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Sammanfattning 
En utmaning för många kommuner i dagens digitala samhälle är att skapa effektiva och 

samhällsnyttiga e-tjänster för medborgare. Dessa e-tjänster skall förenkla kommunikationen 

mellan kommun och medborgare men också bidra till mer öppnare förvaltningar i 

kommunerna. För att göra detta behöver först en utveckling och förankring ske internt hos 

förvaltningarna i kommunen. 

 

För att åstadkomma denna utveckling av e-tjänster kan ett processorienterat arbetssätt 

användas. Processorientering innebär att man upprättar effektiva processer internt genom att 

optimera och utveckla sin egen verksamhet. Detta görs genom processmodellering där man 

identifierar alla de aktiviteter som finns i verksamheten och sätter in dem i ett samband för att 

i slutändan kunna få ut ett högre värde och bättre service för medborgaren. Att 

verksamhetsutveckla och att tänka i processer är inget nytt men att automatisera detta tänk 

kan vara en utmaning för många kommuner, en utmaning som skall resultera i kompetenta e-

tjänster.  

 

Uppsatsen grundar sig i en kvalitativ studie där syftet är att kartlägga betydande konsekvenser 

av att en kommun använder sig av processorienterad e-tjänsteutveckling. Vi har genom en 

fallstudie intervjuat ett flertal medarbetare på en kommun för att få fram dessa konsekvenser. 

Perspektiven som har studerats är hur den interna verksamheten påverkas som helhet och hur 

dess medarbetare berörs. Tillsammans med den empiriska basen (i form av fallstudie, 

intervjuer och dokumentstudier) återfinns även en teoretisk referensram som vi knutit an till 

och därmed kunnat komma fram till en slutsats. 

 

Kommunen som har studerats bedriver sin processorientering genom att arbeta efter en viss 

metodik som innebär att processmodellörer och representanter från olika förvaltningar möts i 

workshopsbaserade sittningar. Deras uppgift är att tillsammans ta fram verksamhetens och 

medborgarnas krav och behov som sedan skall resultera i stringenta och digitaliserade 

processer. I och med denna metodik har många konsekvenser kunnat identifieras. 

Huvudsakliga vinster som kan uppstå när man sätter verksamhet och medarbetare i fokus är 

dels att man långsiktigare kan få en mer flexibel och slagkraftigare verksamhet som både 

förbättrar arbetsmetoder och ökar delaktighet hos medarbetare. I slutändan skall medarbetarna 

själva utveckla sin verksamhet och därmed kan man enklare påverka sin egen arbetssituation 

och ständigt sträva efter förbättringar. Detta i sin tur kan leda till en mer kundorienterad 

kommunal verksamhet där konsekvenser av att arbeta med processorientering leder till en god 

bas för kommande utveckling av e-tjänster. Dock är det viktigt att tänka på att engagemang är 

en viktig faktor för framgång. För långa och för många workshops kan leda till negativitet 

som i sin tur kan minska detta engagemang. Därmed kan det sluta med att man får dåliga 

processer som varken ger förhöjd nytta till medborgare eller mot den interna verksamheten.  

 

Får man till en god mobilisering och organisatorisk förberedelse för att utveckla e-tjänster ger 

vi som förslag att man behöver tänka på efterdokumentering och utvärdering, något som kan 

vara till stor hjälp för andra kommuner som vill utöva intern processorientering. Delad 

kunskap ger ökad kunskap och blir därmed en viktig pusselbit i ansatsen att få hållbara och 

livskraftiga processer som genererar samhällsnyttiga e-tjänster. 

 
 

Nyckelord: Processorientering, konsekvens, e-tjänst, workshop, Flexite, 

medarbetarperspektiv, internt verksamhetsperspektiv, kommun 
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Abstract 
A challenge for many municipalities in today's digital society is to create effective and 

societal useful e-services for citizens. These e-services are to facilitate communication 

between the municipality and citizens but also to contribute to more open government in the 

municipalities. To accomplish this, the municipalities first need to develop and secure the 

internal administrations. 

 
To achieve this development of e-services, a process-oriented approach can be used. Process 

orientation means that you set up efficient processes internally to optimize and develop their 

own activities. This is done through process modeling, identifying all the activities available 

in the business and put them in a relationship that ultimately will generate a higher value and 

better service for citizens. To develop the business and to think in processes is not new, but to 

automate this thinking can be a challenge for many municipalities, a challenge that will result 

in qualified e-services. 

 
The essay is based on a qualitative study that aims to identify significant implications that a 

municipality can get when using process-oriented e-service development. Through a case 

study we have interviewed several employees of a municipality to produce these implications. 

The approaches that have been studied are how the internal operations are affected as a whole 

and how its employees are affected. In addition to the empirical base (in the form of case 

studies, interviews and document studies) we have linked a theoretical framework and thus 

have been able to come to a conclusion. 

 
The municipality that has been studied conducts its process orientation by working with a 

specific methodology, which means that process modelers and representatives from various 

administrations meet in workshop-based sessions. Their task is to jointly develop the business 

and the citizens' demands and needs which will then result in stringent and digitized 

processes. With this methodology many implications has been identified. The main benefits 

that can arise when you put the business operations and employees in focus is partly that in 

the longer term you can have a more flexible and stronger organization, activities that both 

enhance working practices and increase participation among employees. In the end, the 

employees themselves develop their activities and thus can more easily influence their own 

work situation and constantly strive for improvement. This in turn can lead to a more 

customer-oriented business where the implications of working with process orientation lead to 

a good base for future development of e-services. However, it is important to note that 

involvement is a critical success factor. Too long and too many workshops can lead to 

negativity, which in turn may reduce this commitment. This may lead to that you can get bad 

processes that do not provide increased benefits to citizens or to the internal operations. 

 
I you get a good mobilization and organizational preparation for the development of e-

services we provide as suggestions that it is important to think about documentation and 

evaluation of the project. This in turn could be of great assistance to other municipalities who 

wish to pursue internal process orientation. Shared knowledge equals increased knowledge 

and thus becomes an important factor in the approach to sustainable and dynamic processes 

that generate societal and useful e-services. 

 

 

Keywords: Process-orientation, implications, e-service, workshop, Flexite, the perspective of 

employees/co-workers, the internal business perspective, municipality  
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1 Introduktion 
Under introduktionskapitlet presenteras bakgrunden till det valda uppsatsämnet vilket sedan 

ligger till grund för problemanalys och problemformulering. Utifrån detta perspektiv 

redogörs sedan syftet och de avgränsningar som kommer att gälla för denna uppsats. Kapitlet 

avslutas med en disposition över uppsatsens struktur. 

 

1.1 Bakgrund 
Processorientering handlar om att se en verksamhet som ett system, uppbyggd av olika 

processer vars syfte är att skapa ett värde för en kund. Kundens behov skall alltid vara i fokus, 

vilket inte alltid har varit en prioritet när det gäller kommunala verksamheter. Kommunernas 

utmaning ligger numera i att ständigt förbättra sin service ut mot kunderna, det vill säga sina 

medborgare. Enligt Ljungberg (2001, s. 88-89) är processorientering en ansats till att förändra 

sin verksamhet dels genom att anpassa struktur, system och organisationsform såväl som både 

kultur, attityder och värderingar som finns inom verksamheten. Dessa faktorer skall sättas in i 

en processkontext för att man skall kunna lyckas med att anpassa verksamheten till denna nya 

ansats. Processerna i den egna verksamheten är det som utgör utgångspunkten för att arbeta 

processorienterat. 

 

Under början av 2012 startade projektet Flexite, ett projekt som styrs av IT-avdelningen på 

Trollhättans Stad men som kommer att appliceras i hela verksamheten. Detta projekt syftar till 

att skapa e-tjänster för Trollhättans kommuns medborgare och angreppssättet för att skapa 

dessa nyttofunktioner är att bedriva en intern verksamhetsutveckling i form av att ta fram och 

modellera upp processer. Detta skall resultera i att inkomna ärenden till kommunen kan 

hanteras med hjälp av ett digitalt stringent flöde. Till sin hjälp utnyttjar IT-avdelningen en 

plattform vid namn FlexiteBPMS och modelleringsverktyget 2conciliate som ingår i denna 

plattform. Processorienteringen som just nu sker i Trollhättans Stad är också ett led i strävan 

mot att bli en fullfjädrad e-förvaltning, vilket är ett nytt arbetssätt för kommunala 

förvaltningar där man strävar efter att verksamhetsutveckla, skapa organisatoriska 

förändringar samt tillföra nya kompetenser med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknologi. 

1.2 Problemanalys och problemformulering 
Problemområdet för denna uppsats är inom ramen för begreppet e-government och de 

utmaningar som ställs på en kommunal verksamhet i och med det. Enligt Lindblad-Gidlund et 

al. (2010, s. 215-216) syftar e-government till att förbättra interaktionen mellan både 

myndighet och medborgare, myndighet och företag samt myndighet till myndighet och är 

något som sker världen över. I Sverige ses e-government som ett paraplybegrepp för e-

förvaltning, e-tjänster och e-demokrati. E-tjänster är ett område som kan studeras utifrån ett 

flertal olika perspektiv och synsätt. Några exempel på sådana är: utveckling-, medborgare-, 

verksamhet-, medarbetare-, användbarhet och/eller ur ett rent IT-utvecklingsperspektiv. I vårt 

fall avser vi att studera utifrån det interna verksamhets- och medarbetarperspektivet där 

uppdragsgivaren för uppsatsen som bekant är den kommunala verksamheten Trollhättans Stad 

och deras satsning på att arbeta processorienterat, vilket därmed utgör intentionen till att 

besvara följande frågeställning:  

 

Vilka konsekvenser medför en processorienterad e-tjänsteutveckling för en kommunal 

verksamhet? 
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I ett försök att besvara denna frågeställning måste man först definiera vad ordet konsekvenser 

innebär. Vi väljer i denna uppsats att se ordet konsekvens som en påföljd, verkan eller resultat 

av något och kan antingen innebära positiva eller negativa aspekter och är inte tidsberoende. 

Undersökning i form av fallstudie och intervju av ett flertal områden och respondenter 

kommer att utföras och detta kommer förhoppningsvis leda oss till att kunna besvara vår 

frågeställning. 

 

Vi avser dessutom att besvara följande underfrågor som anses intressanta och som kan knytas 

till vår centrala frågeställning: 

 

Vad innebär processorienterad e-tjänsteutveckling? 

 

Vad är det som utmärker ett lyckosamt respektive mindre lyckosamt processorienterat 

utvecklingsprojekt? 

 

1.3 Syfte 
Vi syftar till att med denna studie kunna, dock inte till fullo klarlägga, de mest betydande 

konsekvenserna som resulteras av processorienterad e-tjänsteutveckling i en kommun. 

Projektet vi belyser i fallstudien är i ett tidigt skede då det startade i januari 2012 vilket gör att 

utredningen av konsekvenser är starkt begränsat. I vår fallstudie med intervjuer vid 

Trollhättans Stad har vi till avsikt att samla in vad det är som görs och hur man gör det för att 

sedan kunna påvisa konsekvenser som är betydande i ansatsen med att arbeta på just detta 

sätt.  

 

1.4 Avgränsningar 
Fokusområde för denna uppsats är den interna verksamheten på Trollhättans Stad och deras 

vision om och realisering av att arbeta processorienterat. Till den interna verksamheten räknar 

vi medarbetare på IT-avdelningen som driver projektet med att arbeta processorienterat för att 

ta fram e-tjänster samt medarbetare ute i verksamheterna som i dagsläget kan kopplas till en 

e-tjänst. Det som avgränsar denna studie ytterligare är att medborgarperspektivet inte kommer 

att behandlas i denna uppsats. Vi undersöker också endast en kommun och inte flera vilket 

begränsar både resultat och slutsatser och dessa kan därför inte ses som allmängiltiga.  

 

1.5      Disposition 
Uppsatsen fortsätter med kapitel 2 - Metod, som beskriver valet av forskningsstrategi och hur 

vi har gått tillväga för att samla in datamaterial. Därefter inleds kapitel 3 – Teoretisk 

referensram, som behandlar både relaterade studier och relevant teoribildning som hör till 

ämnet för denna uppsats. Sedan sker en fallbeskrivning i kapitel 4 för att klargöra begrepp 

samt presentera den organisation vars arbetssätt vi fokuserar på. En närmare presentation av 

projektet Flexite görs också där plattform, hantering av e-tjänster och nya arbetssätt 

förtydligas. Intervjuresultat presenteras i kapitel 5 där det mest relevanta, som föll inom 

ramen för studien klargörs. Under kapitel 6 - Analys, sker sedan en uppdelning och 

analysering av de teman som framkom under intervjuerna. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion och slutsats i kapitel 7 och 8. 
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2 Metod 
 

Själva forskningsprocessen och framväxten av resultaten sker i 

ständig växelverkan mellan teori och empiri, mellan forskare och 

undersökningspersoner (Holme & Solvang, 1997 s. 98). 

 

2.1 Valet av forskningsstrategi 
Holme och Solvang (1997) beskriver i kapitel 6 och 7 att det vid genomförande av studier 

finns flera olika ansatser att tillgå. Här finns det inga enkla svar på vad som är rätt eller fel, 

utan det är snarare lämpligheten och överensstämmelsen med bland annat forskningsfrågan, 

syftet, resurserna och tillgången till studieobjektet som avgör. Två välkända 

forskningsansatser är just den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen. Man kan enklast 

beskriva den kvantitativa ansatsen som strukturerad och bred där ett subjekt till objekt 

förhållande råder och är styrd av hårda data, fakta och siffror som behandlas, tolkas och på så 

sätt ger ett svar som behöver tolkas. Den kvalitativa ansatsen tar fasta på mer mjuka aspekter 

som att tolka, lyssna och känna av och är känd för att vara mer flexibel och har ett subjekt till 

subjekt förhållande, vilket innebär att den som forskar är på lika nivå som det/den som blir 

studerad. Allt i en strävan till att skapa en bättre och djupare förståelse för det som skall 

studeras. Vi har i vårt arbete valt att använda oss av den kvalitativa metoden.  

 

2.1.1 Kvalitativ ansats 
En styrka med kvalitativa metoder och data är att den visar på totalsituationen vilket ger en 

helhetsbild och en närhet som möjliggör för en ökad förståelse för sociala sammanhang och 

processer. Detta skapar en närkontakt till de undersökta enheterna
1
 och öppnar på så sätt för 

en bättre uppfattning av den enskildes livssituation, det så kallade aktörsperspektivet. Holme 

och Solvang (1997, s. 79) menar att detta angreppsätt innebär en intensiv granskning av varje 

enhet. Denna intensiva granskning kan leda till att man av resursskäl inte kan studera alltför 

många enheter då detta skulle ta för lång tid samt bli oöverblickbart. 

 

Det kan finnas många fallgropar i och med att man arbetar med kvalitativa metoder. Holme 

och Solvang (1997, s. 94-95) tar upp några av dessa och menar på att forskarens upplevelse av 

situationen kan vara felaktig, han eller hon kan tolka signaler på fel sätt utifrån den rådande 

kontexten eller sina egna förkunskaper och att förutfattade meningar kan förekomma. Även 

samspelet mellan forskaren och den/det som studeras kan leda till problem då det ibland 

uppstår en närhet som leder till att respondenten ger de svar som han eller hon tror att 

forskaren vill höra vid den givna kontexten. Reliabilitet och validitet är två vanligt 

förekommande begrepp inom forskningsvärlden och här beskriver Holme och Solvang (1997, 

s. 94) att krav på informationen i form av reliabilitet (pålitlighet) och validitet (giltighet) inte 

är lika relevanta i den kvalitativa forskningen som i den kvantitativa. Detta beror på att man 

med det kvalitativa är ute efter att få en bättre förståelse av vissa förhållanden och inte den 

statistiska representativiteten. Mer om detta i avsnitt 2.5. För att koppla den kvalitativa 

forskningsansatsen till en vetenskapsteori behöver vi lyfta fram hermeneutiken. Denna teori 

innebär att man gör tolkningar på verkliga fenomen, exempelvis tolka vad människor menar. 

Teorin tar vi till oss då vi ämnar undersöka de inblandades egna upplevelser. 

 

                                                 
1
 Holme och Solvang (1997) använder sig av ordet enhet för att beskriva det som studeras. Detta kan vara en 

individ, grupp eller organisation. 
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2.2 Fallstudie 
Fallstudie är en metodik som innebär att man studerar vad som händer i ett konkret fall och 

där man undersöker ett fenomen i sin realistiska kontext och/eller miljö (Backman, 2008 

s.55). Wallén (1996, s. 115) nämner att en av de främsta fördelarna med fallstudier är att man 

studerar vad som händer under verkliga förhållanden och att man på så sätt även kan få en 

mer ingående kunskap om själva förloppet. I en fallstudie kan det bland annat ingå att man 

utför intervjuer, vilket är fallet i denna uppsats. Vår fallstudie utgörs av IT-avdelningens 

projekt Flexite med tillhörande förlopp och aktiviteter. Medarbetares uppfattningar om denna 

satsning utgörs också som studieområde. Detta internperspektiv används för att kunna ta reda 

på vad ett processorienterat angreppsätt för e-tjänsteutveckling innebär och vad det får för 

konsekvenser. Om man sätter medarbetarperspektiv i relation till internperspektiv så menar vi 

att ett internperspektiv är det stora hela internt inne på Trollhättans Stad där både IT-

avdelning och alla verksamhetens medarbetare är inkluderade. Med medarbetarperspektiv 

syftar vi till medarbetarna ute i verksamheten och räknar här inte med IT-avdelningen och de 

som styr projekt Flexite. 

2.2.1 Datainsamlingstekniker 
För att samla in information ute i den verksamhet som har studerats har en dokumentstudie 

genomförts. Informella möten har hållits där avsikten har varit att få en djupare förståelse för 

vad som händer i projektet Flexite. Dessa informella möten har ägt rum med IT-avdelningens 

medarbetare för att skapa ett högre informationsvärde och ge uppsatsen ett bredare underlag. 

Utöver dessa informella möten har även interna dokument studerats. Som tillägg till detta har 

teoristudier genomförts för att sedan förankra och jämföras mot empirin i vår undersökta 

verksamhet. 

 

Metodiken intervju kan antingen vara av formen strukturerad, ostrukturerad eller 

semistrukturerad. Vi har för denna uppsats valt att använda oss av den semistrukturerade 

formen. Detta innebär att vi har skapat intervjuguider som stöd för våra intervjuer, men att vi 

inte på något sätt är tvingade till att följa dessa till punkt och pricka och därmed har utrymme 

för en friare konversation mellan intervjuare och respondent. Se bilaga 1-4 under kapitlet 

Bilagor. Syftet med en intervju är att med hjälp av ett samtal försöka få svar på de frågor vi 

anser ha bäring gentemot vår studie och även att förhoppningsvis få fram intressanta och 

relevanta aspekter som vi kanske inte tänkt på innan intervjutillfället. 

 

I ett förberedande syfte inför denna uppsats har vi gjort en litteraturstudie i en tidigare kurs. 

Litteraturstudiens titel var ”Från förvaltning till e-förvaltning” och belyste hur en myndighets 

vardag ser ut och vilka utmaningar de möter och kommer att stöta på i sitt arbete att tillgodose 

medborgarnas och samhällets växande krav och behov i den digitala tidsålder vi nu befinner 

oss i. Omarbetade delar ur den litteraturstudien återfinns under kapitel 3, Teoretisk 

referensram.  

 

Kombinationen av ovan nämnda datainsamlingstekniker är typiska för det som karaktäriserar 

en fallstudie och även det som möjliggör en triangulering.   

2.2.2 Triangulering 
Enligt Malterud (2009, s. 189) kan man med utgångspunkt i olika datainsamlingstekniker 

uppnå en triangulering. I detta fall används dokumentstudie/teoristudie, intervjuer och 

litteraturstudie och därmed finns det en ansats till triangulering. Detta innebär att man kan 

erhålla ett bredare dataunderlag och därmed en säkrare grund för tolkning. Genom att 
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kombinera ett flertal undersökningstekniker hämtar man information från flera källor för att 

sedan jämföra resultaten inom samma fenomen. Triangulering är ingen metod i sig, utan en 

följd av att man använder sig av två eller flera metoder inom samma studie.  

2.2.3 Intervjuguide 
En kvalitativ intervju använder sig inte av en standardiserad intervjuguide eftersom man är ute 

efter de synpunkter som respondenten själv kommer fram till under intervjuns gång. För att 

ändå kunna hålla intervjun inom ramen för det vi ämnar undersöka har vi på förhand skissat 

upp/utformat intervjuguider som innehåller de aspekter vi är intresserade av för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Intervjuguiderna är utformade med huvudfrågor och följdfrågor 

och skiljer sig åt i innehåll beroende på vilken position respondenten har och dennes 

kunskapsnivå rörande bland annat ”tekniska termer”. Dock har vi försökt att hålla oss till 

vissa generella teman för att intervjuguiderna skall bli så närbesläktade som möjligt. Dessa 

teman är arbetsroll, koppling till förändringsprojektet Flexite, positiva respektive negativa 

synpunkter samt arbetssättet i allmänhet. Intervjuguiderna återfinns i slutet av vår uppsats, 

under kapitel Bilagor, 1-4. 

2.2.4 Urval av respondenter 
En respondent är enligt Holme och Solvang (1997 s, 104) själv delaktig på ett eller annat sätt i 

det som undersöks, i vårt fall medarbetare i verksamheten/organisationen Trollhättans Stad. 

Ordet informant är också vanligt att man använder vid undersökningar, men en informant är 

en individ som står utanför det som undersöks men som kan ha relevant och intressant 

information om det som undersöks. I detta arbete förekommer bara respondenter då de vi 

intervjuar är medarbetare på Trollhättans Stad och är involverade i det processorienterade 

angreppssättet. 

 

Valet av respondenter har skett i samråd med handledare och uppdragsgivare och har för vårt 

fokusområde inriktat sig på personer som kan ge ett internperspektiv för hur den 

processorienterade verksamhetsutvecklingen påverkar och vad detta innebär. Personer som är 

direkt involverade i projektet Flexite har identifierats och för att få ett medarbetarperspektiv 

till de e-tjänster som kommer att släppas först har vi även kopplat handläggare och 

processägare. Vi har inte intervjuat personer för att få någon form av representativt urval 

(Holme & Solvang 1997, s. 79) utan vi har valt personer utefter uppenbara kopplingar till 

perspektiven medarbetarsynpunkter och projektsynpunkter. Detta har resulterat i att vi har 

intervjuat på både handläggarnivå och processägarnivå när det gäller verksamhetsutveckling 

och e-tjänster samt projektmedarbetare på IT-avdelningen och IT-chefen när det gäller 

ansatsen till och utförandet av att bedriva processbaserad utveckling. Totalt har vi intervjuat 

fem personer och dessa har följande roller: projektledare, assisterande IT-utvecklare, 

administrativ chef, handläggare och IT-chef.  

 

Efter att intervjun med projektledare och assisterande IT-utvecklare hade genomförts bad vi 

om att få namn på medarbetare ute i verksamheten som var starkt anknutna till dels berörda e-

tjänster som skulle lanseras först och som befann sig på de positioner vi efterfrågade 

(handläggare och processägare). I detta tidiga skede fanns endast ett starkt begränsat antal 

medarbetare att välja på, vilket gjorde att vi blev rekommenderade till att kontakta två 

personer som var engagerade i förändringsprojektet. Vi var medvetna om att positiva 

synpunkter kunde överväga de negativa från just dessa två medarbetare. Detta för att projektet 

var i ett tidigt skede där medarbetarna var förväntansfulla och att de ännu inte hunnit arbeta i 

det nya arbetssättet. Detta kan i slutändan påverka eventuella konsekvenser vi ämnar ta fram.  
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2.3 Tillvägagångssätt 
Resultatet i denna uppsats bygger sammanfattningsvis på så väl intervjuer som samtal och 

informella möten med respondenter i verksamheten Trollhättans Stad. Vi har tagit 

fältanteckningar och sammanfattat dessa samt dokumenterat möten genom att vi har spelat in 

dem. Beskrivningarna i kapitel 4 - Fallbeskrivning är en sammantagen uppfattning från både 

fältanteckningar, möten och intervjuer.  

 

Första ansatsen till intervjuerna var att skicka e-post till respektive respondent där vi 

presenterade oss själva och vår uppsats. Vidare beskrev vi att vi var intresserade av att få ett 

medarbetarperspektiv på hur arbetet med att ta fram e-tjänster upplevs och går till ute i 

organisationen samt varför vi var intresserade av att prata med just honom eller henne. 

Intervjuerna har tagit plats ute på den intervjuades arbetsplats på en dag och tidpunkt som 

medarbetaren själv har valt. Innan intervjuerna förberedde vi oss genom att skapa en 

intervjuguide som vi hade som stöd under intervjuerna. Intervjuerna spelades in med en 

diktafon (Olympus VN8500PC, inbyggd mikrofon) som vi lånade på Kreativt Center på 

Högskolan Väst. En av oss fungerade som intervjuare och hade som uppgift att ställa frågor, 

lyssna av, ställa följdfrågor samt ställa eventuella nya frågor som dykt upp under 

intervjutillfället. En annan viktig aspekt var även att hålla samtalet inom den givna ramen, 

vilket således föll på intervjuaren. Den andra av oss fungerade som sekreterare och hade som 

ansvar att sköta att inspelningen fungerade, lyssna och göra anteckningar under intervjuernas 

gång samt anteckna viktiga tidsstolpar under intervjuerna. Dennes roll var även att skriva 

fältanteckningar under de informationsmöten/frågestunder vi har haft under arbetets gång som 

hjälp för att stämma av med medarbetarna (främst IT-medarbetarna) att vi uppfattat saker och 

ting på rätt sätt.  

 

Varje intervjutillfälle startade med att vi frågade respondenterna om de vill vara anonyma 

eller om det går bra att vi refererar till dem vid namn och titel samt om vi får lov att spela in 

intervjun. Därefter skedde en presentation om bakgrund till arbetet och vad uppsatsen skall 

handla om. 

 

Vi valde att intervjua projektledare och assisterande IT-utvecklare först eftersom vi ansåg att 

dessa båda kunde ge oss en helhet till projektet. Dessa två intervjuades tillsammans då de har 

ett nära samarbete och fungerar som ett team. På så vis skulle detta ge oss en bättre grund för 

vidare intervjuer ute i verksamheten och en bättre förståelse för vad som sker i verksamheten, 

vilket hjälpte oss i utformningen av intervjuguiderna. Efter detta gick vi vidare till att 

intervjua en handläggare och en blivande processägare. Sist valde vi att intervjua IT-chefen 

för att få hans helhetssyn på projektet och vad bakgrunden till det hela var. Vi passade även 

på att bena ut vissa frågetecken som uppstått under tidigare intervjuer. Anledningen till att vi 

valde att intervjua IT-chefen sist, som också är den som initierade ämnet för vår uppsats var 

att vi inte ville bli allt för färgade av hans synpunkter och åsikter av det processorienterade 

arbetssättet utan ville istället skapa oss en egen uppfattning.  

 

2.4 Analys av datamaterial 
Som tidigare nämnts har vi till detta arbete kunnat uppnå en trianguleringsansats genom att 

kombinera intervjuer och dokumentstudier som empirisk bas med en teoribas i form av vår 

tidigare litteraturstudie samt relevant teoribildning. Vår första ansats började redan under 

föregående kurs med en litteraturstudie där vi tillgodogjorde oss en grund i hur det ser ut i 

svenska kommuner och hur den traditionella förvaltningen utvecklats till e-förvaltning med 

skapandet av e-tjänster. På teorisidan har vi även läst in oss på litteratur som vi känt varit 
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relevant för att kunna ge oss förklarningar till och mer kunskap om bland annat processer och 

processorientering samt tittat på hur en annan kommun (Upplands Väsby) gjort för att bli 

årets IT-kommun 2011. Efter detta har vi dykt ner i vår fallstudie ute i Trollhättans Stad och 

genomfört respondentintervjuer. Denna information har vi sedan systematiskt bearbetat och 

skrivit ner relevant information under de rubriker som återfinns i arbetet. 

 

Bearbetningen av intervjuerna gagnas av transkribering, dock har vi valt att inte göra en 

fullständig sådan. Under intervjutillfällena antecknades viktiga och värdebärande ord och 

meningar samt vilken tid de sades eller togs upp under samtalet (se Figur 1). Allt som var av 

vikt inom vårt fokusområde antecknades med andra ord. Direkt efter intervjun lyssnade vi 

igenom hela inspelningen där redan befintliga anteckningar utökades eller kompletterades och 

på så sätt hade vi intervjuerna färskt i minnet vid tidpunkten för avlyssnandet. Efter vi var 

klara med att lyssna igenom sammanställdes intervjun under kapitel 5 – Resultat. Där varvar 

vi faktatext med målande och väsentliga citat. Under nedskrivningen av intervjuerna gick vi 

även tillbaka till inspelningen gång på gång för att verifiera att vi har uppfattat saker och ting 

rätt. Tack vare våra tidsstolpar underlättades denna dubbelkontroll. I kapitel 6 – Analys 

återfinns en tematisering av fallstudien tillsammans med intervjuresultaten. Dessa teman är:  

 

 Workshopens och metodikens betydelse 

 Medarbetarperspektivet 

 Verksamhetspåverkan 

 Helhetsperspektivet 

 

 
Figur 1. Struktur och bearbetning av fältanteckningar under och efter intervjuer. 
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2.5 Metoddiskussion 
Under avsnitt 2.1.1 Kvalitativ ansats tog Holme och Solvang (1997, s. 94) upp begreppen 

validitet och reliabilitet som två ansatser när man utvärderar den information man samlat in 

men då det i vår studie handlar om att få fram människors tolkning av och syn på det vi 

efterfrågar känner vi att termerna reliabilitet och validitet inte riktigt motsvarar det vi är ute 

efter. Vi har därmed valt att arbeta utefter följande tre dimensioner som vi fått inspiration av 

från Graneheim och Lundman (2004). De nämner begreppen trovärdighet, 

pålitlighet/beroende och överförbarhet/replikerbarhet som ytterligare dimensioner till den 

kvalitativa metoden. Det är viktigt att öppet redovisa metoden man har använt och hur den 

tematiseringen man har gjort har gått till. Datainsamlingsmetoden bör vara så välutformad 

som möjligt för att så noggrant som möjligt kunna beskriva resultatens tillförlitlighet. Det är 

även viktigt att kunna bevisa att det som har undersökts är relevant för uppsatsens 

frågeställning och problemformulering. För att bedöma giltigheten av vår uppsats utgår vi 

ifrån följande: Trovärdighet, Pålitlighet och Överförbarhet. 

2.5.1 Trovärdighet 
Vi anser att en god överrensstämmelse finns mellan studiens fokus och val av kontext, 

respondenter och datainsamling. Dels beskriver vi utförligt i avsnitt 2.2.1 vår ansats till att 

uppnå en triangulering och varför vi tror oss uppnå detta. Datainsamlingen är väl utformad där 

vi har med alla aspekter som vår studie byggs på, även detta finns att tillgå i avsnitt 2.2.1. Det 

som har framkommit genom intervjuer har skrivits ner och därefter har en deltagarkontroll 

gjorts. E-post har skickats till var och en av respondenterna där intervjun som vi har skrivit 

ner har kunnat granskas av var och en. Tack vare denna återkoppling har vi fått både 

godkännande och eventuella korrigeringar direkt från källan. Vårt urval av respondenter 

beskrivs grundligt och är väl förankrade med både handledare och uppdragsgivare. Vi har gått 

in i denna studie med en viss förförståelse i och med den litteraturstudie som genomfördes i 

en tidigare kurs men utöver detta har undersökningen utförts så opartiskt som möjligt.  

2.5.2 Pålitlighet 
Under intervjuerna har vi använt diktafon lånad från Högskolan Väst, vilket vi anser är en 

tillförlitlig källa med god standard på mätinstrument. När det gäller frågan om våra 

respondenter har varit pålitliga så har vi i detta arbete valt att förlita oss på att den information 

vi erhållit från våra respondenter är sanningsenlig, då ingen uppenbar motsats har 

förekommit.  

 

Holme och Solvang (1997, s. 105) beskriver att en intervju är en krävande metod för såväl 

forskaren som för den utfrågade och att situationen präglas av tillit. När den som intervjuas 

känner att han eller hon tas på allvar och blir lyssnad på uppstår en avslappnad situation som 

genererar ett samtal istället för en utfrågning. Vi upplever att vi lyckats skapa denna tillit i 

intervjusituationen då det tydligt framgått under våra intervjuer att respondenterna varit inne 

på samma spår och nästan svarat på våra frågor innan vi ställt dem, vilket vi tolkar som en 

gemensam insatthet av det vi ämnat studera, arbetet med utformning av e-tjänster. Vi anser 

därmed att vi har lyckats skapa en avslappnad stämning under intervjuerna som har höjt 

ribban för kvalitet både hos respondenter och hos oss som intervjuare.   

 

2.5.3 Överförbarhet 
Då detta är en tolkande studie kan genomförande och resultat alltid ge upphov till olika 

tolkningar beroende på olika faktorer. Några av dessa faktorer kan vara forskarens bakgrund 
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och förförståelse. Vi har i vår fallstudie också valt att endast undersöka ett fall (en kommun) 

vilket innebär att det är svårt att överföra till en annan kommun. Dock gäller studien trots allt 

generella och standardiserade ansatser som börjar gå som en trend i samhället idag vilket 

medför att det är möjligt att tillgodose samma eller likartat sätt hos en annan kommun.  

3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar kandidatuppsatsens teoretiska referensram och består av olika 

teorier kopplade till vår frågeställning. Då det centrala ämnet i uppsatsen är inom kommunal 

verksamhet behandlas vägen om att gå ifrån en traditionell förvaltning till en e-förvaltning, 

vad det innebär och skall resultera i samt vad som ligger bakom dess framväxt. Häri lyfts e-

tjänstens roll fram, vars syfte är att skapa en förhöjd nytta och mervärde för medborgaren 

och därmed bilda ytterligare en kommunikationsväg ut mot medborgare men också att verka 

för en starkare digital närvaro från kommunens sida. Då uppsatsen handlar om 

processorientering i Trollhättans Stad är teorin om vad en process är och vad det 

processorienterade arbetssättet innebär en naturlig del i den teoretiska referensramen. Att 

driva en verksamhet mot att jobba processorienterat representeras också inom detta kapitel 

för att se hur arbetet går till, vad det innebär och vad det finns för metoder att ta till. Kapitlet 

avslutas med ett minicase om Upplands-Väsby – Sveriges IT-kommun 2011. Vad var det som 

gjorde dem framgångsrika när det gäller att modernisera och IT-stödja sin verksamhet? 

Kapitlen som representerar den teoretiska referensramen ämnas knyta an till frågeställningen 

i detta arbete samt att en jämförelse kommer att göras mot det som framkommer i vår 

fallstudie och dess tillhörande intervjuer i ett försök att knyta an empiri mot teori.  

3.1 E-förvaltning – offentlig IT-baserad verksamhetsutveckling 
På regeringens hemsida (Regeringen, 2011) kan man läsa att Sveriges offentliga myndigheter, 

landsting och kommuner skall öka sin service mot såväl medborgare som mot företag och 

andra intressenter med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi. Genom detta IT 

perspektiv skall den offentliga sektorn gå ifrån att vara en traditionell byråkratisk förvaltning 

till att bli en elektronisk förvaltning (e-förvaltning). Syftet är att stärka interaktioner mellan 

förvaltningarna och samhället med hjälp av bland annat elektroniska tjänster (e-tjänster). 

Dessa är ett verktyg som skall underlätta medborgares och företags rättigheter och 

skyldigheter gentemot myndigheterna, vilket också skall bidra till en större transparens hos 

myndigheten. Även ärendehandläggning skall effektiviseras för såväl medarbetare som 

medborgare. Integrationen mellan Sveriges olika kommuner och myndigheter, samt 

informationsutbytet mellan dem skall också förstärkas. Öppenhet och utveckling blir två 

centrala punkter och utifrån samhällets behov och krav skall dessa e-tjänster bidra till att 

information flödar snabbare, blir mer samlad samt kan återanvändas lättare vilket kan 

generera en mer kundorienterad förvaltning. 

3.1.1 Bakgrund och handlingsplan för e-förvaltning 
I Sverige skedde en tidig digitalisering av den offentliga förvaltningen då man bland annat 

införde en automatiserad registerföring och upprättande av dataregister. Via maskinella 

rutinåtgärder kunde mer resurser frigöras för avancerade uppgifter vilket blev ett viktigt 

medel för besparingar och effektiviseringar inom förvaltningarna. Redan under 1990-talet 

blev e-tjänster ett sätt för förvaltningar att byta information och underlätta kontakten med 

både varandra samt ut mot samhället tack vare den höga graden av teknikmognad som fanns i 

Sverige. I början på 2000-talet myntades begreppet 24-timmarsmyndigheten, som enligt 

Brundin (2005) är e-tjänster från myndigheter som tillhandahåller och ger service till 

medborgare via Internet, dygnet runt. I Regeringens proposition (2009/10:175, s. 66) skriver 
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man vidare att man sju år senare inte ansåg att 24-timmarsmyndigheten kommit så långt i 

utvecklingen som man från början hade önskat, där strategin var att alla myndigheter själva 

fick bestämma hur de på bästa sätt skulle utveckla sin verksamhet med hjälp av IT. Därmed 

behövdes en elektronisk samverkan (e-samverkan) ske för att nå målet med elektroniska 

myndighetstjänster mer effektivt. 

 

Sveriges regering fastställde en handlingsplan den 1 januari år 2008 (2009/10:175, s 67) som 

innehöll gemensamma riktlinjer och mål för hur Sveriges e-förvaltningar skulle se ut och 

områden där extra insatser behövdes göras samlades i ett gemensamt regelverk. I regelverket 

inrymdes också förhållningssätt för myndigheters samverkan mot varandra och hur de skulle 

sköta överföring av information sinsemellan samt hur kontakten gentemot samhället, 

uppföljning och kompetensförsörjning skulle skötas. Tekniska premisser och målet med att 

standardisera IT ingick också som insatsområden. För att bättre kunna driva e-förvaltningarna 

mot dessa mål tillsattes en e-delegation, vars uppgift var och är att ta fram IT-strategier där 

man sedan koordinerar och följer upp myndigheternas IT-projekt, i enlighet med de mål som 

fastställdes i regeringens handlingsplan  

 

Utvecklingen av Sveriges e-förvaltningar går in i en ny fas när e-samverkan inte bara skall 

existera internt mellan myndigheter, utan även externt med privata organisationer/företag. 

Därmed kan förutsättningar skapas för att de externa organisationerna/företagen skall kunna 

utveckla e-tjänster åt kommunala verksamheter. Standardiserad information och enhetliga 

format på e-tjänster kan bidra till att den privata marknaden kan ta fram tjänster åt både 

medborgare och sin egen marknad. Därmed kompletterar man den offentliga sektorns utbud 

på tjänster samt medverkar till att samhället kan bli mer stärkt, innovativt och öppet tack vare 

att det involverar medborgare och företag på ett bättre sätt samt att den offentliga 

informationen blir mer återanvändbar för olika aktörer (2009/10:175, s 67-68). 

 

Sveriges Riksdag godkände den 2 juni 2010 en proposition som innehåller åtgärder och 

riktlinjer som skall följas i strävan mot att Sveriges alla förvaltningar skall bli e-förvaltningar. 

I propositionen benämns e-förvaltningarnas grundläggande syften som är att bidra till större 

utvecklingsförmåga, ge ökad service samt verka för öppenhet. En uppdaterad strategi för 

Sveriges e-förvaltningar fastställdes också där regeringens bedömning syftar på att styrning 

och samordning av de elektroniska förvaltningarnas arbete skall bli tydligare, en ökning av 

tillgängligheten på offentlig information och beslutsprocesser skall ske. Arbetet skall också 

leda till minskade kostnader samtidigt som en större nytta skall tillföras till alla de som 

påverkas av förvaltningarna (2009/10:175, s. 66). 

 

3.2 E-tjänster och intern verksamhetsutveckling 
En e-tjänst kan enklast förklaras som en elektronisk tjänst en offentlig myndighet 

tillhandahåller gentemot medborgare och företag för att de lättare ska kunna uträtta ett ärende 

eller handling över Internet. Målet med dessa e-tjänster är att förbättra den kommunala 

servicen genom ökad tillgänglighet för medborgare och företag. Genom tillgänglighet via 

Internet kan tjänsterna vara åtkomliga dygnet runt och man kan som intressent exempelvis 

följa sitt ärende genom hela dess process (Lindblad-Gidlund et al. 2010, s. 68). Vilka typer av 

e-tjänster kan då, eller bör en kommun erbjuda sina medborgare och företag? För att kunna 

hantera den stora variation som finns hos medborgare/företag behöver det finnas tjänster som 

dels hanterar engångsbeslut men också för tjänster som sker mer sällan samt för ansökningar 

där flera val behöver göras (Lindblad-Gidlund et al. 2010, s. 69). 
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Ett av de primära målen med att gå från förvaltning till e-förvaltning är dels att utveckla 

kommunala e-tjänster utefter medborgarnas behov och krav men också att omstrukturera 

verksamheterna med hjälp av IT. En IT-baserad verksamhetsutveckling innebär att fokus inte 

bara hamnar på de externa kunderna, alltså medborgare och företag, utan också medför en 

intern förändring (Grönlund & Ranerup 2001, s. 27). Vid en intern verksamhetsutveckling har 

några viktiga perspektiv diskuterats fram som gäller vid en förändring av ett kommunalt 

arbetssätt. En integrerad tillgång till myndigheter från medborgare skall i första hand 

prioriteras och med hjälp av ny teknik skall en omorganisering ske ur ett processorienterat 

perspektiv. För att kunna hantera den nya tekniken behöver man tänka ur ett 

kunskapsperspektiv som också inkluderar att man ser myndighen genom ett 

samarbetsperspektiv då ett strukturerat arbete behöver ske mellan myndigheter, både internt 

och externt (Grönlund & Ranerup 2001, s. 27-28). 

 

En hel del hinder måste arbetas igenom och övervinnas för att en kommun skall kunna bli en 

e-förvaltning fullt ut. En stor intern svårighet hos kommunerna är de redan befintliga och 

gamla IT-systemen som eventuellt skall integreras med ny teknik och även de ekonomiska 

aspekterna utgör ett motstånd. Samverkan över myndighetgränser och negativitet till att 

förändra arbetssätt och rutiner beräknas också som hinder för utveckling. Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) rekommenderar att man skall arbeta med IT-projekt, så väl som på 

regional som på nationell nivå och att man tydligt uttrycker och påvisar vinster vad 

samverkan och utveckling med hjälp av IT kan medföra. Ytterligare motstånd som skapar 

svårigheter för automatisering och hantering av data i verksamhetsutvecklingen är även 

bristen på standardisering samt rättsliga frågor, gammal lagstiftning och sekretess (Lindblad-

Gidlund et al. 2010, s. 70). Olika fokus och tillvägagångssätt finns på hur en 

verksamhetsutveckling och framtagning av e-tjänster kan utföras, beroende på vilken 

kommun man belyser. Enligt Lindblad-Gidlund et al. (2010, s. 73) har vissa kommuner valt 

strategin att börja processen med att förändra internt och anpassa sin IT-miljö som ett första 

steg i att utveckla sin verksamhet till det nya moderniserade sättet att tänka för att i andra 

hand, när den interna utvecklingen är klar börja utveckla och införa e-tjänster. Som ett 

ytterligare tillvägagångssätt nämns det att en del kommuner har valt att göra tvärtom, att 

första ta fram och implementera e-tjänster för att i ett senare skede ägna sig åt 

verksamhetsutveckling och anpassning av system.  

 

3.3 Vad är en process? 
Ordet process betyder framåtskridande och kommer från latinets processus (Processutveckling 

Västra Götalandsregionen, 2005 s. 14). För att vara framåtskridande behöver man vara aktiv 

och Ljungberg (2001, s. 43-46) definierar att en process består av aktiviteter. Genom dessa 

aktiviteter flödar exempelvis en kund eller en produkt som får ett värde genom de olika 

aktiviteterna. Med andra ord är en process en serie aktiviteter som tillför ett värde till antingen 

något eller någon och för att förstå denna process måste man se till sambanden mellan 

aktiviteterna (se Figur 2).  
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Figur 2. Från behov till uppfyllt behov - huvudmålet för en process (fritt efter: Centrum för 

verksamhetsutveckling, Västra Götalandsregionen, 2005, s. 14). 

Sambanden utgör därmed processens nyckel.  För en kommunal förvaltning kan därmed en 

väldefinierad process resultera i ett stringent flöde där självbetjäning för medborgare kan 

åstadkommas samt att man kan få en drivkraft för automatiserad handläggning av ärenden 

internt. Rentzhog (1998, s. 26) förklarar att det i en process antingen finns en extern eller 

intern kund och det är denna kund vars behov alltid skall uppfyllas och tillfredställas. Vidare 

beskriver Processutveckling Västra Götalandsregionen (2005, s. 14-15) att kundens behov är 

det som startar en process och ger upphov till att en serie av aktiviteter körs från start till slut. 

Processen slutar när behovet är uppfyllt och målet är nått. En klar och tydlig definition av 

målet gör att logiska samband mellan varje aktivitet kan ske vilket skapar det värde som 

kunden är ute efter att uppnå. Som input till varje process används och tillförs både interna 

och externa resurser för att varje aktivitet skall kunna genomföras. Ett ytterligare kännetecken 

för en process är också att den är upprepningsbar, det vill säga att man utför den på ungefär 

samma sätt om och om igen för att komma fram till samma resultat. Detta medför att det blir 

värdefullt att ständigt förbättra en process. För att veta om verksamheten uppfyller sin kunds 

behov, krav och förväntningar används mätningar för att bedöma sin förmåga. Ledtider, 

arbetsresultat och effektresultat mäts tillsammans med kvantitet och kvalitet. För att veta vilka 

mått man skall ha och vad man ska mäta är det viktigt att man särskiljer det som sker mellan 

aktiviteter och det som tillförs av resurserna. För att uppnå maximal nytta med en process 

behöver ett nyttovärde tillföras som skall generera att just kunden i slutändan har nytta av 

processen. Därför är det viktigt att identifiera och effektivisera sina aktiviteter och skala av 

det som inte tillför något värde just i denna process. 

3.3.1. Processen – en cykel med fyra delar 
Enligt Västra Götalandsregionens kompendie för Processutveckling (2005, s. 15-16) består en 

process av fyra delar som måste utföras för att man skall kunna utföra utveckling och 

förbättring av en process. Processens aktiviteter står i fokus då det är dessa som måste 

planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas (se Figur 3). Planering och genomförande är 

det som tillhör vardagen och det dagliga arbetet med att uppfylla kundens behov och det är i 

de här två stegen som belöningen från kunden eller processägaren kommer. Egnell (1999, s. 

13) beskriver en processägare som den som har hand om de strategiska besluten för en hel 

process. Men för att hålla en mer långsiktig strategi måste arbete läggas på de andra två 

delarna också, utvärdering och utveckling. Om inte, mister man chansen till att effektivisera, 

utveckla, optimera och driva sin verksamhet framåt. För att få ett samspel mellan de fyra 

delarna behöver planer upprättas som består i att både genomföra och utveckla. Dessa två 
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planer skall styra hur genomförandet skall gå till, utefter kundens behov och hur utveckling av 

arbetsmetoder skall gå till, utefter den egna verksamhetens behov. Hur gör man då för att 

uppfylla kundens behov och till vilka effektresultat leder detta? Häri ligger själva 

utvärderingen och för att lyckas med detta behöver en tydlig bild av verksamhetsmålen göras. 

För att skapa denna bild behöver en kartläggning av verksamhetens alla processer göras. 

Denna bild av processerna skall sedan jämföras med hur verkligheten ser ut och en analys 

skall utföras. Under denna analys kan arbetsmetoder ifrågasättas och förslag på åtgärder till 

utveckling kan växa fram. 

 

 
 
Figur 3. Processens fyra grunddelar för att uppfylla behov och bidra till förbättring (fritt efter: Centrum för 

verksamhetsutveckling, Västra Götalandsregionen, 2005, s. 15). 

 

3.4 Det processorienterade arbetssättet  
Att arbeta processorienterat kan innebära att många steg måste tas där både förståelse och 

acceptans måste infinna sig. En fördel är även att kunna se konsekvenser, inse nya roller samt 

förstå vad behovet är för att kunna göra denna utveckling som kommer att påverka hela 

verksamheten och till slut också tillgodose detta behov. Västra Götalandsregionens 

kompendie för Processutveckling (2005, s. 19) betonar att från det att man först får höra om 

processorientering till att faktiskt arbeta i det nya tillvägagångssättet kan kräva både en lång 

införandefas samtidigt som det kräver en hög grad av mognad inom verksamheten. Detta 

skiljer sig naturligtvis från person till person och från verksamhet till verksamhet men för att 

få den bästa starten på det nya arbetssättet tycks det krävas att stor kraft läggs på att informera 

och förklara vad det hela innebär. Att bidra med engagemang och motivation kan leda till en 

god attityd kring ett nytt arbetssätt. 

 

Vad innebär det då att vara en processorienterad verksamhet? Västra Götalandsregionens 

kompendie för Processutveckling (2005, s. 20) skriver att det många gånger rör det sig om 

fokus på de interna och operativa processerna och för att lyckas med att tillfredställa en kunds 

behov behöver dessa interna processer genomsyra hela verksamhetens olika funktioner, vilket 

kräver ett rejält ledningsansvar och att en helhetssyn finns. Ett processorienterat arbetssätt 

görs fullt ut om ett helhetsgrepp tas om processerna och att man inte bara ser till själva kärnan 

av verksamheten, det vill säga utveckling av de operativa processerna som många gånger 

bedrivs i projektform. Att driva utveckling av operativa processer i projektform kan medföra 

att kontinuitet går förlorad men det behöver inte bara innebära negativitet. Att införa ett 

processorienterat arbetssätt via utveckling av operativa processer där den operativa process 

man arbetar med kan fungera som ett pilotprojekt innebär att man kan påvisa nyttan med 

Planera 

Genomföra 

Utvärdera 

Utveckla 
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arbetsmetoden för resterande verksamhet. För att få ut önskad effekt med ett processorienterat 

arbetssätt behöver man också skapa en ledningsstruktur för detta då processerna i slutändan 

skall gå tvärsigenom hela verksamheten. Att införa ett processorienterat arbetsätt innebär att 

man bör skapa en processyn, att effektivisera verksamhetens alla processer och att införa en 

ledningsstruktur med processägare. Det är rekommenderat att hela verksamheten är med där 

människor på alla nivåer behöver introduceras och tränas i att tänka i processer, annars 

riskeras hela synsättet att rasa samman. Att tänka uppifrån och ner i en klassisk hierarkisk 

anda fungerar inte i ett processorienterat tänk utan man måste här arbeta och tänka horisontellt 

(Processutveckling Västra Götalandsregionen, 2005, s. 20-21). Nyckelord som kan slås 

samman med processorientering är både att engagemang behöver finnas i stor skala och att en 

enkel men välstrukturerad metod används. Fokus ligger inte på förändra teknik eller 

arbetsmetod utan mer på att förändra människors sätt att tänka. 

 

3.5 Att driva processbaserad verksamhetsutveckling 
Företaget Trivector LogiQ, som ägs av moderbolaget Trivector AB har en företagsidé som går 

ut på att tänka processorienterat där de för sina kunder tillhandahåller och anpassar 

processbaserade lösningar för sina kunders verksamhetsutveckling och företagande. Företaget 

vill lyfta fram sin unika fördel, gentemot andra konkurrenter, och denna fördel ligger enligt 

dem själva i processtänket. Trivector LogiQ (2012a) påpekar att det inte bara är processkartor 

och fackuttryck det handlar om utan faktiskt ett helt nytt sätt att tänka. Vad baserar då 

Trivector LogiQ detta på? På företagets hemsida deklarerar de sin erfarenhet där man ser att 

de har haft stora kunder/uppdragsgivare inom den privata sektorn men även ett flertal inom 

den offentliga sektorn där flera kommuner finns representerade. Uppdragen hos dessa 

verksamheter har gått ut på att dels lära ut processtänket men också att tillämpa 

processorientering inom områden som tidigare ansetts som otänkbara (Trivector LogiQ, 

2012b). Till sin verksamhet kan även Trivector LogiQ tillgodräkna sig ett flertal konsulter 

med forskarutbildning och Sveriges enda doktor i processorientering och därmed påpekar 

företaget sitt gedigna kunnande, sitt bidrag till forskningen och till sin erfarenhet inom 

processområdet (Trivector LogiQ, 2012c). Av denna anledning finner vi Trivector LogiQ som 

en intressant aspekt att ha med i denna uppsats och ligger i linje för vår ansats att finna en 

vedertagen modell eller metod för processorienterad utveckling, något som kan skapa 

paralleller, likheter och skillnader till Trollhättans Stads pågående ansats att införa 

processtänket.  
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3.5.1 ToBe – metod för att bedriva processbaserad verksamhetsutveckling  
Trivector LogiQ har och driver en separat webbplats vid namn www.process.nu och är en sida 

där företaget erbjuder utbildningar inom processområdet för de verksamheter som vill göra en 

processatsning. Här man kan läsa mer om fördelar med att driva en processbaserad 

verksamhetsutveckling men också de vanligaste fallgroparna som gör att man inte lyckas fullt 

ut i sin satsning. För att medverka till att verksamheter inte hamnar i dessa fallgropar har man 

arbetat fram en metod vid namn ToBe, en metod som enligt Trivector LogiQ (2007) skall 

verka övergripande och vara behjälplig vid processbaserad utveckling (se Figur 4). 

 

ToBe står för Temple of Business excellence och visar den helhet man bör fokusera på för att 

inte skapa obalans och begränsade resultat i verksamheten. Det som framgår i ToBe-metoden 

är att man först och främst bör skapa förutsättningar och att klargöra strategiska motiv samt få 

samsyn från ledningsgrupp i relation till den processbaserade utvecklingen. Därefter behöver 

man enligt Trivector LogiQ (2007) kartlägga hur nuläget ser ut för att ge underlag till den 

planerade förändringen och för att få en bild över de områden som kommer att påverkas. 

Sedan är det dags att ta tag i att planera förändringen där konkreta mål och planer sätts. Det 

påpekas också att man skall utföra en verksamhetsutveckling i projektform då man på detta 

sätt tvingas att diskutera resurser, tidsramar, mål och angrepp. När dessa ovanstående steg är 

klara kan man med goda förutsättningar gå vidare till att titta på ett flertal delområden. Ett av 

områdena är just att utveckla processer, ett område som man behöver bygga en tradition för 

och skapa framgång i enligt Trivector LogiQ (2007). För att stödja dessa processer behöver 

man en organisatorisk struktur, vilket innebär att man tillför processägare och skapar en 

översyn för påverkade ansvarsområden. Processorientering av arbete och arbetsledning 

behöver också knytas an för att få en bra användning av processerna man byggt. Utveckling 

av resurs- och kompetensledning är också ett stort fokusområde och likaså de stödjande 

system och strukturer som finns i verksamheten, vilka måste komma i balans med 

processerna. Verksamhetens kultur behöver dessutom komma i fas och hamna i det 

processorienterade tänket. När ovanstående områden är i harmoni med utvecklingen behöver 

dessa även aktivt ledas i den linje och med de planer som har tagits fram. Vid ett väl utfört 

arbete påvisar Trivector LogiQ (2007) att vinster så som nöjdare kunder, nöjdare medarbetare 

och större konkurrenskraft kan skördas. I fallet med Trollhättans Stads införande av det 

processorienterade tänket skall det förhoppningsvis, förutom nöjdare kunder och medarbetare 

resultera i välimplementerade och användbara e-tjänster för medborgare. 

  

 

Figur 4. ToBe - viktiga steg för att lyckas med processbaserad verksamhetsutveckling enligt Trivector LogiQ 

(2007).  

http://www.process.nu/
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3.6 Upplands Väsby – en relevant IT-kommun 
Upplands Väsby kommun ligger på Sveriges östkust och är en tätort i Uppland med cirka 40 

000 invånare och tillhör Stockholms län. Under en fyraårsperiod och med hjälp av IT 

effektivisering har Upplands Väsby gått ifrån att vara en kommun som främst har varit en 

förvaltning som varit finansierad med anslag från staten till en modernare verksamhet som nu 

är mer styrd mot sina medborgare och deras krav och behov. Att förändra sin verksamhet till 

att bli mer lyhörd gentemot medborgarnas efterfrågan har lett till att Upplands Väsby vann 

priset som Sveriges IT-kommun 2011 (Upplands Väsby, 2011).  

 

Upplands Väsby värnar transparens, enkelhet och öppenhet, såväl 

mot medborgarna som i den interna styrningen. Med hjälp av IT 

skapas den röda tråden som går genom all styrning - från 

omvärldsanalys till verksamhet, från kommunledningens mål till 

uppnådda resultat (Upplands Väsby, 2011). 

 

Ovanstående citat är juryns motivering till varför Upplands Väsby utsågs till Sveriges IT-

kommun 2011 där juryn bland annat bestod av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), E-

delegationen, VINNOVA och Kvalitetsmässan. För att kunna vinna denna utmärkelse krävdes 

det att vissa kriterier var väl uppfyllda, att utifrån de förutsättningar kommunen har kunna 

integrera IT i verksamheter för att få en så bra och hög service, demokrati och effektivitet som 

möjligt (Upplands Väsby, 2011).  

 

Vad var det då som Upplands Väsby arbetade fram för att bli den kundorienterade kommun 

de idag är? Söderling (2011) nämner och förklarar tre stora anledningar som avgjorde att de 

blev vinnare 2011, och dessa var de samarbetsprojekt som har bedrivits inom kommunen. De 

tre främsta projekten var Anna, Mittbygge.se och ett-klicks-ärenden. Projektet Anna är ett IT-

system för Socialtjänsten där man via Internet kan ansöka om stöd och assistans, kunna följa 

sitt pågående ärende samt kunna göra en gemensam vårdplanering. Mittbygge.se är en 

hemsida där ett flertal av Sveriges kommuners invånare bland annat kan gå in och söka 

bygglov direkt i portalen samt hitta information om boende och byggande. Detta är ett 

samarbete mellan SKL, Boverket och Lantmäteriet där Upplands Väsby har anslutet sig. 

Handläggningsprocessen för ärenden som inkommer hos Upplands Väsby kommun har 

snabbats upp tack vare projektet ett-klicks-ärenden. Handläggaren får på ett enklare och på ett 

mer visualiserat sätt upp ett ärendes information och bilagor där tre val kan göras. Godkänna, 

komplettera eller avslå samt att möjligheten för att ge en kommentar finns. Processen är 

helautomatisk förutom själva knapptryckningen som behöver göras av handläggaren och detta 

medför en kortare ledtid för medborgaren samt sparande av tid för kommunen. Målet med ett-

klicks-ärenden är att det i slutändan skall bli ett digitalt genomgående flöde. 

 

På hemsidan Kvalitet & Förnyelse skriver Hörngren (2011) att Upplands Väsby genom sin 

satsning på IT har lyckats få mycket för pengarna i sitt arbete med att bygga slagkraftiga och 

innovativa IT-system. Som framgångsfaktorer (se Figur 5) benämns den röda tråden genom 

all styrning och för den helhetssyn som har funnits. Via omvärldsanalys till verksamhet, från 

mål till resultat och för den strävan som har gjorts för att förenkla för sina medborgare. Att ha 

gått från en sedvanlig förvaltning till att införa en större valfrihet för sina medborgare med 

hjälp av IT är också något som lyfts fram som avgörande i utgallringen av en vinnare i 

Sveriges IT-kommun 2011. Ytterligare framgångsfaktorer för Upplands Väsby har varit det 

stöd som har funnits från ledningen och att det hela tiden har varit tydligt för vad uppdraget 

innebär vilket därmed skapar en insikt hos alla de som har varit inblandade. Att hålla en 
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tydlighet om vilka målen och prioriteringarna är har varit en genomgående grundtanke som 

skall leda fram till ett strukturerat arbete som inte är beroende av händelsestyrda företeelser. I 

sin förändringsprocess har Upplands Väsby även arbetat fram ett stort antal e-tjänster med 

självbetjäning i syftet att förenkla för både medborgare och kommun och man påvisar även att 

samverkan med andra kommuner är en nyckelfaktor, som i fallet med projektet Anna där IT-

stödet för Socialtjänsten har arbetats fram med två kringliggande tätorter i Stockholms län.  

 

 
Figur 5. Utmärkande framgångsfaktorer - Upplands Väsby. 

4 Fallbeskrivning 
Under detta kapitel görs en närmare presentation om Trollhättans Stad och dess IT-

avdelning. En djupare förklaring av konceptet för projekt Flexite tas även upp och varför man 

valt att arbeta på ett processorienterat sätt. Projektet styrs av IT-avdelningen men har utfall i 

hela verksamheten. Metodiken för hur man arbetar fram en process klargörs också samt hur 

man fångar in innehållet till en process via arbetsmetoden workshops. I slutändan skall 

processerna generera e-tjänster, och hur dessa hanteras och vilka de två första e-tjänsterna 

som kommer att släppas är avslutar därmed kapitlet. Hela kapitlet är en sammantagen 

uppfattning från både fältanteckningar, möten och intervjuer.  

 

4.1 Organisationsbeskrivning - Trollhättans Stad 
Trollhättan är en kommun med cirka 55 000 invånare och som ligger i Västra Götalands län. 

Kommunen är uppdelad i två områden där Trollhättans kommun är den geografiska delen och 

förvaltning och utveckling av det geografiska området sköts av Trollhättans Stad.  

Trollhättans Stad har cirka 4 800 anställda och omsätter cirka 3 miljarder kronor varje år 

(Trollhättan, 2011). Trollhättans Stad har sju förvaltningar där medarbetare har till ansvar att 

bereda ärenden, ta fram beslutsunderlag, se till att beslut verkställs samt att upprätthålla den 

dagliga verksamheten i kommunen. Kommunfullmäktige är det högsta politiska organet inom 

kommunen och skall fatta beslut i de största och viktigaste frågorna, som exempelvis 

budgeten. Inom varje sakområde och under kommunfullmäktige finns politiska nämnder, 

bestående av förtroendevalda politiker och har till uppgift att se till så att verksamheten i olika 

områden bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om 

(Trollhättan, 2010a). 
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4.2 IT-avdelningen och projektet Flexite 
IT-avdelningen på Trollhättans Stad verkar som stöd och ansvarar för den interna 

organisationens gemensamma IT-system. Utifrån de politiska mål som sätts och i samverkan 

med kommunens förvaltningar skall IT-avdelningen utforma en gemensam IT-strategi som 

skall gälla för hela kommunen. IT-avdelningen har också till uppgift att bistå med teknik som 

skall hjälpa de kommunala verksamheterna att uppnå de visioner som formuleras i IT-

strategin. På en övergripande nivå skall IT-avdelningen även tillgängliggöra drift- och 

tekniksupport för verksamhetens gemensamma IT-infrastruktur (Trollhättan, 2010b). För att 

involvera medarbetare på kommunens olika förvaltningar hålls bland annat ett IT-forum där 

allmän information från IT-avdelningen delges och diskuteras tillsammans med representanter 

från varje förvaltning. IT-avdelningen har cirka 25 medarbetare bestående av IT-utvecklare, 

systemadministratörer, IT-arkitekt, IT-tekniker samt IT-supporttekniker och leds av IT-chefen 

Thomas Wennersten.  

 

I januari 2012 startade IT-avdelningen projektet Flexite, ett projekt på initiativ av Thomas 

Wennersten som går ut på att utveckla e-tjänster för medborgare genom en processorienterad 

verksamhetsutveckling där målet är att skapa flödesstyrda e-tjänster. Vald plattform för att 

åstadkomma detta är FlexiteBPMS. Innan projektet startade gjorde man en omvärldsanalys 

genom att man testade ett flertal olika plattformar som skulle kunna hantera det arbetssätt man 

hade en vision om, undersökte hur andra kommuner skapade e-tjänster samt gick igenom egna 

idéer och tankar man hade om tillvägagångssättet.  

 

Varför valde man då just att implementera FlexiteBPMS och förkastade andra plattformar? 

Under utredningsarbetet för att finna den bäst lämpade e-tjänsteplattformen identifierades tre 

nyckelområden. Produkten skall stödja och innehålla möjligheter för att kunna hantera en 

processtyrd modellering av e-tjänsters ärendeflöde, innehålla en funktionell ärendehantering 

samt att det skall finnas möjlighet att utveckla egna dynamiska webbformulär som innehåller 

inbyggd logikfunktionalitet. Som nämnts ovan är målet att skapa flödesstyrda e-tjänster men 

produktmarknaden för dessa är kvalitativt mager. Detta kan tänkas bidra till att en 

karaktärisering av e-tjänsteutveckling sker i kommunala verksamheter, att man standardiserar 

och centraliserar hanteringen av inkommande ärenden och att det blir samma ändamål för 

alla. Denna typ av ärendehantering kräver specialistutbildade handläggare som skall ta emot 

och skicka vidare inkomna ärenden till berörda medarbetare ute i verksamheterna. Därmed 

kan strukturering av informationsvägar gå förlorade för vanliga ärendetyper och förmågan att 

kunna säkerställa att informationen verkligen når rätt person riskerar att minskas. Trollhättans 

Stads ansats är att inte gå denna väg, utan istället arbeta med ett processtänk som skall flöda 

genom hela verksamheten. Genom denna ansats har man till stor del valt att utvärdera olika 

plattformar som innehåller just en funktion för att kunna processmodellera ett flöde för ett 

ärende.  

 

Under utvärderingen av systemen använde man två testprocesser som man körde i alla 

systemen för att fastställa att alla de tester man utförde i systemen skulle vara likvärdiga. På 

detta sätt kunde man identifiera de olika systemens styrkor respektive svagheter, vilket i sin 

tur medförde att ett bredare underlag för beslut kunde samlas in. Det som avgjorde att valet 

föll på FlexiteBPMS var bland annat att det krävdes minimal utveckling, exempelvis kodning 

av egna funktioner, dess främjande för verksamhetsutveckling och att systemet innehöll både 

standard- och extrafunktioner. I huvudsak passade företaget Flexeurope AB’s plattform 

FlexiteBPMS bra ihop med Trollhättans Stads vision och därmed startade ett samarbete 

rörande konceptutveckling med inriktning på kommunal e-förvaltning.  
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4.2.1 FlexiteBPMS och 2c8 – plattform för processorienterad e-tjänsteutveckling 
FlexiteBPMS (Business Process Management Suite) är en plattform som hjälper företag och 

organisationer att både automatisera och optimera verksamhetens processer. Företaget 

Flexeurope AB äger, utvecklar och marknadsför plattformen, som benämns som en komplett 

produktsvit för det systematiska tillvägagångssättet Business Process Management (BPM) 

(FlexiteBPMS, 2012a). I denna produktsvit ingår modelleringsverktyget 2conciliate, vilket är 

produkten Trollhättans Stad använder för att bygga processer. Detta verktyg redogörs lite mer 

ingående senare i uppsatsen. BPM kan användas för att förbättra en verksamhets unika 

affärsprocesser genom att identifiera, visualisera och stärka dem. BPM förenklar och visar 

också för en verksamhet hur denna verkligen fungerar och hur man kan använda denna 

information vid beslutsfattande och förbättringsarbete. Enligt FlexiteBPMS (2012b) kan man 

genom att arbeta igenom en verksamhetsprocess få reda på vad som egentligen utförs i 

processen, hur och vem som utför det, hur lång tid varje aktivitet får ta och i vilken ordning 

dessa aktiviteter egentligen sker.  

 

2conciliate Business Solutions AB är ett företag som tillhandahåller verktyg och metoder för 

både privata och offentliga verksamheter som vill visualisera och utveckla sina tjänster, sin 

organisation och sitt arbetssätt (2conciliate, 2011a). 2c8 Modeling Tool är det verktyget (som 

nämnt ovan ingår i plattformen FlexiteBPMS) som används för att verksamheter skall kunna 

beskriva sin verksamhets olika delar utan att förlora helhetsbilden och därmed stödjer en 

verksamhets arbete att kartlägga, analysera och utveckla. 

 

4.3 Metodik och workshop för framtagning av process 
Arbetet med att ta fram en e-tjänst på Trollhättans Stad startar med hjälp av workshops. 

Projektledare och assisterande IT-utvecklare (modellörer) från IT-avdelningen bedriver 

workshops tillsammans med representanter från olika förvaltningar i en till två hel- eller 

halvdagar där fokus ligger på att fånga in och kartlägga krav och behov som finns ute i 

förvaltningarna och hos medborgare. Metodiken, det vill säga det arbetssätt som används för 

att fånga in dessa krav och behov är grundad på att man ställer just de rätta frågorna till 

workshops-deltagarna. Metodiken har lärts ut till projektledare och assisterande IT-utvecklare 

från kurser som har hållits tillsammans med en representant från Flexeurope AB. Genom att 

de rätta frågorna ställs kan man försäkra sig om att man exempelvis avgränsar processen på 

rätt sätt, att man plockar fram rätt intressenter och fångar in deras intresse i processen samt får 

in rätt roller och aktiviteter så att den slutgiltiga processkartan alltid innehåller samma 

beståndsdelar. Under workshopens gång modellerar och arbetar representanter från 

förvaltningarna tillsammans med modellörerna den arbetsgång och flöde som skall gälla för 

den blivande e-tjänsten direkt in i modelleringsverktyget 2c8. Enligt 2c8´s hemsida 

(2concialiate, 2011b) sätts även regelverk och ansvar upp här samt fastställning av vilken 

information som processen skall hantera. Därmed ställs höga krav på modellörernas sätt att 

ställa frågor, dokumentera och korrigera, allt utefter representanternas resonemang och 

information då dessa skall fungera lite som ett bollplank. När alla aspekter av ett flöde har 

fångats in skapas den färdiga grafiska modellen av processen i 2c8, som sedan exporteras över 

till FlexiteBPMS för automatisering. Medarbetare som är kopplade till processen får sedan 

färdiga formulär som fylls i. Detta styr hur ärendet flödar och ser till att rätt information når 

rätt mottagare. En e-tjänst är därmed skapad. 
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4.3.1 Processfunktion och hantering av e-tjänst 
I varje process används likadana symboler i form av inputs, outputs, flerval/gateways, roller 

och aktiviteter. En aktivitet ses som ett verb, alltså något man gör och resultatet från detta 

verb blir den information som sedan fylls i det formulär som används för att skapa underlag 

och för att kunna gå vidare i processen. Fokus för varje aktivitet är att förädla information och 

det som inte är relevant skall plockas bort ur processen. Därmed görs alltid avgränsningar i 

processen så att den blir unik och håller sig till det syfte man har gett den. Genom denna 

avgränsning får man en så kallad avbrytning eller undermodell som i sin tur blir en egen 

process. Till varje aktivitet tilldelas även roller som består av medarbetare som är kopplade 

till processen eller till den som initierade och skickade in ärendet. Vid många av aktiviteterna 

finns även rollen som övervakare, vars uppgift är att gå in och styra processen om något 

skulle gå fel. Saknas en roll vid någon aktivitet har man även en så kallad målvakt som kan gå 

in i processen och lämna över ett steg till en annan roll. För att styra vad vissa roller kan se 

och göra finns en rättighetsgrupp där man sätter gränser och behörigheter. Ett ärende som 

kommer in till kommunen via en e-tjänst syns i mottagande medarbetares e-postinkorg i form 

av ett formulär (se Figur 6) innehållande ärendets information och natur samt länkar in till 

plattformen Flexite där ärendet skall behandlas. Tre länkar finns att tillgå där medarbetaren 

kan välja att antingen logga in på FlexiteWEB för att titta på ärendet, att åtgärda det 

registrerade ärendet eller att omdirigera ansvaret för det registrerade ärendet. På så sätt slipper 

medarbetare i de olika förvaltningarna att logga in och lära sig hela systemet och behöver 

endast klicka på länkarna för att hantera sin del av ärendet för att sedan skicka det vidare till 

nästa roll i processen. 

 
Figur 6. Inkommet ärende via e-tjänst till e-postinkorg (skärmdump). 
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4.4 De första e-tjänsterna i Trollhättans Stad 
Två av de första e-tjänsterna som kommer att släppas till medborgare i Trollhättans kommun 

är tjänsterna ”Ansökan om grävningstillstånd” (se Figur 7) och ”Synpunkts- och 

klagomålshantering” (se Figur 8). En ansökan om grävningstillstånd görs hos Gatu-

parkkontoret på Stadsbyggnadsförvaltningen och tjänsten för att lämna in synpunkter och 

klagomål tillhör Trollhättans kommun i allmänhet, det vill säga att den inte är knyten till 

någon specifik verksamhet och därmed inkommer till den verksamhet som synpunkten är 

riktad emot. Beräknad lansering ut till medborgarna är i juni 2012. Dessa två e-tjänster 

återkommer i intervjusammanfattningen i Kapitel 5 – Resultat.  

 

Den interna processen som sker vid en inkommen ansökan om grävningstillstånd innehåller 

ett flertal aktiviteter och val, beroende på vad ärendet gäller. Processen startar då ett behov av 

att gräva uppstår och den som ansöker skickar in ett ärende. En kontroll av ärendet görs sedan 

och efter kontrollen går ansökan antingen vidare till att man sammanställer beslutsunderlag 

eller att ansökningen behöver kompletteras. Ansökningen kan även bli remitterad till berörd 

instans där sammanställning av yttranden skall ske. Beslut om tillstånd till den ansökande 

skall sedan ges. Avslås ansökningen backar man tillbaka i processen till aktiviteten där den 

som ansöker får komplettera sitt ärende. För att avsluta ett grävningsärende behöver även den 

ursprungliga ansökaren anmäla och beställa återställning. När återställning är bekräftad 

avslutas och stängs ärendet. Hela processen och dess olika aktiviteter har bestämda ledtider 

som varieras beroende på vilken aktivitet det gäller. Även dynamisk väntetid är inkluderad 

när det gäller återställning av grävningen som har utförts. Anledningen till detta är att det 

exempelvis kan vara svårt att asfaltera ett hål under vintertid och att man därför behöver vänta 

tills våren/sommaren. Vid lansering av denna e-tjänst tillgodoser man ett flertal behov både 

hos den som ansöker och den/de som handlägger ärendet. Det blir dels en mer tydligare 

ansökan för båda parter, man inkluderar tjänsten om att kunna ansöka om återställning i 

processen och det blir i huvudsak lättare för den sökande att skicka ett grävningsärende.  

 

 
Figur 7. Exempel på processmodellering i 2c8 - Ansökan om grävningstillstånd (skärmdump av tidig version). 
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Som medborgare kan man idag lämna in både klagomål, beröm och förslag på sådant som kan 

bidra till att Trollhättans Stad kan bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet (Trollhättan, 

2012). Detta görs i dagsläget via ett digitalt formulär på Trollhättans hemsida eller genom att 

man antingen laddar ner en blankett i pdf-format eller hämtar en pappersblankett på 

kommunhuset. Denna tjänst kommer att gå över till att bli en e-tjänst där medborgaren kan 

registrera sin synpunkt direkt på kommunens hemsida och som sedan hanteras helt digitalt 

internt på kommunen. Vid en inkommen synpunkt (i e-tjänstformat) sker en registrering som 

sedan skall bedömas av berörd verksamhet. Synpunkten kan sedan gå vidare till tre olika 

aktiviteter, antingen tilldelning av synpunkten till chef/arbetsledare, att man svarar 

uppgiftslämnaren direkt eller att ärendet avslutas. Efter ett skrivet svar till uppgiftslämnaren 

sätts antingen en utredning igång som skall genomföras och avslutas eller att ärendet avslutas 

direkt. Tillgodosedda intressenter för denna blivande e-tjänst kommer att vara att man kan 

lämna flera synpunkter samtidigt, det finns möjlighet att vara helt anonym och att snabbare 

beslut internt kan tas.  

 
Figur 8. Exempel på processmodellering i 2c8 - Synpunkts- och klagomålshantering (skärmdump av tidig 

version). 
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5 Resultat 
Under Resultatkapitlet klargörs intervjuresultaten som framkommit under de fyra intervjuer 

som har gjorts. Varje rubrik i kapitlet startar med en vinjett som presenterar respondenten 

lite närmare och sedan följs text blandat med citat som har varit intressanta för vår 

frågeställning.  

5.1 Projektledare och assisterande IT-utvecklare 
Rasmus Ländström och Mathias Eriksson arbetar som IT-utvecklare på Trollhättans Stads IT-

avdelning och är de som är ansvariga för att driva utvecklingen av e-tjänster med hjälp av 

plattformen Flexite genom processmodellering. Rasmus Ländström är projektledare och har 

ansvar att ta fram och designa en extern och intern e-tjänsteportal där konfigurering och 

lansering ingår. Driftsättning och marknadsföring av e-tjänsteplattformen ingår också i 

utvecklingsarbetet. Mathias Eriksson är Co-op student från Högskolan Väst i Trollhättan och 

har rollen som assisterande IT-utvecklare i projektet Flexite. Intervjun ägde rum den 12/4-

2012 mellan klockan 11.00–12.30. 

 

Metodiken för att fånga in och hantera alla delar i en verksamhetsprocess och att kunna ställa 

de rätta frågorna är en nödvändig kunskap som behövs vid ett processorienterat 

utvecklingsarbete. Grundtanken är att man skall fånga in alla moment som finns i en 

verksamhet och där en stor del av det processorienterade arbetet går ut på att prata med 

människor och få en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt mål. Rasmus Ländström 

berättar följande: 

 
… Det handlar väldigt mycket om facilitatorrollen, alltså att moderera en 

workshop och att leda gruppens diskussioner i den riktning man vill. Att 

vara lyhörd, att fånga upp deras behov och även försöka fånga in något 

som kallas för outtalade krav, vilket kan vara ganska svårt ibland. 

Personer som jobbar med något dagligen tar väldigt mycket för givet, 

eftersom de vet hur det fungerar. Vi kommer ju in i en sådan här workshop 

utan att veta hur något egentligen fungerar och man måste försöka att 

ställa frågor till dem och få dem att avslöja information som de naturligt 

kanske inte tänker på att berätta. 

 

För att infria de huvudsakliga målen med utvecklingsprojektet körs en hel del interna arbeten 

för att få medarbetare ute i verksamheten att förstå vinsterna med att förändra och skapa nya 

processer och e-tjänster. Detta skall generera en förhöjd nytta mot medborgare genom att man 

öppnar upp ytterligare en kommunikationsväg och att det därmed alltid finns en digital 

närvaro från kommunens sida. Genom de workshops som hålls för varje verksamhet inom 

kommunen presenteras de förändringar som planeras för det nya processorienterade 

tankesättet och den e-tjänst som i slutändan skall skapas. Här vill man få igång den egna 

verksamhetens tänk och medarbetarna själva är med och tar fram outtalade behov, önskningar 

och krav för att sedan sprida vidare detta i sin verksamhet. I arbetet med att ta fram e-tjänster 

och modellera processer används ingen specifik utvecklingsmodell för projektet utan man 

arbetar utefter Flexeuropes egna metodik för processoptimering. Denna metodik innebär att 

man optimerar processer, automatiserar och gör de körbara. Steg som kommer efter 

optimeringen, exempelvis att kunna analysera processerna och se hur de arbetar samt att 

kunna avläsa statistik är något som inte ingår i metodiken men kan vara en fördel att 

efterstäva. Det går sedan att gå tillbaka och optimera processerna på nytt. Detta beskrivs som 

ett ganska agilt och iterativt sätt att jobba på då det inte är någon fast tidsperiod man jobbar 

inom. Rasmus Ländström berättar också följande om metodiken: 
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… Till skillnad från en vanlig värdeflödeskartläggning börjar vi inte med 

att analysera nuläget. Den metodik vi använder oss av skapar oftast bättre 

förutsättningar för oss som facilitatorer om vi inte är färgade av hur 

någonting vanligtvis görs. Det ger oss möjlighet att enklare ifrågasätta 

ärendehantering och fasta arbetsrutiner som finns i dagsläget.   

 

Ytterligare mål och fördelar med projektet som framgick under intervjun var också att man 

skall få bättre kontroll på ärenden genom att man får en genomgående automatisering. En 

ökad tillgänglighet mot medborgare är den vinsten som blir utåt och att det blir ett mer 

standardiserat arbetssätt internt. Detta kan medföra att man kvalitetssäkrar servicen mot 

medborgare genom att man kan styra hur det hanteras och att det hanteras på ett likvärdigt 

sätt. Det vill säga att det inte blir allt för personberoende. Man förväntas också kunna sätta en 

standard på hur lång tid en viss process får ta genom tidsstyrning. Vid avvikelser utanför 

tidsramar kommer systemet också att varna, vilket innebär att man kan sätta in åtgärder och 

tack vare detta kan man styra servicetider bättre. Effektivisering av verksamheten internt kan 

därmed ske. Med genomarbetade processer och e-tjänster ger man också verksamheterna i 

kommunen ett verktyg för att kunna utvärdera sig själva vilket innebär att de kan mäta 

exempelvis sina egna ledtider. Att ständigt föra en utveckling av sin egen verksamhet gör det 

också lättare att hitta och isolera företeelser som inte fungerar optimalt och med hjälp av 

plattformen kan man gå tillbaka och optimera sina processer. Under intervjun togs frågan upp 

om vilka brister eller överraskningar IT-utvecklarna i detta tidiga skede hade stött på eller 

kunde se redan nu. Det som framkom var att det fortfarande var ett frågetecken hur den 

eventuella framtida integrationen mellan Flexite och redan befintliga system inom kommunen 

skulle komma att matchas. En del system är gamla och vissa verksamhetssystem är inte 

byggda för integration, vilket kan resultera i kostnader och komplikationer vid 

uppgraderingar. 

 

5.2 Trafikhandläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen 
Yvonne Ström arbetar som trafikhandläggare på Gatu-parkkontoret på Trollhättans Stad och 

ansvarar för arbetet med ärendehantering gällande trafik och underhåll av gator. En av 

Yvonnes arbetsuppgifter är att handlägga inkomna ärenden angående grävningstillstånd som 

gäller för kommunalt ägd mark. Som handläggare tar Yvonne hand om inkomna ärenden och 

ser till att de är i sin ordning för att sedan lämna över ärendet för beslut till berörda roller 

inom Gatu-parkkontoret. När beslut är taget ger Yvonne sökanden ett svar. Intervjun ägde 

rum den 16/4-2012 mellan klockan 14.00–15.00. 

 ”Ansökan om grävningstillstånd” kommer att bli en av de första e-tjänsterna som släpps för 

Trollhättans stad och kommer därmed att tillhöra Gatu-parkkontoret, i denna e-tjänst kommer 

Yvonne att fungera som handläggare. Under två halvdagar fick berörda medarbetare på Gatu-

parkkontoret en presentation av IT-utvecklarna Rasmus Ländström och Mathias Eriksson till 

hur det framtida arbetet kommer att se ut i och med det nya processorienterade arbetssätt som 

Trollhättans stad beslutat att införa. Dessa workshoppar visade hur man arbetar i en process, 

hur man kan påvisa brister i arbetsflöden och se värdet i processkartor och gav medarbetarna 

en möjlighet att själva reflektera och se över hur de i dagsläget arbetar och genom bland annat 

brainstorming komma fram till hur de själva vill att arbetet skall fungera. Under dessa två 

workshops skapades en komplett processkarta från början till slut för e-tjänsten ”Ansökan om 

grävningstillstånd”. Yvonne berättar om nyttan med workshops och mötet med IT-

avdelningen: 
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… Vi är ju bra på det vi gör här men de jobbar ju i en helt annan värld och 

någonstans så möts de här både världarna och att det skall bli något bra, 

förhoppningsvis med den här e-tjänsten. Vi lär oss varandras språk i och 

med detta möte där vi är bra på produkten och de är bra på systemet som 

ligger bakom. En ny värld för oss alla. 

 

… Man har fått en större förståelse sinsemellan och större insikt för hur 

medarbetarna jobbar här på avdelningen i och med workshopens arbete 

att bygga upp en process över vårt arbetssätt. 

 

Yvonne är överlag väldigt positivt inställd till det processorienterade tänket och ser flera 

fördelar med att förändra och effektivisera internt. Hon uppskattar att arbetet och e-tjänsten 

kommer att leda till kortare ledtider för handläggning, att det blir som ett skydd mot oläslig 

handstil som idag är väldigt vanligt med inkomna pappersblanketter och där dåligt ifylld 

ansökan ständigt kräver merarbete för både handläggare och den som ansöker om tillstånd. 

Med en e-tjänst blir ansökan i sig själv ett komplett diarium, eftersom detta lagras automatiskt 

och komplett då den tvingar den som ansöker att fylla i all relevant information och kan inte 

gå vidare i processen innan detta är ifyllt. Automatiska bevakningar, återkopplingar och att 

det blir lättare att fakturera rätt belopp och i rätt tid anses också som stora vinster. De få 

egentliga nackdelar som framkom under intervjun var att det till en början kanske kan vara 

svårt att komma in i nya rutiner och det nya tänket samt att förstå sig på hur det skall fungera. 

Vissa kan eventuellt till en början också känna sig granskade i sitt jobb och vad de egentligen 

gör när deras arbetsområde granskas i och med skapandet av nya processkartor. 

 

5.3 Administrativ chef – Stadsbyggnadsförvaltningen 
Pether Eckerwall är administrativ chef vid Stadsbyggnadsförvaltningen och är även 

samordningsansvarig för ekonomi, personal, IT och verksamhetsutvecklingsfrågor för 

förvaltningens fyra kontor. I rollen ingår att vara drivkraft i förbättringsarbete, det vill säga 

att utveckla arbetsmetoder och samspel inom förvaltningen. Pether är även chef för Kart- och 

mätningskontoret där han kommer att fungera som processägare för deras processer samt ha 

samordningsrollen för att fortsätta bevaka och utvärdera de processer som har byggts och se 

till att de fungerar som det är tänkt. Pether har varit med och tagit fram och kartlagt 

processen för den blivande e-tjänsten ”Synpunkts- och klagomålshantering”. Intervjun ägde 

rum den 19/4-2012 mellan klockan 15.00–16.00. 

 

Under de senaste tio åren har Stadsbyggnadsförvaltningen bedrivit en systematisk förbättring 

av sin verksamhet genom att upprätta processkartor där både huvudprocesser och 

stödprocesser har blivit kartlagda. Genom att man nu tillsammans med IT-avdelningen har 

haft workshops för att ta fram och utveckla en mer effektiv och digitaliserad processgång har 

man tagit ett steg ifrån den traditionella processkartläggningen till att omsätta och låta den 

mynna ut i en e-tjänst. Förvaltningens utvecklingsarbete har tidigare gått ut på att varje 

verksamhetsansvarig har haft en processkarta som hon eller han har varit ansvarig för. Denna 

skall hållas levande för att man lättare skall kunna hitta exempelvis tidstjuvar och flaskhalsar.  

Detta arbete har dock inte alltid haft högsta prioritet då tid och resurser inte funnits men 

Pether har höga förhoppningar om att detta skall ändras och påpekar följande:  
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… Om man gör denna förändring på ett bra sätt så kommer detta att 

frigöra mer resurser. Ett av syftena är att effektivisera och på så sätt får vi 

mer tid att möta kunder på ett bättre sätt och för att ägna mer tid åt 

utvecklingsarbete. 

 

E-tjänsten ”Synpunkts- och klagomålshantering” har som servicepolicy att förvaltningen skall 

ha hört av sig senast inom sju dagar till den som lämnat in en synpunkt och med dagens 

manuella system så är det tyvärr lätt att man glömmer denna tidsram. ”Det är mänskligt” 

påpekar Pether och berättar vidare att ”man har inget riktigt bra stöd för minnet”. Detta ser illa 

ut för brukaren, att man lovar en sak och inte kan hålla detta. En av poängerna med e-tjänsten 

”Synpunkts- och klagomålshantering” är att man kan bygga in ett pling som påminner om att 

tidsramen måste hållas och att det är dags att återkoppla till brukaren. 

 

Arbetet med framtagningen av e-tjänsten och dess process gjordes via workshops på en hel 

respektive halv dag. Definitioner togs fram där man startade med att klargöra vart processen 

startade och slutade för att få en bild av det som skall ingå i kartläggningen. Vilka intressenter 

finns med och vilka är utförare, det vill säga de som tillför information i olika skeden? 

Aktivitetssteget var nästa punkt, vilka aktiviteter som skall till i processen och Pether berättar 

här om den processorienterade verksamhetsutvecklingen gentemot det traditionella sättet att 

bygga upp en process: 

 
… När vi har gjort processkartor tidigare har rutinerna varit att man tar 

reda på hur vi gör idag. Det gör man ju inte riktigt i detta system. En del 

processer är väldigt komplexa och då måste man först ha ett utgångsläge. 

Det är först när man har skaffat sig en klar bild över hur vi gör idag som 

man kan börja jobba med förbättringar. Så var det kanske inte riktigt på 

den här workshopen utan då gick vi direkt på att försöka hitta den 

optimala lösningen. Inget fel i det men det är ett lite annorlunda arbetssätt 

för oss och för det vi är vana med.  

 

Vilka möjligheter och hinder ser då Pether med att man skapar en e-tjänst? En stor fördel är 

att man får en överblick för vad som sker i en process där man även skapar sig en bättre bild 

över vad ens egen roll bidrar med samt att det är bra att veta vad ens medarbetare i samma 

process gör. Syftet med processorienterad utveckling är också att hitta smartare lösningar då 

generellt allt går att förbättra men detta kan vara trögt om man inte har ett bra IT-stöd. Det blir 

även en genväg in i något modernare då IT-systemet får ta hand om sådant som sker manuellt 

idag. Dock kan det vara svårt att bryta gamla tankemönster och vanor och förändring är något 

som kan vara jobbigt för många, att känna sig otrygg och inte riktigt förstå vad som är på 

gång. Därför är det viktigt att man har gjort workshopen på rätt sätt och på så sätt skapar en 

positiv känsla och också en gedigen kvalitet inför fortsatt arbete. En utmaning med 

workshopen var att två kulturer skulle mötas, IT-avdelningen och verksamhetens personal och 

sinsemellan försöka utbyta information på ett effektivt sätt. Vid en god hantering av detta kan 

man slippa stickspår och att fastna i petitesser som gör att arbetet stannar upp. Att ta in fler 

IT-system är sällan önskvärt men genom att man i stort sett bara behöver kommunicera med 

systemet via sin mailbox gör att man slipper lära sig ett helt nytt arbetsredskap.  
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5.4 IT-chef - Trollhättans Stad 
Thomas Wennersten arbetar som IT-chef för IT-avdelningen på Trollhättans Stad sedan sju år 

tillbaka. Rollen som IT-chef innebär både att vara operationellt IT-stöd, ha hand om 

personalfrågor samt fungera som IT-strateg. Thomas är i grund och botten den stora 

drivkraften bakom Projektet Flexite som bedrivs i Trollhättans Stad. Intervjun ägde rum den 

27/4-2012 mellan klockan 15.00–16.30.  

 

Den officiella drivkraften bakom e-förvaltningsarbetet och den e-tjänsteutveckling som nu 

sker i Trollhättans Stad grundar sig i ett beslut som togs i november 2011 där staden antog en 

strategi som SKL har tagit fram, en strategi för e-samhället som är en rekommendation till 

alla medlemskommuner att anta och uppfylla. Åren innan dess var det endast tänket med 24-

timmarsmyndigheten som låg som drivkraft, att allt mer lämna papperssamhället och att börja 

verka för införandet av digitalisering av tjänster mot medborgare. Thomas berättar om hur 

idén till den processorienterade utvecklingen av e-tjänster har växt fram samt hur han gick 

tillväga för att verka för en digitalisering av tjänster mot medborgare: 

 
… Jag läste in mig på ämnet och försökte lära mig så mycket jag kunde 

och sen har jag varit ute i ledningsgrupperna och genomfört någon typ av 

workshops där jag gick igenom med dem; vad skulle ni kunna ha för e-

tjänster? Jag hade ett frågebatteri och körde ett par timmar och sedan 

sammanställde jag allt i en rapport och kopplade lösningsförslag till detta. 

Ett lösningsförslag skulle förhoppningsvis kopplas till flera stycken behov 

som fanns där ute. 

 

År 2006 fick förvaltningscheferna på Trollhättans Stad på sig att starta denna 

verksamhetsutveckling och de åtgärder som det innebär då denna typ av förändring inte är IT-

utveckling. Detta åtagande sjönk tyvärr inte in och därmed fortsatte arbetet med dessa frågor. 

Thomas berättare vidare: 

 
… Allt kom till skott när man under 2011 började pröva olika plattformar 

och vi har nu gått igenom och testat och provat dem. Kravbilden har blivit 

tydligare och tydligare och för mig har det blivit tydligare att det inte 

räcker med någon sorts blanketthanterare eller formulärmotor utan det 

måste vara någonting mer.  

 

… Det ska inte bara vara något dött substantiv utan vi behöver en rörelse i 

organisationen och verksamheten, vi behöver ett verb också, någonting 

som förflyttar saker och ting inom våra verksamhetsprocesser. 

 

Att arbeta processinriktat och att bygga processer genom att definiera upp dem 

kan man i slutändan få digitaliserade processer. Detta medför att det automatiskt 

kommer till stånd en verksamhetsutveckling som i sin tur driver fram allt mer 

optimerade processer.  

 
… Då blir e-tjänsten som sådan sekundär egentligen, det viktigaste är att 

vi gör processanalyser och processbeskrivningar som sedan resulterar 

som en sorts bonus i en e-tjänst som är intern mot organisationen eller 

extern mot våra medborgare och företag. 

 

Sedan januari 2011 har IT-avdelningen gått in i ett konceptsamarbete med företaget 

Flexeurope AB som äger produkten FlexiteBPMS med en processutvecklingsmetodik kopplad 
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till sig. Detta är unikt enligt Thomas då ingen av de andra plattformar man testat har någon 

metodik för hur man tar fram verksamhetens behov och omformar det till en e-tjänst eller ett 

stöd. Metodiken i vald plattform är stringent, vilket innebär att man konsekvent kan följa 

flödet för att komma fram till funktionalitet. Trots ny teknik påpekar Thomas att det inte är 

där fokuset ligger: 

 
… Fokus ligger på att få verksamheten, alltså de som verkligen arbetar ute 

i verksamheten att få dem att agera och beskriva sina processer och 

utveckla dem. Men med hjälp av metodiken och det här verktyget så kan vi 

fokusera på vad det är vi ska göra och hur vi ska göra det snarare än att 

exempelvis fokusera på en massa kod och kodning. En stor tröskel att 

komma över är att många personer faktiskt inte tror på att man till stor del 

kan slippa kodning och därmed har många svårt att förstå vad vi pratar 

om. 

 

Det som skiljer Trollhättans Stads angreppssätt för att göra en processorienterad e-

tjänsteutveckling är att andra kommuner som också har FlexiteBPMS som vald plattform får 

sina processer färdigritade av ägarna till plattformen medans Trollhättan i stort sett är den 

enda kommunen som har gått vidare och har gjort en kompetensutveckling av egen personal 

för att kunna göra detta. Många använder FlexiteBPMS som ett verksamhetssystem och är 

inte medvetna om att man faktiskt själva kan utveckla och generiskt bygga vilken process som 

helst utan har istället köpt en färdig process. Thomas tillägger dock att man omöjligen kan 

veta exakt hur alla andra gör men det han har stött på bekräftar ovanstående påstående.  

 
… Den stora skillnaden tror jag är att det inte finns någon metodik. De 

allra flesta jobbar inte utefter någon metodik utan 

verksamhetsutvecklingen fortgår många gånger utan hjälp och kan 

därmed brista i att vara konsekvent. Att få ett verktyg och med hjälp av 

bilder, att kunna peka på saker och ting gör det hela enklare. 

Modellering är inget nytt men i det här fallet så krävs det att man 

modellerar på ett specifikt sätt och använder vissa bestämda 

komponenter för att det skall bli ett körbart IT-verktyg. Man kan helt 

enkelt inte frångå den här modelleringstekniken, vilket resulterar i att 

det blir mer effektivt och konsekvent.  

 

… Den verksamhetsutveckling man bedriver idag blir det stöd du har 

imorgon. Gör du ett dåligt jobb på onsdag så får du arbeta på ett 

väldigt konstigt sätt på torsdag. Det blir en tydlig orsak och verkan 

situation.  

 
… Jag tror även det blir mer roligare för personalen då man faktiskt 

kan påverka sin egen arbetssituation. Det blir tydligt vad man gör och 

man kan göra något för att det ska bli bättre imorgon, orsak och verkan 

och det blir återkoppling direkt på det man gör. 

 

Vad som definierar ett lyckat projekt respektive ett mindre lyckat projekt för 

implementeringen av detta nya arbetssätt är att dels skall målen vara väldefinierade och att det 

skall finnas rimligt med tid för ett genomförande. Det får inte resultera i att e-tjänsterna man 

skapar endast blir som ett skyltfönster ut mot medborgarna, alltså att det ser fint ut men det 

finns ingen riktig funktion bakom det hela, ärendena skall vara digitala objekt som rör sig 

enligt en definierad process, inte ”döda” papper.  
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6 Analys 
Under detta kapitel har vi formulerat teman utifrån den datainsamling som har gjorts från 

både intervjutillfällena, dokumentstudierna samt de informella mötena och avses här att 

analyseras.  

6.1 Tema 1: Workshopens och metodikens betydelse 
Under arbetets förlopp har det tydligt framgått hur viktig workshopen är för att framgångsrikt 

kunna ta fram gedigna processer. Det är här man fångar in den information från medarbetare 

som behövs för att i slutändan kunna anpassa processen gentemot såväl medarbetare och 

medborgare och dess behov och krav. Genom att det inte finns färdigritade processer och att 

man flyttar fokus från processmodellörerna (projektledare och assisterande IT-utvecklare) till 

själva gruppen av medarbetare leder detta till en större involvering av medarbetare där 

förhoppningen är att en ökad motivation och mer aktivt deltagande uppstår. Som en följd av 

detta kan nya idéer genereras bättre och alla beslut är direkt förankrade i gruppen vilket leder 

till att en demokratisk process uppstår då verksamheten själva utvecklar sin egen verksamhet. 

En workshop kan dock inte genomföras utan ett par praktiska förutsättningar, vilket också har 

framkommit under intervjuerna med handläggare och processägare för de två e-tjänsterna 

”Synpunkts- och klagomålshantering” och ”Ansökan om grävningstillstånd”. Workshopens 

längd är en viktig faktor när det gäller processers uppbyggnad. En negativ konsekvens som 

kan uppstå vid för långa sittningar är att det kan leda till negativitet och minskat engagemang.  

Kreativiteten kan helt enkelt sina. En annan utmaning är ledarnas/processmodellörernas 

förmåga att hantera gruppen genom att leda och ställa rätt frågor och det är här metodikens 

betydelse kommer in. Metodiken är själva arbetssättet för modellörernas sätt att agera och 

verka. För att lyckas med denna metodik, som i slutändan skall resultera i att ett ägarskap av 

processen tillfaller involverade medarbetare är det viktigt att modellörerna redan från början 

kommunicerar ut vad som skall göras, hur det skall göras och varför samt vem som skall göra 

det. Här är det också av stor vikt att modellörerna är uppmärksamma och lyhörda på att en 

dominans av starka röster kan påverka gruppdynamiken så att de tystare deltagarna inte 

kommer till tals, vilket kan äventyra den demokratiska processen och viktig information kan 

gå förlorad. Under intervjuerna framkom det att man gemensamt, alltså både gruppen och 

modellörerna arbetade direkt inne i modelleringsverktyget 2c8. Därmed skedde en 

visualisering, något som förbättrar delaktigheten då man själv kan vara med och peka. Genom 

att se alla beståndsdelar i en process blir man också mer medveten om sin och andras roll i 

aktivitetsflödet. Detta kan knytas an till det som sades i både handläggarens och 

processägarens intervju där man pekade på nyttan om att få en bättre inblick i vad ens 

medarbetare gör. 

 

I ovanstående stycke kan man likna Trollhättans förfarande till en miniatyrprocess av det som 

beskrivs i processens fyra grunddelar (se Figur 3 i avsnitt 3.3.1) för att uppfylla behov och 

bidra till förbättring i verksamheten. Att planera och genomföra en process för att sedan 

kunna utvärdera och utveckla den är det som driver en verksamhet framåt. Detta tror vi kan 

bli avsevärt mycket enklare att utföra om man har en genomtänkt, tydlig och standardiserad 

metodik. 

 

6.2 Tema 2: Medarbetarperspektivet 
Redan från starten av vår undersökning och under samtliga intervjutillfällen har en positiv 

attityd genomströmmat medarbetarna. Detta kan bero på att e-tjänsterna ännu inte är lanserade 

och medarbetarna inte har haft möjlighet att se helheten. Ser vi till de två medarbetarna på 

Stadsbyggnadsförvaltningen som vi intervjuade, där båda deltagit på var sin workshop så 
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utgör inte dessa två personer någon majoritet av samtliga medarbetare. Vi anser ändå att de är 

representativa när det gäller att föra en talan för hur intrycken ute i just den verksamheten 

hittills har varit. Under intervjuerna framkom det att man länge på 

Stadsbyggnadsförvaltningen har strävat efter att modernisera och förenkla arbetsgången för 

medarbetarna och att man själva har jobbat mycket med processer och rutiner. När man väl 

blev introducerade till IT-avdelningens ansats till processoptimering blev man allt annat än 

defensiv. Tvärtom, nu har ansatsen till denna e-tjänsteutveckling väckt både iver och idéer till 

ytterligare e-tjänster, både för dem själva internt och externt ut mot medborgarna.  

 

Hur påverkas då medarbetarnas arbetsroll? Dels så väcker det en ökad medvetenhet hos den 

enskilde medarbetaren, både för sin egen roll och för kollegans roll. Man får en större insikt 

för hur ens arbetsuppgifter påverkar och påverkas, vad det innebär och hur detta relaterar till 

kollegorna. Ett större perspektiv kan också erhållas genom att man får en större inblick och 

förståelse för helheten. Att större inblick ges kan dock leda till att man kan känna sig 

övervakad, granskad och kanske även ifrågasatt i sin arbetsroll. Konsekvensen av detta kan 

leda till revirtänkande och ett negativt arbetsklimat kan uppstå. 

 

Två kulturer fick också chansen till att mötas när medarbetarna ute i förvaltningen 

presenterades för IT-avdelningens projekt innehållande e-tjänsteutvecklingsarbete. Här kan 

man som medarbetare vidga sin horisont inom organisationen och därmed kan nya mönster 

och möjligheter upplevas. Idéer för sin organisation kan också bättre bollas när man är 

positivt inställd till hur informatik och teknik kan användas för att realisera dessa idéer. Ett 

bättre samarbete med IT-avdelningen öppnar även upp för starkare dialog där verksamhetens 

utveckling kan sättas mer i fokus. Likväl som att det kan bli positiva möjligheter när två 

kulturer möts kan det också bli ett problem i form av kulturkrock om man inte anpassar 

exempelvis fackspråk utefter varandra.     

 

Dessa tankebanor och intryck har vi som utfört studien fått rakt igenom arbetets gång och för 

att dra en parallell till detta kan man titta på Västra Götalandsregionens 

processutvecklingsbeskrivning i avsnitt 3.4. Här tas ett antal steg upp som beskriver den långa 

vägen till att arbeta enligt det nya arbetssättet där införandet kräver en hög mognadsgrad 

innan man når sin målsättning. Att nå dessa mål förenklas avsevärt om man har den positiva 

attityd som verkar råda hos Trollhättans Stads medarbetare.  

 

6.3 Tema 3: Verksamhetspåverkan 
Under intervjuerna med IT-avdelningen fick vi ta del av en hel del bakgrundsinformation till 

varför man beslutat sig för att arbeta med processorienterad e-tjänsteutveckling och vad för 

förhoppningar och önskningar man har. Som ett utfall av detta beslut så kommer i slutändan 

hela Trollhättans Stads verksamhet att involveras och påverkas i en större eller mindre 

utsträckning. Vid en analys av denna information anser vi oss se en stor möjlighet till att få en 

flexiblare verksamhet. Genom samverkan och att man gemensamt finner nya lösningar blir 

det som ovan nämnt i Tema 2 både roligare, smidigare och effektivare för samtliga inblandade 

samtidigt som man också får en bättre överblick av arbetet i verksamheten. Tidsvinster i form 

av kortare ledtider, att göra mer utan att öka eller minska resurserna i form av exempelvis 

personal och högre kvalitet innebär att en flexiblare verksamhet kan uppstå. Detta leder också 

till att en högre uppfyllnad av kundens behov kan göras, vilket var det som Rentzhog beskrev 

i avsnitt 3.3, att kundens behov alltid skall vara i fokus. En annan verksamhetspåverkan som 

leder till bättre flexibilitet är att verksamheten inte blir lika tungrodd som tidigare när man kan 

undvika majoriteten av manuellt merarbete tack vare digitaliseringen och automatiseringen. 
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Merarbete i form av att behöva återkoppla till en medborgare vars ärende behöver 

kompletteras på grund av bland annat knapphändig, felaktig och/eller slarvig ifyllnad av 

pappersblankett, för att nämna ett exempel. 

 

Ett införande av ett nytt tänk och att man moderniserar sig genom att ha en öppen 

kommunikation i form av e-tjänster ut mot sina medborgare innebär också att man kan växa 

som verksamhet. En långsiktig strategi krävs för denna tillväxt och detta i sin tur fordrar att 

medarbetare och ledning inte är bakåtsträvare. Beståndsdelar för detta är i linje med ToBe-

metoden som presenterades i avsnitt 3.5.1 där man påvisade att det är helheten som måste 

vara i fokus. Verksamhetens interna kultur, struktur och kompetens behöver ständigt 

utvecklas och jämkas i balans med det processorienterade angreppssättet för att kunna anpassa 

sig till både nuläge och framtid. Detta leder oss in på nästa tema – helhetsperspektivet. 

 

6.4 Tema 4: Helhetsperspektivet 
Hur hänger Trollhättans Stads ansats ihop när man tänker ur ett helhetsperspektiv? Den 

teoretiska referensramen i kapitel 3 inleds med strävan mot att man skall IT-basera de 

offentliga verksamheterna i Sverige och bakgrunden till detta är att hinder och prövningar 

behöver bekämpas för att medborgare skall kunna erbjudas bättre service. Trollhättans Stads 

ansats är därmed ett medel för att övervinna dessa hinder och ligger helt i linje med den 

proposition Sveriges Riksdag godkände den 2 juni 2010, se avsnitt 3.1.1. Att direktiv kommer 

uppifrån är dock inte alltid tillräckligt för att en kommun skall sätta igång och verka för en 

digitalisering av e-tjänster ut mot medborgare, utan ibland krävs det något mer. Eldsjälar som 

är villiga att satsa fullt ut och som orkar driva igenom stora verksamhetsförändringar, både 

upp mot ledning och ner på operativ nivå är en viktig ingrediens som inte bör förbises. I 

exemplet Upplands Väsby, avsnitt 3.6 påpekades det hur viktigt det är att få med sig 

ledningens stöd i alla stora förändringar man tar sig an. Här kan vi urskönja att detta är en 

viktig hörnsten om man vill få en enhetlig verksamhet som jobbar efter samma klara mål och 

prioriteringar. I kombination med strukturerat arbete och samverkan skapar detta en 

helhetssyn. En ytterligare viktig aspekt är att man genomför kontinuerliga omvärldsanalyser 

för att hålla sig ajour med vad som händer utanför organisationens väggar. Detta kan komma 

att spela en stor roll inför ett förändringsarbete. IT-avdelningens svar på denna punkt var de 

analyser av olika plattformar som gjordes för att just kunna hitta den mest optimala 

plattformen som passade deras vision och målsättning för att kunna skapa enhetliga e-tjänster. 

För att fånga helhetsperspektivet är e-tjänsterna mycket mer än bara en digital närvaro från 

kommunens sida. Dessa e-tjänster bidrar till att information kan flöda snabbare, både in till 

verksamheten och tillbaka ut till medborgarna. Information kan även bli mer samlad och 

därmed enklare att återanvända. Detta kan generera en mer kundorienterad organisation vilket 

är den helhet man bör sträva efter, allt i linje med Regeringens avsikt, se avsnitt 3.1, att skapa 

ett hållbart informationssamhälle där samhällsnyttiga IT-tjänster skall vara tillgängliga. 
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7 Diskussion om konsekvenser av processorienterad 
e-tjänsteutveckling 
Ur ovanstående analys kan vi se ett flertal starka konsekvenser av att arbeta fram processer i 

en workshop. Genom att noga granska sin egen och andras arbetsroller och arbetsuppgifter 

kan man rensa upp bland onödiga och eventuellt redundanta arbetsuppgifter vilket leder till ett 

mer effektivt arbetssätt utan några fördröjande faktorer som exempelvis flaskhalsar och 

dubbelarbete. När ägarskapet (processägare) av en eller flera processer tillfaller medarbetarna 

själva leder detta till att man inte längre kan ta lika lättvindigt på verksamhetsutveckling 

eftersom man själv ansvarar för uppföljning och optimering av processen. Dåligt engagemang 

ger dåliga processer. Detta kan bidra till en mer effektiv och kontinuerlig 

verksamhetsutveckling ute i verksamheterna på Trollhättans Stad.  

 

Det är dock viktigt att påpeka att det behöver finnas en klart definierad processägare som 

verkligen äger processen och har den som sitt ansvar. Finns inte denna starka förankring är 

det en stor risk att processunderhållet faller i glömska. En annan viktig aspekt som kom fram 

under IT-chefens intervju samt som vi analyserade i Tema 1 var att verktygen man använder 

är en sak, men ett verktyg utan metodik är inte lika effektivt. Denna metodik, som skapar 

struktur och är en arbetsgång för att ta fram processer tillsammans med medarbetare är också 

det som fyller upp workshoparna. Som man även kan se i vår analys i kapitel 6 finns vissa 

utmaningar som kan leda till negativa konsekvenser om de inte sköts på rätt sätt. Långa 

sittningar kan resultera i ointresse hos deltagare och därmed kan processoptimeringen 

äventyras. Även opedagogiska modellörer/facilitatorer kan påverka utvecklingen i 

workshoparna i en negativ riktning och detsamma gäller om inte alla deltagare får möjlighet 

att utrycka sin röst.   

 

Konsekvenserna från medarbetarperspektivet som framkommit under analysen är dels att man 

kan luta arbetet mot mer rollbasering än personbasering. Med detta menas att ett ärende som 

inkommer via en e-tjänst till en förvaltning inte står och faller lika mycket med den mänskliga 

faktorn som tidigare.  Ärendet finns hela tiden i Flexite och dess processer och enskilda 

papper som man använde sig av tidigare kan inte lika lätt komma bort. Glömskhet och 

beroendet av att en specifik person är på plats minskas, vilket ger en högre säkerhet till att ett 

ärende inte faller mellan stolarna. Medarbetare får därmed ett extra IT-stöd i sitt arbete och en 

ökad trygghet för att bättre kunna tillgodose att medborgarnas behov uppfylls. I relation till 

detta skapas dock ett starkt teknikberoende, vilket kan leda till problem vid exempelvis 

systemkrasch, virus eller strömavbrott.  

 

En annan viktig beståndsdel i utvecklingsarbetet som sker med processer är medarbetarnas 

delaktighet i det hela och att de därmed kan påverka sin egen arbetssituation. Att se orsak och 

verkan kan generera en mer nöjd tillvaro och en önskan att sträva ännu mer för att 

effektivisera. Det är med andra ord viktigt att få med sig positiva resultat av något man gör för 

att det ska bli roligt att utvecklas och förbättras. Trots att ny teknik i form av ett nytt IT-stöd 

implementeras i verksamheten påverkas dock inte medarbetarna allt för mycket. De behöver 

inte lära sig ett helt nytt system, utan behöver endast kommunicera med en liten del av 

användargränssnittet för att hantera inmatning och utdata. Ansträngning och tid för inlärning 

av detta nya system i Trollhättans Stad ses därmed inte som något tungt som inkräktar allt för 

mycket på den dagliga verksamheten. 

 

Binder man ihop Västra Götalands teori om processorientering, Trivector LogiQ’s synpunkter 

på hur man bör utföra och upprätta processer samt det som framkommit under intervjuer och 
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fallstudie av Trollhättans Stad satsning på processer så hittar vi en gemensam faktor, 

nämligen att projekt är den form som vanligen används. Om denna tillfälliga 

arbetsorganisation utgör någon form av nyckel i arbetet med att jobba fram processer är för 

oss svårt att svara på men vi vill belysa att detta är en bra grund att börja sin satsning med att 

arbeta processorienterat på för att sedan förankra ut projektet till verksamhetens 

linjeorganisation. Ett annat arbetssätt för att ta hand om verksamhetens processer kan även 

vara att man i förvaltningarna hanterar dem på löpande basis. Detta sätt innebär att man kan 

titta på processer, modellera om och förändra dem på arbetsträffar som sker ute i 

förvaltningarna. För att införa detta arbetssätt kan projektformen vara en ansats eller 

språngbräda som varar endast ett par dagar innan man lägger ut ansvaret i förvaltningarna. 

 

Vid en ökad flexibilitet i verksamheten kan både beslutsvägar kortas av, verksamheten blir 

mindre byråkratisk och mer rörlig och kan snabbare anpassa sig till omvärldens skiftande och 

ökande krav. Har man då en god intern processtruktur kan nya e-tjänster lättare skapas allt 

efter att nya behov uppstår och gamla e-tjänster kan enklare uppdateras och förbättras. Dock 

är det viktigt att tänka på kvalitet istället för kvantitet när det gäller e-tjänsterna och det är 

bättre att tänka i termer om stödjande processer internt istället för att bara tänka 

massproducering av e-tjänster. Flexibilitet kan bättre komma till stånd om det 

processorienterade arbetssättet genomsyrar hela verksamheten och att man ser efter ledtider 

(tidsuppfattning) och hanterar resurser mer effektivare. Om man ser till verksamhetens interna 

behov först kan detta resultera i att bättre kvalitet kan åstadkommas, något som också gagnar 

såväl medarbetare som i slutändan medborgare. Konsekvensen av att bli en flexiblare 

verksamhet kan endast uppnås om stöttning uppifrån ges. Stöttning från högsta ledning och i 

det här fallet också att det ligger i linje med den strategi för e-samhället som Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. Detta framkom i intervjun med IT-chefen i 

avsnitt 5.4. Att kunna se helheten i det arbete man utför är eftersträvansvärt och därmed också 

att kunna se sammanhanget, den röda tråden. Precis som att sambanden är vitala och utgör 

processens nyckel som vi tog upp i avsnitt 3.3 så är den röda tråden den centrala delen för ett 

förändringsarbete i en verksamhet.   

 

Under intervjuerna fann vi även tydliga tendenser på att ett gemensamt synsätt råder, där idén 

om att först förändra och förbättra interna processer kommer att leda till bättre service för 

medborgarna. Därmed fastnar man inte lika lätt i ineffektiva processer. Man kan också 

tillgodoräkna sig en hög skalbarhet, vilket innebär att man utökar sitt interna förhållningssätt 

som kan resultera i en verksamhet som är rörlig, kan tillgodose nya funktioner och därmed 

bygga ut utan att förlora prestanda. Allt detta sammantaget skall generera en god mobilisering 

och organisatorisk förberedelse för att sjösätta den digitala närvaron av verksamheten. När 

man bygger processer med hjälp av ett nytt IT-verktyg bör man redan från start kunna se eller 

ta reda på olika lösningar för kompabilitet med redan existerande system i verksamheten. Kan 

en god integration ske mellan olika system kan en högre grad av helhet genereras.  

 

I vår studie har tid och timingen varit en avgörande faktor för uppsatsens innehåll och resultat. 

Under studiens förlopp har projektet Flexite varken blivit avslutat eller lanserat några färdiga 

e-tjänster. Av denna orsak har det varit svårt att till fullo se alla konsekvenser som ett färdigt 

projekt hade kunnat visa på. Ett senare skede samt en bredare studie hade kunnat rama in och 

ge ytterligare synpunkter och konsekvenser för att arbeta med processorienterad e-

tjänsteutveckling. Av denna anledning ser vi därför mer positiva konsekvenser än negativa 

som har framkommit under intervjuerna med medarbetarna. Vår uppfattning är att 
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medarbetarna befann sig i en fas som präglas av positiv förväntan och har endast deltagit i 

uppstartsarbete vilket kan vara en orsak till den positiva genklangen.  

 

De starkaste konsekvenserna vi har kunnat identifiera visas i figuren nedan (se Figur 9). 

 

 

 
 

Figur 9. Möjliga konsekvenser av att arbeta med processorienterad e-tjänsteutveckling i kommunal verksamhet. 
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8 Slutsats 
Vår empiriska undersökning visar att ett aktivt arbete med att initiera ett processorienterat 

tankemönster kräver både planering och engagemang men kan resultera i att stora vinster kan 

göras. Stor vikt behöver läggas på den workshopsbaserade introduktionen av detta arbetssätt 

där det är viktigt att få en positiv reaktion. Denna reaktion behöver sedan ge återklang ute i 

resten av verksamheten. Det som även har framkommit i vår fallstudie är att detta 

tankemönster behöver infalla när verksamheten är mogen nog för denna typ av förändring. Ett 

för tidigt försök till implementation hos en verksamhet som inte riktigt vet vad för typ av 

hjälp man letar efter kan på samma sätt som ett försenat försök leda till ett misslyckat 

processtänk. I fallstudiens intervjuer har det tydligt framgått vad staden menar med att arbeta 

med processorienterad e-tjänsteutveckling. Genom tillägg från den teoretiska referensramen 

bygger vi på detta begrepp och hur det helt ligger i linje med att modernisera kommunala 

verksamheter. Bakgrunden till detta är från Riksdag och Regering vilket syftar till att stärka 

interaktioner mellan myndigheter och samhälle, öka transparensen hos myndigheterna samt 

effektivisera ärendehandläggning för såväl medarbetare som medborgare. För att en sådan 

satsning skall ses som lyckosam krävs det att man i slutändan står med gedigna e-tjänster som 

är välbyggda och har bäring gentemot verksamheten. Motsatsen till detta skulle innebära e-

tjänster som ser visuellt bra ut för medborgarna men saknar stringent och logisk koppling 

internt i verksamheten.  

 

Vår huvudfrågeställning ”Vilka konsekvenser medför en processorienterad e-

tjänsteutveckling för en kommunal verksamhet?” besvarar vi genom att ta fram möjliga 

konsekvenser som kan uppstå när man arbetar med processorienterad e-tjänsteutveckling. 

Genom tematisering och sammanställning av konsekvenserna i kategorierna ”Internt 

verksamhetsperspektiv” och ”Medarbetarperspektiv” (se Figur 9) redovisar vi de största och 

mest betydande konsekvenserna som uppdagats under studiens gång. Som starkast kan man se 

att konsekvenserna påverkar medarbetare och verksamheten som helhet då det 

processorienterade arbetssättet möjliggör både spårbarhet, bättre kontroll, att lättare kunna 

hitta förbättringar samt att uppföljning kan ske enklare. Att arbeta med processorientering 

innebär att man använder processer som ett tillvägagångssätt och att dessa blir ett medel för 

verksamheten och inte ett mål. Detta innebär att man ständigt optimerar och itererar, det vill 

säga att man identifierar, åtgärdar och reducerar brister. Därmed besvarar vi också vår första 

underfråga ”Vad innebär processorienterad e-tjänstutveckling. Genom att man bedriver en 

processorienterad verksamhet kan man utveckla effektiva e-tjänster och på så sätt behöver 

man inte uppfinna hjulet på nytt varje gång man skall skapa ny e-tjänst eller optimera en 

redan befintlig.  

 

Vår andra underfråga ”Vad är det då som utmärker ett lyckosamt respektive mindre lyckosamt 

processorienterat utvecklingsprojekt?” besvarar vi genom att lyfta fram vikten av att ha bäring 

gentemot verksamheten, att e-tjänsterna skall ha stark förankring gentemot de interna 

processerna. Detta framgår i slutet av intervjun med IT-chefen, att det inte endast får bli ett 

tomt skyltfönster som ser fint ut för medborgaren men som inte fyller någon funktion internt. 

Vi anser också att det är viktigt att man hela tiden tänker på att ha fokus på både helhet, den 

röda tråden samt att samordning sker mellan processägare sinsemellan och gentemot andra 

involverade i de olika processerna. Via besvarandet av de tre frågeställningarna har även 

syftet för denna uppsats uppnåtts i och med att vi har klarlagt de mest betydande 

konsekvenserna som resulterats av ett processorienterad angreppssätt hos en offentlig 

förvaltning.  
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Uppsatsens studie är starkt kopplat till just Trollhättans Stad, vilket begränsar både resultat 

och slutsatser och är därför svåra att göra allmängiltiga. Dock tycker vi att arbetet på 

Trollhättans Stad är en intressant och modern satsning. Detta kan också vara lärorikt för andra 

kommuner att ta del av när man inte vill köpa färdiga processlösningar utan istället utveckla 

själva. Detta tror vi ger en bättre insikt och större kunskap om den egna verksamheten. Därför 

anser vi att man bör sprida kunskap om egna erfarenheter och satsningar och dess utfall, såväl 

positiva som negativa för att bidra till en samlad kunskap kommuner emellan. Något som kan 

hjälpa och stödja arbetet i att gå från en förvaltning till en e-förvaltning då delad kunskap 

genererar ökad kunskap.  

 

8.1 Rekommendation om fortsatt forskning och arbete 
Under arbetet med denna uppsats har nya funderingar och idéer uppstått, vilka kan vara 

intressanta att nämna för framtida forskning och arbete. Ett förslag på vidare forskning är att 

göra en liknande studie i ett större sammanhang, med ett större urval av kommuner och 

respondenter. Det skulle även vara intressant att utöka vår studie med att undersöka ur ett 

medborgarperspektiv och hur deras syn på en kommuns e-tjänster påverkar dem och vilka 

önskningar/krav de har på e-tjänster och dess utformning. Att även göra om denna 

undersökning om ett par år, när e-tjänsterna varit i bruk ett tag och göra en utvärdering över 

om projektet gestaltat sig så som man först avsåg. Vilka problem och möjligheter ser 

Trollhättans Stad i framtiden gentemot vad de ser i dagsläget?  

Vi rekommenderar att Trollhättans Stad bör efterdokumentera sitt projekt och utvärdera hela 

flödet för vidare utveckling och inför kommande projektansatser. Genom att även utöva intern 

marknadsföring kan man påvisa goda möjligheter för att kunna bygga vidare på de redan 

positiva attityderna som finns hos medarbetarna. Vi efterlyser också forskning till fler 

exempel och fallstudier inom just processorientering för kommunala verksamheter när det 

gäller utveckling av e-tjänster. Detta kan vara nyttigt och givande för andra kommuner som 

behöver inspiration och som ligger i startgroparna till att själva starta ett förändringsarbete 

innehållande processoptimering. 
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I 

 

Bilagor 
Nedan presenteras de intervjuguider som har använts för var och en av de medarbetare på 

Trollhättans Stad som har varit respondenter i vår undersökning. Intervjuguiderna innehåller 

huvudfrågor och följdfrågor. 

 

Bilaga 1. Intervjuguide – Projektledare och assisterande IT-utvecklare 
 

1. Berätta lite kort om Er generella yrkesroll/yrkestitel här på IT-avdelningen på 

Trollhättans Stad samt beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. 

  

2. Ni två har ju varit med från början i denna utvecklingsprocess med att ta fram e-

tjänster genom ett processorienterat tillvägagångssätt, vilka generella kunskaper 

tycker Ni att Ni kan tillgodoräkna Er så här i efterhand? 

 

3. Hur skulle Ni beskriva vad ett processorienterat tillvägagångssätt är? Vad är det som 

kännetecknar ett sådant i Ert projekt? Ge exempel på aktiviteter. 

 

4. Vilket är Ert primära ansvar inom detta utvecklingsprojekt? Utveckla genom att 

berätta om vad din roll i den verksamhetsförändring som har skett nu i samband med 

framtagning/lansering av e-tjänster för kommunen har bestått av. 

 

5. Hur har planeringen inför detta projekt gått till? Vilka förkunskaper har behövts för 

att kunna uppnå de mål som har klargjorts? 

 

6. Vad är målet med detta förändringsprojekt? (Vad/hur benämner Ni detta initiativ 

internt?) 

 

7. Vid utvecklingsprojekt är det många gånger vanligt att jobba utefter en 

standard/vedertagen modell, hur ser det ut i Ert fall? 

 

8. För att blir mer kvalificerade just för förändringsprojekt och nya angreppssätt är 

utbildning en vanlig metod att ta till, hur har detta skett och fungerat just hos Er? 

 

9. Vilka positiva effekter/fördelar kan Ni redan nu med säkerhet säga att detta projekt 

medför? 

 

10. Vid eventuella brister som har uppstått i projektet, vilka av dessa anser Ni har varit 

betydande för projektets framgång? 

 

11. Hur anser Ni att detta projekt påverkar/kommer att påverka organisationen som 

helhet? 

a. Underfråga: Hur tror Ni att detta nya arbetssätt kommer att påverka den 

enskilda medarbetaren? 
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II 

 

12. Nu när Ni har kommit en bit på vägen med denna förändringsprocess, hur tycker Ni 

att resultatet som Ni har uppnått/tror Er uppnå har motsvarat de förväntningar eller 

mål Ni hade vid starten? 

 

13. Hur tror Ni att en snarliggande framtid kommer att se ut i och med denna förändring 

av verksamhetens arbetssätt? 

 

14. Finns det något som Ni anser att vi har missat som Ni vill lyfta upp/berätta eller om 

det finns något som Ni vill tillägga? 

 

Bilaga 2. Intervjuguide – Handläggare 
 

1. Berätta lite kort om din roll här på Stadsbyggnadsförvaltningen. Vilka arbetsuppgifter 

du har samt vilket ansvar du har. (Berätta gärna lite om vad Ni gör här på SBF). 

 

2. Hur väl insatt skulle du säga du är i IT-avdelningens arbete med att utveckla och 

införa e-tjänster? Ge en generell inblick samt en mer specifik inblick i hur du omfattas 

av det arbetet. Ge exempel på aktiviteter du är inblandad i. 

 

3. Hur presenterades/hur introducerades du i detta nya arbetssätt som kommer att verka 

för Trollhättans Stad? 

 

4. Hur gick arbetet/tankegångarna på den workshopen (grävningstillstånd) du var med 

på? 

 

5. Vilka möjligheter ser du med detta nya arbetssätt för just Er organisation? 

 

6. Vilka eventuella hinder/svårigheter ser du med detta nya arbetssätt för just Er 

organisation? 

 

a. Underfråga: Hur tror du att detta nya arbetssätt/e-tjänst kommer att påverka 

den enskilda medarbetaren i Er organisation? 

 

7. Finns det något som du anser att vi har missat att fråga eller som du vill tillägga/dela 

med dig av? 
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III 

 

Bilaga 3. Intervjuguide – Administrativ chef 
 

1. Berätta lite kort om din roll här på Stadsbyggnadsförvaltningen. Vilka arbetsuppgifter 

du har samt vilket ansvar du har. (Berätta gärna lite om vad Ni gör här på SBF). 

 

2. Hur väl insatt skulle du säga du är i IT-avdelningens arbete med att utveckla och 

införa e-tjänster? Ge en generell inblick samt en mer specifik inblick i hur du omfattas 

av det arbetet. Ge exempel på aktiviteter du är inblandad i. 

 

3. Hur presenterades/hur introducerades du i detta nya arbetssätt som kommer att verka 

för Trollhättans Stad? 

 

4. Hur gick arbetet/tankegångarna på den workshopen (synpunkts och 

klagomålshantering) du var med på? 

 

5. Vilka möjligheter ser du med detta nya arbetssätt för just Er organisation? 

 

6. Vilka eventuella hinder/svårigheter ser du med detta nya arbetssätt för just Er 

organisation?  

a. Underfråga: hur tror du att detta nya arbetssätt/e-tjänst kommer att påverka 

den enskilda medarbetaren i Er organisation? Dig, handläggare etc. 

 

7. Finns det något som du anser att vi har missat att fråga eller som du vill tillägga/dela 

med dig av? 

 

Bilaga 4. Intervjuguide – IT-chef 
 

1. Berätta lite kort om din generella yrkesroll/yrkestitel här på IT-avdelningen på 

Trollhättans Stad samt beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. 

 

2. Vi har förstått att Ni jobbar innovativt med arbetssättet processorientering. På vilket 

sätt skiljer sig Ert tillvägagångssätt, vad är annorlunda/nytänkande? Vilka är 

kännetecknen? Ge exempel på aktiviteter och hur det är annorlunda från ett 

traditionellt processorienterat tillvägagångssätt? 

 

a. Följdfråga: Vad skulle du säga är motsatsen till processorienterad 

verksamhetsutveckling? 

 

3. Den interna förändringsprocessen som just nu sker hos Er, vad består den av och vad 

är den generella målsättningen? Ge oss en bakgrund! 

 

a. Följdfråga: Vad var den främsta drivkraften till att starta detta omfattande 

förändringsarbete? 

 

4. Vilka delmål och förväntade effekter kan du se i denna förändringsprocess? 
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IV 

 

5. Vid val av plattform, vad var det som gjorde att Ni valde just Flexite och förkastade 

andra plattformar som Ni har testat? 

 

a. Följdfråga: Berätta om hur modelleringsverktyget 2c8 kommer in i bilden? 

 

6. Hur skiljer sig Ert användande av Flexite/2c8 till skillnad från andra kommuner? 

 

7. Hur ser framtidsperspektivet ut för detta projekt? Beskriv dina visioner. 

 

8. Hur ser IT-avdelningens och förvaltningarnas roll ut i att förvalta e-tjänsterna när 

projektet är avslutat? 

 

9. Vilka positiva effekter/fördelar kan du redan nu med säkerhet säga att detta projekt 

medför? 

 

10. Vid eventuella brister som har uppstått i projektet, vilka av dessa anser Ni har varit 

betydande för projektets framgång? 

 

11. Hur anser Ni att detta projekt påverkar/kommer att påverka organisationen som 

helhet? 

12. Nu när Ni har kommit en bit på vägen med denna förändringsprocess, hur tycker Ni 

att resultatet som Ni har uppnått/tror er uppnå har motsvarat de förväntningar eller 

mål Ni hade vid starten? 

 

13. Vad innebär ett framgångsrikt e-tjänsteprojekt för dig kontra ett misslyckat? 

 

14. Hur väl anser du att det finns en röd tråd igenom detta projekt? Beskriv denna röda 

tråd! 

 

15. Finns det något som du anser att vi har missat som du vill lyfta upp/berätta eller om 

det finns något som du vill tillägga? 

 

 


