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Sammanfattning 
 

Titel Digitalt medborgarskap 
Författare Alexander Nelson, Lunds Universitet, Industriell ekonomi 
Handledare Andreas Larsson, Institutionen för Designvetenskaper 

Malin Sjölin, Abou AB 
Problem Det finns önskemål från kommunens sida att öka det kommunala 

engagemanget hos medborgare i allmänhet och hos yngre medborgare i 
synnerhet. Detta kan vara allt från att engagera sig i upprättandet av en staty, 
till att anmäla en nedbrunnen grillplats. Datakonsultföretaget Abou AB har i 
samråd med vissa kommuner kommit fram till att en mobil applikation kan 
vara en möjlig kanal när det kommer till att öka det kommunala 
engagemanget. Frågan detta examensarbete ska försöka besvara är hur en 
sådan kommunal mobilapplikation kan se ut för att föra medborgaren närmre 
kommunen i syfte att få denne mer engagerad. 

Syfte Syftet med detta examensarbete är att förstå medborgarnas behov för att 
därefter ta fram ett koncept till en applikation bestående av tjänster och en 
interaktionsdesign som ökar det medborgerliga engagemanget. 

Metod För att sätta sig in i problematiken med vad medborgerligt engagemang är 
och vilka beståndsdelar begreppet består av har litteraturstudier genomförts. 
Datainsamling har till större delen utförts i form av intervjuer, 
fokusgruppsamtal och enkäter. Materialet har analyserats med hjälp av 
grundad teori. Dessutom har inspiration hämtats från applikationer som är 
populära idag. 

Slutsats Utformningen av en kommunal mobilapplikation ska 
interaktionsdesignmässigt vara enkel att förstå och helst påminna om 
applikationer brukaren är van vid. Tjänstemässigt bör det finnas funktioner 
som gör det möjligt att lämna synpunkter, inhämta information om 
kommunen samt göra felanmälningar. Det viktigaste att tänka på är att 
möjliggöra tvåvägskommunikation för känslan av delaktighet och 
informationsspridning för upplysning. 

Nyckelord Digitalt medborgarskap, mobilapplikation, app, kommunapp 
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Abstract 
 

Title Digital citizenship 
Author Alexander Nelson, Lund University, Master of Science in Industrial 

Management and Engineering 
Supervisor Andreas Larsson, Department of Design Sciences 

Malin Sjölin, Abou AB 
Problem There is a desire by the municipalities to increase local involvement of citizens 

in general and of young citizens in particular. Computer consultancy firm 
Abou AB, in consultation with some of the municipalities, has concluded that 
a mobile application can be a possible channel when it comes to increasing 
the municipal engagement. Examples may be ranging from engagement in 
the question of whether to raise a new statue or not, to file a note about a 
burned down barbecue area. The question this thesis will attempt to answer 
is how such a municipal mobile application may be designed in order to bring 
the citizen closer to the municipality in order to get him or her more involved. 

Purpose The purpose of this paper is to develop an understanding for the needs of the 
citizens, and based on those needs develop a concept for an application 
consisting of services and interaction design that will increase civic 
engagement. 

Method To understand the problem of what civic engagement is and what ingredients 
the concept consists of, literature studies have been carried out. Data 
collection has been largely conducted through interviews, focus group 
discussions and questionnaires. The material was analyzed using grounded 
theory. Inspiration has been drawn from some of today’s popular apps. 

Conclusion The design of a municipal mobile application with respect to interaction 
design should be easy to understand and if possible resemble applications 
that the user is familiar with. Services should focus on features that make it 
possible to give ones point of view, obtain information about the municipality 
and file reports in case something broken. The most important thing to 
remember is to enable two-way communication in order to make the citizen 
feel involved and dissemination of information in order to make the citizen 
feel enlightened. 

Keywords Digital citizenship, mobile application, app, municipality app 
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Disposition 

Inledning 
Under inledning presenteras den övergripande problematiken. Anledningen till att författaren 

kontaktats av Abou, samt det uppdrag som delgivits utgör den huvudsakliga frågeställningen 

presenteras även. Abous roll i anslutning till digitalt medborgarskap förklaras. Slutligen förklaras 

examensarbetets avgränsning. 

Bakgrund och relaterat arbete 
Under denna rubrik presenteras företaget, Abou AB och deras verksamhetsområde, Abou 

Community, en gemensam satsning från kommuner och Abou där kommunrepresentanter och 

konsulter från Abou diskuterar IT-relaterade frågor. Även innovationsprojektet Kommunautomaten, 

det innovationsprojekt som den tilltänkta tekniken ska vara en förlängning av, förklaras. 

Teoretisk referensram 
Den litteratur som utgör det teoretiska ramverket utifrån vilket analyser gällande lämpliga tjänster 

utförts presenteras i detta avsnitt. Motiveringar gällande val av litteratur, andra arbeten och artiklar 

ges i detta avsnitt. 

Metod 
Under denna rubrik presenteras de metoder som används. Motivering till valet av metoder ges. 

Presentation av utfört arbete samt resultat 
Det arbete som utgörs av jämförelse, intervjuer, observationer och enkäter presenteras under detta 

avsnitt. 

Designimplikationer 
De implikationer som resultaten av datainsamlingen gett för utformning av tjänster och 

interaktionsdesignen förklaras. Här presenteras även det framtagna konceptet, och ett scenario för 

att visa på nyttan med den kommunala appen ges. 

Slutsatser 
Under detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits baserat på litteratur, jämförelser samt svar 

från intervjuer, enkäter och fokusgruppsamtal. Det ges även rekommendation för vidare forskning.  
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1 Inledning 

Här formuleras problematiken och de frågor som detta examensarbete ämnar behandla tas upp. 

Problematiken sätts in i ett sammanhang, och en förklaring till varför det är intressant för samhället, 

företaget och akademin ges. Valet av de fyra intressenterna som är föremål för slutprodukten och 

datainsamlingen motiveras. Slutligen anges detta examensarbetes avgränsning. 

Efter detta kapitel bör läsaren ha förståelse om vilka problem som adresseras i detta examensarbete, 

varför det är intressant att lösa dessa samt ha en förståelse för Abou ABs roll i relation till 

problemställningen. Läsaren bör vidare veta vilka intressenterna är samt vilken avgränsning som är 

gjord gällande examensarbetets omfång. 

1.1 Problematik och frågeställning 
Idag ses medborgaren som en användare av publika tjänster, en kund. För att möta detta synsätt 

måste den offentliga sektorn gå från att vara en byråkratisk apparat som utgår från den interna 

organisationen till att bli mer kundorienterade (Hilgers och Piller, 2011). Myndigheter måste förstå 

att organisationer och medborgare idag ser på myndigheten som en leverantör av tjänster 

(Albinsson, 2009). Tjänster som medför en så enkel och smidig ärendehantering som möjligt blir krav 

snarare än bonus. Genom att utforma tjänster som kunden, medborgaren, känner igen sig i kan man 

eventuellt appellera den del av befolkningen som idag är underrepresenterad när det kommer till 

samhälleligt engagemang. Viktigt är då att till viss del låta medborgaren vara med och forma 

utformningen av dessa tjänster i högre utsträckning än vad som sker idag (Albinsson, 2009). En annan 

samhällsnytta kan även ligga i detta. Sänker man tröskeln tillräckligt mycket för att delta i aktiviteter 

och skicka in ärenden, såsom skaderapportering, är det sannolikt att anta att känslan av ägande och 

viljan att vara delaktig ökar (Mossberger, Tolbert och Stansbury, 2003). 

Det finns idag ett uttalat behov av att engagera fler inom kommunen, något som påpekades av 

samtliga kommunrepresentanter under intervjuerna. Då menas främst inte som kommunalt 

anställda, utan snarare få medborgaren att vara mer delaktig i kommunala frågor och även få 

medborgaren att ta del av kommunal information. Detta gäller i allmänhet samtliga medborgare, och 

i synnerhet yngre medborgare. För att råda bot på denna problematik har det uttrycks önskemål från 

kommunens sida att med hjälp av ny teknik utveckla ett sätt att nå ut till grupper som normalt sett 

inte intresserar sig av kommunala frågor eller inte är insatta i dessa. Många gånger vet medborgaren 

inte ens i vilka ärenden det är aktuellt att ta kontakt med kommunen och än mindre vilken 

förvaltning. Det finns en uttryckt önskan att öka tillgängligheten för både befintliga och nya 

kommunala tjänster, då framförallt e-tjänster, från många kommuners sida och även nå ut med 

information för att tydliggöra för medborgaren vad kommunen gör och i vilka ärenden det är 

kommunen som bör kontaktas. 

Nya tekniker som underlättar för medborgare att utöva sina demokratiska rättigheter och påverka 

det samhälle de lever i via internet kallas digital demokrati. Genom att utveckla plattformar och 

vägar för digital demokrati kan bidrag göras till det 24-timmarssamhälle som får betraktas som 

eftersträvansvärt.  

För att närma sig en lösning på problematiken med avsaknad av medborgerligt engagemang har 

Abou AB, ett IT konsultbolag i Stockholm, i samråd med vissa av de kommuner som är Abous kunder 
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kommit fram till att en mobil applikation är ett steg i rätt riktning. Med en applikation kan man föra 

medborgaren närmare kommunen genom att öka spridning av kommunal information samt 

underlätta för medborgaren att använda e-tjänster. Eftersom mobilapplikationer idag är så pass 

förankrade när det kommer till mobilanvändning får idén betraktas som inte bara tilltalande utan 

nästan självklar för ett företag som ägnar sig åt IT utveckling. Applikationer för mobilen verkar även 

vara ett koncept som är här för att stanna sett till den utveckling marknader som App Store och 

Android Market haft. Kommunala applikationer verkar dessutom vara något av en trend, där ett antal 

städer i USA och Kanada ligger i framkant. En kommunapp verkar alltså uppfylla de krav som normalt 

sett karaktäriserar en idé som har förutsättningar att bli en lyckad produkt, nämligen att den är 

attraktiv, ligger rätt i tiden, är hållbar och kan konkretiseras (Barringer och Ireland, 2010). 

Hur ska en kommunal applikation utformas för att medborgaren ska kunna bli mer engagerad i 

samhället? För att lösa denna problematik måste man först och främst definiera vad medborgerligt 

engagemang är, det vill säga vilka beståndsdelar som utgör och definierar begreppet medborgerligt 

engagemang. Därefter kan man angripa frågan hur en applikation ska se, både 

interaktionsdesignmässigt och tjänstemässigt, för att öka det medborgerliga engagemanget. Det är 

även intressant att förstå hur applikationen kan designas för medborgaren ska känna att denne vill 

använda applikationen. 

Problemet är delvis av psykologisk karaktär. Hur får man medborgaren att vilja ta hand om en resurs, 

exempelvis kommunen, och inte bara använda sig av den? Hardin (1968) introducerar i sin artikel 

Tragedy of the Commons konceptet att ingen känns vid en resurs som ägs gemensamt, vilket leder till 

att brukarna av resursen utarmar densamma. Detta sker inte av illvilja, utan helt enkelt för att 

individer i allmänhet handlar efter själviska incitament. Om tröskeln däremot är låg när det kommer 

till att bidra och hjälpa till, lägre än det själviska incitamentet att avstå från att hjälpa till för att detta 

är enklare, kommer sannolikt individen agera på ett för samhället mer fördelaktigt sätt. 

I dagsläget sker kommunal ärendehantering, det vill säga en transaktion av förfrågan mellan 

medborgare och kommun, till viss del över internet. Tjänster utförs i olika system, vissa mer 

avancerade än andra. Exempel på ett mer avancerat sådant system som Abou utvecklat är 

innovationsprojektet Kommunautomaten, som möjliggör ökad automatisering och färre manuella 

inslag i ärendehanteringsprocessen mellan kommun och medborgare. Ett annat är förskoleportalen, 

som möjliggör automatisering och digitalisering av förskoleverksamhet, exempelvis anmälan av sjukt 

barn, möjlighet att se matsedeln över internet et cetera. 

Att koppla både enkla och avancerade e-tjänster till ytterligare en kanal, en mobil applikation, 

innebär utmaningar tekniskt och organisatoriskt men erbjuder samtidigt möjligheter när det kommer 

till att bidra till ökat kommunalt engagemang. Den samhälleliga nyttan av detta är stor, och den 

tekniska kompetensen finns. Frågan är hur man med hjälp av en mobil applikations utformning och 

koppling till befintliga och nya e-tjänster ska få medborgaren att vilja bidra och känna ansvar för den 

kommun denne lever i.  

Den nya kanal som en applikation innebär förenklar förhoppningsvis för framförallt yngre generation 

att betrakta det område de lever i som ett 24 timmarssamhälle, med tjänster och information 

tillgängligt inte bara när de sitter vid datorn utan även i väntan på bussen, på tåget, på väg till affären 

et cetera. Denna tillgänglighet bidrar förhoppningsvis till den positiva synen på det digitala samhället, 

där tjänster och information finns tillgängligt inte bara hela tiden utan även var som helst.  
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1.2 Syfte 
Jag blev kontaktad av Abou för att de vill ha hjälp med att ta fram ett koncept för hur en applikation 

kan se ut som för medborgaren närmre kommunen genom att öka dennes engagemang i kommunen. 

Det har producerats ett antal rapporter som visar på nyttan med att försöka få invånare att engagera 

sig i samhällsfrågor1, precis som det producerats ett antal rapporter om hur internet i allmänhet 

bidrar till ökad demokratisering2. Däremot är det sparsamt med rapporter som försöker förklara hur 

kommunikationskanalen mobila applikationer påverkar det digitala medborgarskapet och med det 

även i förlängningen en ökad digital demokratisering, samt hur en sådan tänkt applikation kan tänkas 

se ut. Det finns även ett antal kommunala appar, men ingen som på ett smidigt sätt knyter an till de 

IT tjänster, e-tjänster, som kommunen redan har. I detta arbete har de tre parterna medborgare, 

kommun och utvecklare intervjuats och fått möjlighet att uttrycka vilka tjänster de skulle vilja se i en 

app, samt hur de skulle vilja att en sådan ska se ut interaktionsdesignmässigt. 

1.3 Intressenter 
Frågeställningen gällande dels digitalt medborgarskap, dels utveckling av konceptet till en 

applikation, behandlar i synnerhet fyra intressenters synvinklar: brukarens, kommunens, företagets 

och akademins.  

1.3.1 Brukaren 

Brukarens, i detta fall medborgarens, tankar och idéer är intressanta eftersom det är dessa som är de 

slutliga brukarna av de framtagna tjänsterna. Det är av intresse att veta dels vilka tjänster 

medborgarna vill ha, men även varför. 

1.3.2 Kommunen 

Kommunrepresentanter är insatta i befintligt arbetssätt och därmed tillkortakommanden inom 

kommunen. Att få ta del av deras syn på vilka tjänster som är intressanta ger därför en inblick i 

svagheter och styrkor i befintligt organisatoriskt system, och hur dessa kan åtgärdas. 

1.3.3 Företaget 

Abou har som utvecklare av e-tjänstesystem en god inblick i hur dessa fungerar, eventuella framtida 

krav samt begränsningar. Då det är Abou som rent praktiskt är tänkta utvecklare av tjänsterna är 

deras tankar och idéer intressanta. Det är dessutom en källa för kunskap och genom att prata med 

utvecklare på Abou kan en grundläggande förståelse för systemet erhållas. 

1.3.4 Akademin 

Denna rapport försöker genom empiriskt insamlat material och arkivanalys identifiera samband 

mellan digital demokrati och mobil applikationsutveckling. Bidraget till akademin är alltså att försöka 

hitta de ingående variabler som påverkar användning av en mobil applikation som utformas i syfte 

att öka det medborgerliga engagemanget, och lägga grund för vidare forskning inom detta område.  

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet avser framförallt utförande av behovsanalys samt framtagande av koncept för hur 

en teknik som underlättar för medborgaren att ta del av och påverka det kommunala arbetet kan se 

                                                           
1
 Exempelvis Galston (2001) och Beaumont et al. (2006) 

2
 Exempelvis Wang (2007) och Karakaya (2005) 
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ut. Den praktiska utvecklingen i form av programmering och grafisk design överlåts åt experter på 

Abou, även om konceptuell utveckling sker i samråd med programmerare och designer. 

Eftersom konceptet avser en applikation som inte är bunden till en specifik kommun, utan en mer 

generaliserad lösning ska kommunspecifika aktiviteter inte utvecklas. 

Eventuell implementering utförs i senare skede av Abou baserat på det material rapporten 

producerar, och är alltså inte en del av rapporten. 

Den empiriska datainsamlingen i det första skedet är genom intervjuer. Dessa begränsas till ett antal 

kommuner inom Abou Community, se avsnitt 2.2 Abou Community och kommunalt självstyre. 

Därefter kommer datainsamling ske i form av enkäter, fokusgruppdiskussioner och arkivanalys. 

Avgränsningen gällande enkätsvarande och respondenter i fokusgrupperna är att dessa ska inneha 

smartphones, eller ha varit ägare av smartphones, samt att de är mellan 15 och 35 år gamla. Denna 

avgränsning är gjord på grund av det faktum att det i en kommun bor en mängd olika människor med 

en mängd olika erfarenheter och bakgrund. För att behovsanalysen, och även konceptet, inte ska bli 

alltför spretig utan fokusera på den målgrupp som med störst sannolikhet kan tänka sig att använda 

en kommunal mobilapplikation, var denna avgränsning nödvändig. 

Tyngdpunkten i studien ligger i behovsanalysen, det vill säga insamlande av data och analys som 

syftar till att öka förståelsen kring vilka faktorer som spelar in vid medborgerligt engagemang, samt 

hur dessa kan uttryckas i en mobil applikation. Interaktionsdesignen som tagits fram är inte slutgiltig 

och processen genom vilken denna utvecklats är väldigt enkel då detta inte varit studiens huvudsyfte. 
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2 Bakgrund och relaterat arbete 

Här presenteras information som är viktig för att förstå hur nuläget ser ut gällande problematiken 

som adresserats i föregående avsnitt. Detta innefattar bakomliggande myndighetsstrukturella 

företeelser och tekniska företeelser. En kort presentation av Abou AB ges även. 

Efter detta kapitel bör läsaren ha förståelse om hur Abous relation till kommunerna ser ut, hur 

kommunalt självstyre spelar in när det kommer till utveckling av IT lösningar och tidigare system 

utvecklade av Abou. 

2.1 Abou AB 
Abou AB är ett datakonsultföretag med bas i Stockholm som arbetar med att utveckla sina kunders 

processer med hjälp av egenutvecklade IT lösningar. Abou har en vision som går ut på att samhället 

ska vara så pass intelligent digitaliserat att den klassiska problematiken med byråkrati som ger 

upphov till stelbenthet ska försvinna. Istället för krånglig pappershantering och vallande av 

medborgaren till olika avdelningar ska ett enkelt klick föra medborgarens ärende vidare till rätt 

kontakt inom myndigheten. Ett exempel på ett system som möjliggjort detta är Digitala Rummet3 

som utvecklats för Täby kommun. Grunden till den teknik som avser ärendehantering finns alltså, 

likaså kunskap om hur denna utvecklas. Frågan är hur man kan använda denna teknik för att bemöta 

medborgarens krav samt underlätta för denne att vara med och bestämma och påverka i högre 

utsträckning än idag. 

Abou tror på transparens och öppenhet vilket rent praktiskt resulterat i att man skapat ett 

community för kommunerna, som är Abous främsta kunder. Dessa träffas och diskuterar 

erfarenheter, utmaningar och lösningar tillsammans en gång i månaden. 

2.2 Abou Community och kommunalt självstyre 
Abou Community är ett nätverk av representanter från stadigt växande antal kommuner. 

Representanterna är ofta IT-ansvariga för respektive kommun, och för att förstå varför ett nätverk av 

den här typen är viktigt för rapporten krävs att man förstår det kommunala självstyret och dess 

implikationer för IT-strukturen inom kommunerna. Det kommunala självstyret innebär att varje 

kommun har rätt att fatta beslut om exempelvis kollektivtrafik, äldreomsorg och andra lokalt 

betingande institutioner. Det innebär även att varje kommun själv väljer sina IT system. Det finns 

inget formellt organ som bestämmer över kommunerna men Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

fungerar som en paraplyorganisation som erbjuder stöd och service åt kommunerna. Däremot finns 

ingen kommitté som är tillsatt specifikt för att möjliggöra utbyte av IT erfarenheter eller stötta 

kommunerna i deras strävan att utveckla e-tjänster. Kommunerna har ofta velat digitalisera diverse 

ärendeprocesser, exempelvis bygglovsansökan och val av grundskola, genom införande av e-

tjänsteportaler. Utbyte av erfarenheter har skett sparsamt mellan kommunerna vilket i längden 

medför merkostnader då utveckling av produkter som löser samma problem sker flera gånger. Abou 

Community har sina möten på Abous kontor i Stockholm. Genom öppna samtal och workshops 

utbyter kommunerna erfarenheter kring e-tjänster med varandra. Eftersom Abou utvecklat den e-

tjänsteportal som flertalet av medlemmarna använder sig av har de möjlighet att ta tillvara 

konstruktiv kritik, utvecklingsmöjligheter samt tankar och idéer och implementera dessa allt 

                                                           
3
 Se http://service.taby.se 
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eftersom. Det är även ett tillfälle att känna av trender inom kommunen, samt naturligtvis vara med 

och påverka i egenskap av konsulter. 

På de Communityträffar som äger rum en gång i månaden finns alltså möjlighet att samla 

information om hur nuläget ser ut i kommunerna ur ett IT perspektiv, men tillfälle ges även att få 

feedback på de tankar och idéer som finns gällande utveckling av nya tjänster från Abous sida. 

Författarens upplägg till detta examensarbete har presenterats på ett av dessa möten och samtliga 

deltagare ställde sig mycket positiva till utvecklingen av en kommunal applikation. Medlemmarna har 

även fått möjlighet att påverka de intervjufrågor och enkäter som upprättats gentemot brukare. Ett 

antal av medlemmarna har dessutom intervjuats för att få en djupare bild av kommunernas behov 

och efterfrågan av tjänster. 

2.3 Kommunautomaten 
En av de e-tjänsteportaler Abou utvecklat för kommunerna är innovationsprojektet 

Kommunautomaten. Syftet är att minimera antalet manuella inslag inom 

ärendehanteringsprocessen. En förenkling av ärendehanteringen leder till kostnadseffektivisering 

och möjlighet att ta hand om fler ärenden från kommunens sida, medan det för medborgaren 

innebär snabbare handläggningstid och ett smidigare förfarande vid kommunala ärenden. Nedan 

visas en före- och efterbild över hur ärendehanteringsprocessen kan göras smidigare. 

Abou AB

Idag kan det se ut så här

2. Personal

skickar ut

blankett

eller

hänvisar

till pdf

på hemsida

1. Medborgare (även

leverantör, eller 

annan org) ringer

begär info och

beställer

blankett

3. Medborgare

fyller i 

blankett

och signerar

4. Medborgare

skickar

blankett med

post

6. Handläggare

stansar in info

i ärendesystem

& diarieföring

7. Handläggare

begär

komplettering

8. Anmodan

om 

komplettering

skickas ut

9. Medborgare

fyller i 

komplettering

10. Medborgare

skickar

kompletteringm

ed post

11. Handläggare

lägger in 

kompletttering

i ärendesystem

12. Ärende

skickas 

vidare inom

organisationen

5. Postöppning,

ankomst-

registrering &

diarieföring

13. Ärende

kompletteras

14. Medborgare ringer

in och frågar

om ärendets

status

19. Arkivarie

slutbehandlar

ärende

15. Kundtjänst

och handläggare

svarar på

Medborgarens frågor

16 

Ärende 

skickas tillbaka

till handläggare

17. Handläggare

kompletterar

ärende

18. Medborgare

får resultat

med post

20. Ny handläggare

letar efter

äldre ärendematerial

?
?
?

 

Figur 1 Visuellt förfaringsförklarande av ärendehantering idag 

 Antalet manuella inslag idag är onödigt stort med tanke på vad som är möjligt tekniskt. Detta medför 

att ärendehantering inte fungerar så effektivt som det kunde. 
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Abou AB

Detta blir då kvar i kommunautomaten

1. Medborgare

hittar enkelt

på kommunens

hemsida &

får bra guidning

i ur formulär ska 

fyllas i

3. Automatisk

ankomstregistrering,

diarieföring.

Redan här sätts också

arkivering / gallringsinfo

7. Ärendet 

finns klart för 

utskrift från

webbkonto och 

färdigarkiverat

2. Medborgare

fyller i 

blankett

och signerar

digitalt, får

bekräftelse

per e-mail

6. Systemet

slutdokumenterar

ärende 

(Medborgare får 

meddelande

att ärende är klart)

8. All ärendeinfo

finns enkelt 

återsökbart

för övriga 

handläggare

5. Automatisk informationskontroll

Persondata,  fastighetsdata, bolagsdata

4. Regelverket 

är nerbrutet i ett 

digitalt

flöde

 

Figur 2 Möjlig ärendehantering efter införande av smarta e-tjänster 

Mer konkret vill Abou i och med Kommunautomaten automatisera och digitalisera fem delar: 

diarieföring, handläggning, beslut, kommunikation och arkivering. Detta innebär ett steg i den 

riktning Abou tror på, nämligen att göra sig av med onödig byråkrati och pappersblanketter. 

Den tekniska tanken bakom Kommunautomaten är modulär, det vill säga det finns ett grundutbud av 

tjänster och ett system som stödjer dessa medan tilläggstjänster kan implementeras och tas bort 

efter behov.  



7 
 

3 Metod 

Här förklaras de metoder som använts för att angripa problematiken samt den arbetsprocess som 

följts. 

Efter detta kapitel bör läsaren förstå vilka metoder som använts för insamling av data och analys av 

denna, och även hur arbetsgången sett ut.  

3.1 Induktiva respektive deduktiva metoder 
Induktiva metoder innebär att författaren utan att ha en hypotes från början söker forma en sådan 

utifrån insamlat empiriskt material. Deduktion innebär att forskaren utgår från att ett antal på 

förhand definierade teorier utifrån vilka hypoteser ställs upp. Hypoteserna testas därefter mot empiri 

(Hartman, 2004). Metoden som används under detta examensarbete för att nå resultatet i form av 

en applikation är av i huvudsak induktiv karaktär och kallas ”Grounded Theory”, grundad teori (Höst, 

Regnell och Runesson, 2006). 

3.2 Grundad teori 
För analys av kvalitativ data kan editerande metoder användas (Höst, Regnell och Runesson, 2006). 

Dessa syftar till att skapa en lista av nyckelord, begrepp, som kodats utifrån datamaterialet. Tanken 

bakom grundad teori är att inte på förhand utgå från modeller eller teorier, utan skapa dessa utifrån 

mönster som utkristalliseras utifrån de begrepp som identifierats.  ”Man försöker upptäcka 

sambanden som råder mellan begreppen genom att ta hjälp av teoretiska koder.” (Thulesius, et al., 

2004). Anledningen till att grundad teori valdes när det kommer till analys av intervjuer är för att det 

är en induktiv metod, där man alltså låter teorier växa fram baserat på empirisk data, och detta 

ansåg författaren passade eftersom teorier saknas gällande fenomenet ökat medborgerligt 

engagemang och mobila applikationer. Genom att få fram kärnvariabler, det vill säga den 

huvudsakliga företeelse som i största möjliga mån förklarar en problematik, och subkategorier, det 

vill säga företeelser som är relaterade till och interagerar med kärnvariabeln, lägger man grunden för 

vidare analys och insamling av datamaterial. Grundad teori är alltså en analysmetod av i första hand 

kvalitativ data (Höst, Regnell, Runesson, 2006) som lämpar sig väl för att utveckla teorier inom 

outforskade områden baserat på empiri. 

3.2.1 Grundad teoris olika faser 

Efter det första insamlandet av data, analyseras denna och tolkas till en teori. Detta kan sägas ske i 

tre faser (Hartman, 2001). 

3.2.1.1 Fas 1 - Öppen kodning 

Kodningen sker genom att man sammanfattar en beskriven händelse som ett begrepp eller en 

kategori. Begreppet ska då associera till ett uttalat eller outtalat problem, eller lösningen till det 

samma. Denna process, att koppla text till begrepp som övergripande beskriver en så stor del av 

problematiken som möjligt, kallas öppen kodning och resultatet av detta blir ett antal kategorier 

samt en kärnvariabel. För att få en så kvalitetsriktig begreppsflora som möjligt bör den som utför 

begreppsanalysen ställa sig tre frågor gällande datamaterialet: ”Vad är datan en studie av?”, ”vilken 

kategori betecknar denna händelse?”, ”vad händer egentligen i datan?” (Rhine, 2009). 
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3.2.1.2 Fas 2 - Selektiv kodning 

Selektiv kodning innebär att man skalar bort de kategorier som inte har en koppling till kärnvariabeln, 

vilken alltså anses utgöra den grundläggande problemställningen. Man fokuserar sedan fortsatt 

datainsamling på just detta område.  

3.2.1.3 Fas 3 - Teoretiska fasen 

Under den teoretiska fasen kopplar man kategorier till varandra och försöker finna samband mellan 

dessa, samt till kärnvariabeln. Nya begrepp växer fram som beskriver dessa samband. 

3.3 Arbetsprocess 
Förfarandet i detta examensarbete kan övergripande delas in i uppstart, planering och 

genomförande (Höst, Regnell, Runesson, 2006). 

3.3.1 Uppstart 

Uppstarten upptas till större delen av målformuleringen, det vill säga realistiskt satta och uppnåbara 

mål som tillvaratar uppdragsgivarnas intressen. Uppdragsgivarna i detta fall är LTH och Abou AB. Att 

dessa båda parters intressen ska tas tillvara innebär att examensarbetet måste uppnå akademiskt 

höjd, men även bidra med något till företaget. 

3.3.2 Planering 

Under planeringsfasen utformas en mer detaljerad plan om hur arbetet ska fortskrida. Viktiga 

moment under denna fas är aktivitetsnedbrytning, schemaläggning och definition av milstolpar. 

3.3.2.1 Aktivitetsnedbrytning 

Examensarbetet har sin utgångpunkt i ett antal frågeställningar, som i sin tur kan brytas ner i mindre 

delfrågor. Genom att bryta ner arbetet i mindre aktiviteter blir det lättare att överblicka och 

uppskatta tidsåtgången för varje aktivitet. Aktivitetsnedbrytningen resulterar i ett antal aktiviteter 

som kan schemaläggas. 

3.3.2.2 Schemaläggning 

Schemaläggning innebär att man bestämmer när i tiden en viss aktivitet ska påbörjas och när den 

beräknas vara avslutad. Genom att upprätta exempelvis ett Ganttschema (se bild nedan) är det lätt 

att överblicka de olika aktiviteterna samt deras inbördes ordning i ett projekt. Ganttschemat 

innehåller vilken aktivitet det rör sig om, när den ska påbörjas, när den ska avslutas, hur lång tid 

aktiviteten alltså tar i anspråk, samt en grafisk presentation av aktivitetens tidsomfång. Det program 

författaren använd för att upprätta nedanstående Ganttschema är Microsoft Visio. 
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ID Uppgift Start Slut Duration
maj 2011feb 2011 mar 2011 apr 2011

17-4 24-413-2 6-327-2 10-413-3 22-515-530-1 20-2 1-53-4 8-56-2 20-3 27-3

1 1,6w2011-02-042011-01-26Hitta lämplig litteratur 

3 8,4w2011-03-312011-02-02Läsa litteratur

6 1,6w2011-02-162011-02-07Sammanställa intervjufrågor brukare

7 1,6w2011-02-162011-02-07
Sammanställa intervjufrågor 
myndighet

8 1,6w2011-02-232011-02-14Sammanställa intervjufrågor Abou

2,2w2011-02-182011-02-04
Välja ut lämpliga personer att 
intervjua

9 4,2w2011-03-172011-02-17Utföra intervjuer

10 5,4w2011-04-222011-03-17Analysera intervjuer/behovsanalys

2,2w2011-02-182011-02-04
Utföra benchmarking med liknande 
projekt

12 1w2011-05-062011-05-02
Prata med grafiska designers och 
programmerare hos Abou

13 2w2011-05-202011-05-09Ta fram koncept för tjänster

14 1w2011-05-272011-05-23Förberedelse samt presentera resultat

4

5

11 1w2011-04-292011-04-25TENTAMEN (och påsk)

2 1,6w2011-02-112011-02-02Sätta sig in i utvecklat ärendesystem

 

Figur 3 Ganttschema 

3.3.2.3 Definition av milstolpar 

Milstolpar bör definieras vid viktiga händelser i projektet. Författaren bedömde att dessa var 

viktigare att definiera när fler parter skriver arbetet, varför ett formellt upprättande av milstolpar 

inte gjorts. Anledningen är att författaren tycker de olika aktiviteterna är benämnda på ett sådant 

sätt att det som producerats vid slutet av aktiviteten är vad som normalt betecknas som en 

milstolpe. Exempelvis ska ”Sammanställa frågor brukare” resultera i frågor för brukaren i den form 

som bedömts lämplig för detta, nämligen en enkät. Är flera studenter inblandade i projektet råder 

större risk för brist i kommunikation av vad som ska vara producerat vid slutet av vilket aktivitet i 

större utsträckning än om en student skriver examensarbete ensam. 

3.3.2.4 Projektplan 

Den planerande delen av arbetet bör manifesteras i en projektplan, som överskådligt beskriver hur 

upplägget för examensarbetet ser ut. Detta har författaren gjort, och projektplanen godkändes av 

handledare inom såväl akademi som industri. Den innehöll de delar som enligt 

vägledningsdokumentet för examensarbeten inom Förpackningslogistik vid LTH föreskrevs 

(Kursadministrationen, 2010): bakgrund, problemdiskussion, mål och syfte samt tidplan. 

3.3.3 Genomförande 

3.3.3.1 Datainsamling 

Olika former av datainsamling har genomförts, så kallad triangulering, för att få en mer heltäckande 

bild än om endast en metod för datainsamling skett (Höst, Regnell, Runesson, 2006). 

3.3.3.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie genomförs vid i princip alla examensarbeten. Den syftar till att definiera och 

analysera kunskapsfronten, och genom detta bilda sig en uppfattning om nuläget i för 

examensarbetet relevant forskning. Litteratursökning och bearbetning är en iterativ process, där 

frågor uppstår undervägs och ofta kräver att ny kunskap inhämtas. För att säkerställa litteraturens 

trovärdighet och höjd har författaren i det fall det varit möjligt undersökt antalet gånger artikeln 

citerats och/eller tidigare prestationer av författaren till litteraturen. Eftersom ökat medborgerligt 

engagemang och en mobil applikation samt kopplingen där emellan är huvudfokus för detta arbete 
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fokuserades sökandet kring litteratur som behandlar digital demokrati, e-samhälle och samhälleligt 

engagemang. Efter att ha genomfört ett antal intervjuer stod det även klart att litteratur som 

behandlar innovation och dess spridning var relevant, något som inte var uppseendeväckande 

eftersom arbetet handlar om att ta fram ett koncept till en innovativ lösning på ett problem. 

Resultatet av denna inledande litteraturstudie ligger till grund för det teoretiska ramverk som 

tillsammans med empirin ligger bakom utformningen av tjänsterna i konceptet. 

Allteftersom arbetet fortskred, utfördes löpande litteratursökningar och fokus vidgades till att 

innefatta områden som efter vidare studier antogs vara närliggande och/eller påverka medborgarens 

uppfattning om samhället och tekniska lösningar i samhälleliga sammanhang. Framförallt gjordes 

sökningar på demokrati och transparens samt demokrati och interaktion via teknik. Denna vidare 

litteraturstudie kopplades till resultat från empirin då det grundläggande teoretiska ramverket inte 

räckte till, exempelvis då det under intervjuerna och trendbevakningen framkom att transparens är 

viktigt för hur medborgaren uppfattar myndigheter, eller att interaktion inte bara medför utan 

nästan är ett krav för att en individ som är van att kommunicera över internet ska vara nöjd med det 

e-samhälle kommunerna vill skapa. 

Då interaktionsdesign av en mobil applikation inte är syftet med detta examensarbete, utan endast 

framtagandet av ett koncept, har studier gällande utformning av detta inte genomförts. Idéer och 

inspiration har istället hämtats från de tänkta brukarna samt jämförelser med populära applikationer 

som finns på marknaden idag. Framtagning av faktisk interaktionsdesign är ett framtida projekt som 

ligger utanför detta examensarbetes omfång. 

3.3.3.1.2 Intervjuer och grundad teori 

Intervjuer kan vara kvalitativa eller kvantitativa. Genom kvalitativa intervjuer där frågorna hållits 

halvstrukturerade, det vill säga det har använts ett antal frågor som stöd för intervjun (Höst, Regnell, 

Runesson, 2006) men intervjun är inte bunden till ett manus man inte får gå utanför. Valet av 

intervjumetodik gjordes på grund av att författaren inte på förhand visste hur mycket respektive 

informant kunde om ämnet e-tjänster, samt var intresserad av att höra tankar och idéer kring en 

applikation. Intervjuerna spelades in och transkriberades enligt transkriptionsnivå 3.  

3.3.3.1.3 Fokusgruppsamtal 

En fokusgrupp är en mindre grupp människor sammansatt för att diskutera ett ämne bestämt av en 

forskare. Fokusgrupp kan vara ett lämpligt val av intervjumetod i de fall där handlande och 

motivation ska undersökas (Wibeck, 2000), vilket varit fallet i detta examensarbete. 

3.3.3.1.4 Enkäter 

Enkäter utgör strukturerade listor med frågor och svarsalternativ (Höst, 2006). De kan användas i de 

fall det finns intresse att samla in svar från en större mängd personer. Detta var intressant i det här 

examensarbetet då den slutliga brukarens preferenser spelar roll för hur utformningen av en 

applikation bör se ut för att vara så attraktiv som möjligt. 

3.3.3.1.5 Trender och jämförelser 

Efterforskningar har genomförts gällande trender och applikationer i form av arkivanalys. Detta 

innebär att rapporter och artiklar studerats i syfte att ta reda på hur applikationer utformas idag för 

att kunna skapa ett koncept till en applikation som användaren känner igen sig i. Med trender menas 

i detta sammanhang hur företeelser som påverkar möjligheten att delta politiskt via internet ser ut, 
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samt hur organisatoriska förhållanden håller på att förändras för att underlätta 

informationsspridning på ett sätt som i sin tur underlättar för medborgaren att ta del av politisk 

information och påverka beslut. 

3.3.3.2 Transkribering 

Transkribering, att skriva ner vad som sagts baserat på ljudupptagning av intervjuer, är ett sätt att 

kunna föra en intervju utan avbrott för anteckningar för att i ett senare skede få ner i skrift vad som 

sagts. Att transkribera krävs för att kunna använda kvalitativa analysmetoder i samband med 

intervjuer och fokusgruppsamtal. Det finns tre olika nivåer av transkription (Wibeck, 2000). Nivå ett 

innebär att allt som sagts skrivs ner ordagrant, men kommentarer för hur långa pauser varit, om 

uppbackning i form av exempelvis ”mhm” förekommit etc. Denna typ av transkription är ofta 

intressant då samtalets struktur är viktigt för syftet med intervjun. Nivå två är inte fullt lika utförlig, 

men där skrivs ändå ner exakt vad som sagts dock utan vidare anteckningar om pauser etc. Nivå tre 

är något friare. Det som sagts kan skrivas om till skriftspråk, och interpunktion utförs enligt de regler 

som gäller för skrift. Uttryck som inte har betydelse för samtalet, exempelvis meningar som inte är 

relevanta, kan strykas. För detta arbete har transkriptionsnivå tre valts vid intervjuer, dels för att 

samtalets innehåll snarare än struktur är av väsentligt intresse, dels för att nivå tre och två är extremt 

tidskrävande och dels för att ljudfilerna finns kvar att tillgå. Finns önskemål om att ta reda på exakt 

vad som sagts, exempelvis i syfte att säkerställa korrekta slutledningar, är detta alltså inget problem. 

Anledningen till att intervjumaterialet överhuvudtaget transkriberades var för att i fallet med 

intervjuer kunna utföra analys i form av grundad teori. 

3.3.4 Målgrupp 

Då examensarbetet är undersökande och till stor baseras på intervjuer, diskussioner och enkäter bör 

målgrupp väljas med omsorg för att ge ett så rättvisande resultat som möjligt. Med tanke på att 

kommuner består av ett brett spektrum av olika invånare, såsom ensamstående föräldrar, 

invandrare, unga, äldre et cetera, måste en avgränsning göras gällande målgruppen för studien. För 

att förstå vikten av att välja rätt målgrupp är det viktigt att förstå hur strukturen för de kommunala e-

tjänsterna ser ut. Av de e-tjänster som används idag, är det ett fåtal som kräver många transaktioner. 

Transaktioner i det här fallet är digitala överlämningar. Om brukaren skickar en förfrågan om ledighet 

via en e-tjänst, och representant för kommunen svarar med ett beslut har det exempelvis skett två 

transaktioner. Målgruppen bör bestå av individer som kan tänkas vara brukare av ett stort antal 

tjänster som kräver ett fåtal transaktioner. Ett stort antal tjänster eftersom det ger bredare underlag 

att välja ut vilka tjänster som är mest intressanta. Kräver ett fåtal transaktioner, helst en enda, 

eftersom en mobil teknik bör vara enkel och gå snabbt att använda. I annat fall antas brukarna 

föredra att använda dator. 

Målgruppen bör bestå av individer som i allmänhet har lätt att ta till sig teknik och använda den, men 

behöver inte bestå av individer som i dagsläget har ett högt kommunalt engagemang. Vidare ska 

individerna använda sig av en så kallad ”smartphone”, det vill säga en telefon som möjliggör surfande 

på internet. Detta för att den nya tekniken ska vara tillgänglig inte bara när individen sitter framför 

en dator. 

Målgruppen för studien väljs på grundval av ovanstående kriterier till individer mellan 15 och 35 år 

som innehar en smartphone.  
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4 Teoretisk referensram 

Här förklaras de teorier och begrepp som detta examensarbete behandlar. Teorier och begrepp som 

berör digital demokrati, e-samhälle, samhällsengagemang och spridning av innovativ teknik 

presenteras i syfte att skapa ett teoretiskt ramverk som beskriver sambandet mellan dessa faktorer 

samt sätta dem i relation till detta examensarbetes syfte, nämligen att ta fram en behovsanalys och 

utveckla konceptet för en kommunal applikation som medborgaren inte bara själv vill använda utan 

även dela med sig av. 

Efter detta kapitel bör läsaren ha förståelse för de huvudsakliga teorier från vilka slutsatserna dragits, 

samt kopplingen mellan digital demokrati, medborgerligt ansvar för allmänheten och diffusionsteori 

och varför denna koppling är intressant för att försöka lösa uppsatsens problemställning. 

4.1 Medborgerligt engagemang 
Mossberger m.fl. har med sin avhandling Digital Citizenship, 2003, som mål att ge en inblick i hur 

internet påverkar demokratin ur bland annat två aspekter: möjlighet att komma över nya sätt att 

kommunicera och möjlighet att delta som demokratiska medborgare. Avhandlingen definierar 

begrepp som utgör en viktig del av digitalt medborgarskap, och lägger vidare en god grund för den 

allmänna förståelsen av digitalt medborgarskap då den främste av forskarna, Karen Mossberger, 

anses vara en auktoritet på ämnet med ett antal artiklar publicerade gällande e-governance, IT och 

lokalt styrande. Exakt vad civilt engagemang innebär skiljer sig åt i olika avhandlingar. En beskrivning 

är: 

”Civic engagement refers to the ways in which citizens participate in the life of a community in order 

to improve conditions for others or to help shape the community’s future.” (Adler och Goggin, 2005) 

Denna definition innehåller komponenter som är återkommande4. Det handlar alltså om att individer 

engagerar sig i företeelser som är av intresse för allmänheten, inte bara för individen själv. De 

beståndsdelar medborgerligt engagemang består av kan beskrivas genom samhälleligt intresse, 

samhällelig kunskap, samhällelig diskussion och samhälleligt deltagande (Mossberger, Tolbert, 

Stansbury, 2003). Dessa faktorer är både korrelerade och beroende av varandra, exempelvis leder 

intresse till en vilja att söka kunskap. Ju mer kunskap man tillskansar sig, desto mer intresserad blir 

man. Ju mer intresserad man blir, desto mer vill man diskutera och även påverka (Mossberger, 

Tolbert, Stansbury, 2003). 

Mossberger et al. menar att internet ökar intresset även bland de som inte från början är politiskt 

intresserade och antar att detta beror på ökad interaktivitet och stimulans. Forskning har visat att 

unga människor är de som bäst tar till sig information som erbjuds på internet eftersom de i större 

utsträckning än äldre väljer internet som medium för att inhämta information (Mossberger, Tolbert, 

Stansbury, 2003). Mossberger, Toblert och Stansbury menar även att nyheter på internet i högre 

grad än nyheter på tv bidrar till kunnande eftersom det kräver att man läser, vilket i sin tur kräver 

mer av läsaren i form av processande av information (Healy och McNamara, 1996). 

För att förstå frågeställningen med att engagera medborgaren i samhällelig verksamhet måste detta 

problematiseras. För att ett behov som innebär ökat medborgerligt engagemang ska existera, måste 

                                                           
4
 Se även exempelvis definitionen på American Psychology Institute 

http://www.apa.org/education/undergrad/civic-engagement.aspx 
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detta saknas i viss utsträckning. Varför är helt enkelt inte medborgaren engagerad i den utsträckning 

kommunerna vill? Tesen Hardin (1968) driver i sin artikel ”Tragedy of the Commons” är att ”the 

commons”, det vill säga det som utnyttjas av alla och ägs gemensamt, är en företeelse som går under 

på grund av sin konstruktion; gemensamt ägda resurser utarmas eftersom alla strävar efter att 

maximera sin egennytta på bekostnad av allas nytta. Exemplet som tas upp är en betesmark som ägs 

av ett antal bönder med kreatur. När kreaturen betar på ängen, förbrukas den. Ur den enskilde 

bondens perspektiv medför tillförande av ytterligare boskap ökning av egennyttan medan kostnaden 

blir förhållandevis liten eftersom den delas av alla som äger allmänningen. Lösningen på problemet 

är, enligt Hardin, inte av teknisk karaktär. Det går alltså inte att inom överskådlig framtid ta fram gräs 

som inte förbrukas, flytta någon annanstans etc. 

Lösningen på problemet kan anta ett antal olika skepnader, där en är att se till att allmänningen inte 

betraktas som en allmänning. Genom att på något sätt få folk att känna ett slags ägandeskap och en 

delaktighet utöver utnyttjandet av resursen, närmare bestämt en ansvarskänsla för fortlevnaden av 

den, kan man alltså få avnämarna att vilja ta hand om resursen. 

En annan, icke motstridig lösning, är att skapa tillräckliga personliga incitament för att ta hand om 

allmänningen. Hardin menar att dessa skulle kunna vara exempelvis kostnader. Om en herde tar ut 

mer än ett visst antal kreatur att beta på allmänningen, kostar det en summa som är tillräckligt hög 

för att det inte ska kännas lönt. Man skulle kunna modifiera denna lösning, och istället införa 

incitament som bidrar till resursens fortlevnad men inte upplevs som kostnader. Om en herde 

exempelvis avstår från att införskaffa ytterligare kreatur som utarmar betesmarken, belönas herden 

med en summa pengar. 

Frågeställningen huruvida man kan få medborgare att engagera sig i större utsträckning skulle kunna 

jämföras med hur man kan få herdarna att ta hand om allmänningen i större utsträckning. 

Allmänningen i det här fallet är kommunen, det vill säga den resurs som medborgarna lever i och 

utnyttjar. Resursen utarmas genom likgiltighet från de som utnyttjar den. Exempelvis leder en icke 

anmäld trasig lyktstolpe till negativa konsekvenser inte bara för den som först avstår från att anmäla 

detta utan för samtliga som tvingas gå förbi platsen i mörkret. När det kommer till vissa frågor är det 

även viktigt att så många som möjligt engagerar sig. Exempel på detta är uppförande av monument, 

upprättande av parker eller införande av nya körhastigheter. Genom att många är med och säger sin 

mening, exempelvis genom en opinionsundersökning, är sannolikheten större att fler människors 

vilja speglar beslutet om monumentet, parken, körhastigheten et cetera än om beslutet fattats utan 

opinionsundersökningen. 

Om tröskeln för att delta i kommunal aktivitet sänks, och man ser till att de ärenden som inkommer 

behandlas kommer detta sannolikt medföra att medborgaren känner större delaktighet i form av 

”ägande”. Kan medborgaren påverka kommer medborgaren även känna att den gemensamma 

resursen i högre utsträckning är ”min”. 

4.2 Diffusion av innovationer 
Även om en teknologi löser ett problem på ett sätt som av skaparen uppfattas som uppenbart 

överlägset, är diffusion av innovationer en teoretisk aspekt som är viktig att beakta vid införande av 

nya innovationer. Diffusion av en innovation innebär spridningen av innovationen genom vissa 

kanaler i ett socialt system (Rogers, 2003). Definitionen innebär bland annat att en bra produkt inte 

nödvändigtvis säljer sig själv. Information om produkten måste nå ut till kommunikationskanalen, 
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och väl där måste informationen spridas. Under framförallt det inledande skedet är just 

marknadsföring av en innovation speciellt kritiskt (Banyté och Salickaité, 2008), något som bland 

annat kan exemplifieras genom att användandet av e-tjänster i Täby kommun är högre än i många 

andra kommuner som också har utvecklade e-tjänsteplattformar men som inte marknadsfört dessa i 

samma utsträckning. 

Rogers (2003) menar att diffusionen av en innovation är avhängig ett antal faktorer; relativ fördel, 

kompatibilitet, komplexitet, testbarhet och observerbarhet (Rogers, 2003). Dessa faktorer är 

återkommande inom diffusionsforskning (Banyté och Salickaité, 2008), och förtjänar en förklaring: 

Med relativ fördel menas att en innovation ska lösa ett problem eller uppfylla ett behov på ett bättre 

sätt än dagens lösning. 

Kompatibilitet innebär hur väl innovationen överensstämmer med nuvarande vanor och färdigheter 

hos brukaren. 

En innovations komplexitet baserar sig på hur svår innovationen är att förstå och använda. Lägre 

komplexitet innebör normalt sett högre spridningsgrad. 

Testbarhet innebär i hur stor utsträckning en innovation kan användas av brukaren. 

Möjlighet att observera implikationerna av en innovations användning är positivt korrelerat till 

spridningstakten. Detta gäller främst möjlighet för andra att se innovationens implikationer, men 

bidrar även på ett positivt sätt till fortsatt användning för brukaren själv. 

4.3 Utformning av tjänster 
För att utveckla tjänster som är intressanta att använda i samhälleliga sammanhang pekar forskning 

idag på att ett behov av att lyssna på brukarna (Albinsson, 2009). Genom bland annat empiriska 

studier av hur brukarna ser på kommunala tjänster är alltså sannolikheten större att man utvecklar 

lösningar som medborgaren faktiskt vill använda, något som inte sker i tillräcklig utsträckning idag 

(Albinsson, 2009). Detta kundorienterade perspektiv medför att kommunala utvecklingssatsningar på 

e-tjänster bör fokusera på medborgarens behov, och därigenom utveckla tjänster som tillför värde 

för denne. Många utvärderingsmodeller när det kommer till e-tjänster fokuserar i dag på e-tjänstens 

mognad (Godkuhl och Persson, 2006), men få modeller fokuserar på vilket värde som tillförs 

medborgaren. Genom att använda sig av en värdebaserad modell i kombination med empiriska 

undersökningar, bör man alltså lyckas anamma det kundperspektiv som är intressant vid utveckling 

av e-tjänster i offentlig sektor. En modell som utvecklats med stöd av Vinnova5 utgår från ett antal 

antaganden gällande hur e-tjänster ska utformas: 

Vision. Vad vill brukaren vill? 

Nuvarande situation. Hur ser brukarens situation ut idag? 

Medel att ändra. Med vilka medel kan brukaren ändra på sin situation idag för att nå sitt mål? 

                                                           
5
 Innovationsmyndighet i Sverige med syfte att öka konkurrenskraft hos forskare och företag i Sverige, se 

http://www.vinnova.se 
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Genom att utgå från detta ramverk av frågeställningar kan tjänster som utvecklas handla om att 

hjälpa brukaren skapa en vision om hur framtiden kan se ut, hjälpa brukaren förstå nuvarande 

situation, hjälpa brukaren att gå från nuvarande situation till önskad situation och/eller återkoppling 

gällande hur av brukaren utförda handlingar har lett till att uppnå önskad situation (Albinsson, et al., 

2006). 

Gällande presentationen av utformningen har, förutom en mer formell framställning av tjänsterna, 

även en historia tagits fram. Genom att illustrera ett trovärdigt scenario där problematik och lösning 

presenteras kan nyttan göras tydligare (Simmons, 2001). 

4.4 Crowdsourcing 
Begreppet crowdsourcing innebär att en organisation flyttar utförandet av en funktion, ofta 

problemlösning, från en intern avdelning till ett mer eller mindre publikt forum med hjälp av internet 

i form av en öppen förfrågan (Howe, 2006). Tanken är att den kollektiva intelligensen av gruppen i 

fråga bidrar till både bättre och mer kostnadseffektiva lösningar än vad den interna gruppen hade 

kunnat åstadkomma (Brabham, 2008). I och med internet har en plattform som underlättar denna 

typ av verksamhet lagts. Genom ytterligare utbyggnad av denna plattform kan den kollektiva 

intelligensen komma att utgöra grund till beslut som leder inte bara till bättre lösningar utan även 

mer medborgarspeglade sådana. 

Crowdsourcing skiljer sig från andra former av kollektivt intelligensutnyttjande, såsom Open Source6, 

i det att organisationen som efterfrågar en lösning ställer en öppen fråga7 där lösningsförslag 

diskuteras och produceras av en grupp utomstående individer, och att dessa belönas för sin 

involvering genom exempelvis ekonomisk kompensation. Sluprodukten ägs sen av organisationen 

som från början ställde frågan. 

Ur ett kommunalt perspektiv fyller crowdsourcing två funktioner: dels bidrar modellen till 

medinflytande vilket får ses som positivt ur ett demokratiskt perspektiv, dels använder sig 

kommunen av en tillgång i form av tankemässigt kapital som kan innebära kostnadbesparingar. 

4.5 Koppling till problemställningen 
Den ursprungliga problematiken var hur man ska utforma en applikation som ska öka det 

medborgerliga engagemanget. För att närma sig en lösning på detta var det nödvändigt att bryta ner 

problematiken i mindre delar: Vad är medborgerligt engagemang? Vilka faktorer spelar in vid 

medborgerligt engagemang? Hur ska man manifestera detta i en applikation? Och slutligen, hur ska 

man få medborgaren att ta till sig och använda applikationen? Genom att använda forskning inom 

områdena digital demokrati, medborgerligt ansvar, värdefokuserad e-tjänstutveckling och 

diffusionsteorier i kombination med empiriskt insamlat material går det förhoppningsvis att hitta 

beröringspunkter mellan dessa teorier som kan användas för att utveckla en mobil applikation som 

fyller önskat syfte; att öka det medborgerliga engagemanget. Genom tankegången bakom 

crowdsourcing tydliggörs ytterligare nyttan av att engagera medborgare i beslutfattande på 

kommunal nivå, med inte bara ökad demokratisering utan även effektivare problemlösning som 

följd.  

                                                           
6
 Kollektiv utveckling av exempelvis programvara där både produkten och utvecklingsprocessen är öppen. 

7
 Eng. ”a call” 
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5 Presentation av utfört arbete samt resultat 

Här presenteras resultatet av utförd datainsamling, samt analys av denna. 

Efter detta kapitel bör läsaren ha vetskap om de data som insamlats genom de valda metoderna, 

samt analysen datan genomgått. Resultaten omfattar datainsamling från enkäter, intervjuer, 

fokusgruppsmöten, jämförelser med andra mobila applikationer samt trender avseende mobila 

myndighetsinriktade applikationer och policies.  

5.1 Intervjuer 
Intervjuer har utförts med kommunrepresentanter via telefon, se bilaga 1 ”Frågor till Abou 

Community”. Valet av informanter baserade sig på att dessa hade erfarenhet och kunskap inom både 

IT och kommunal verksamhet. Därför intervjuades individer på respektive kommuns ledande IT 

poster. Samtliga intervjuade tillhörde kommuner som är medverkande i Abou Community. 

Sammanlagt genomfördes sju intervjuer, som tog mellan 15 och 30 minuter. Tanken var att utifrån 

de grundläggande frågeställningarna hålla en så öppen intervju som möjligt. Materialet 

transkriberades enligt transkriptionsnivå 3, för att sedan genomgå analys genom grundad teori. 

Resultatet från denna analys utgjorde sen huvudfokus för vidare datainsamling. 

5.1.1 Frågorna 

Meningen bakom frågorna var att få ut så mycket som möjligt av de IT kunniga 

kommunrepresentanterna gällande de övergripande ämnen som ligger inom detta examensarbetes 

intressesfär, nämligen medborgerligt engagemang och mobila applikationer. Frågorna var tänkta att 

stimulera diskussion kring just dessa ämnen. Vissa frågor, bland annat om ärendehantering, var 

förslag från antingen Abou eller någon av communitymedlemmarna som båda fick se 

intervjufrågorna och vara med och påverka dem. Genom att fråga om hur ärendehantering fungerar 

idag var tanken att få reda på eventuella flaskhalsar eller utmaningar med dagens system. Exempelvis 

finns något som hos Abou och kommunerna kallas ”en-klicks”-ärenden, det vill säga ärenden där 

ingen manuell handläggning behövs utan där hanteringen ”går på ett klick”. Ett sådant exempel är 

huruvida man är berättigad till busskort genom skolan. Bor man minst ett visst antal kilometer från 

skolan, är svaret ja annars nej. Visar det sig att en stor mängd sådana ärenden hanteras manuellt, har 

man identifierat slöseri som kan automatiseras bort. Eftersom Abou arbetar processbaserat 

(Ljungberg, Larsson och Roos, 2001) var brukarfokus viktigt. En process börjar alltid med ett 

kundbehov, och slutar i kundtillfredsställelse. Detta är den processbaserade verksamhetens 

grundbult. Därför kretsade ett antal frågor kring nyttoperspektivet för brukaren, medborgaren. Detta 

är även en naturlig frågeställning eftersom det är medborgaren som i slutändan ska använda 

tjänsterna, och eftersom kommunrepresentanterna antas ha en uppfattning om vilka tjänster som 

används idag respektive inte används idag hos kommunen är det intressant att höra deras tankar 

kring vilka tjänster som används idag, och om hanteringen av dessa är smidig. 

Angående utformningen av formulär kan även tilläggas att förarbetet som var nödvändigt för att få 

fram vettiga frågor till viss del krävde ett brott mot grundad teori som metod. Man ska inte börja 

med en litteraturstudie när man utför grundad teori, eftersom man kan färgas av begrepp och 

problematiseringar. Att vara färgad är inte optimalt eftersom metoden bygger på att helt utgå från 

empiri och utifrån denna komma fram till begrepp och problematiseringar. Eftersom området digital 

demokrati är helt nytt för författaren, anser denne ändå att viss litteratur var tvunget att gås igenom 
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för att få en bild av vad som är viktigt att fråga efter under intervjuer, och även till viss del styra 

samtalen så att de inte hamnar alltför långt utanför ett examensarbetes omfång. 

5.1.2 Kodningsfasen 

5.1.2.1 Öppen kodning 

Intervjuerna kretsade kring vissa övergripande ämnen, men eftersom deltagarna fick tala fritt om 

idéer kring sina befintliga ärendehanteringssytem, mobila applikationer och kopplingen där emellan 

anser inte författaren att intervjuerna var alltför styrda för att störa den öppna kodningen som 

normalt sett karakteriseras av så mycket frihet i samtalen som möjligt.  

Återkommande i intervjuerna var att kommunerna ville öka möjligheten för medborgaren att tycka 

till och lämna synpunkter. Tvåvägskommunikation, och dessutom snabb sådan, var något många av 

informanterna ansåg viktigt. Denna information måste på något sätt tas tillvara av 

myndighetspersonal, det är alltså viktigt att medborgaren ser att det faktiskt är kommunikation som 

går fram och används av myndigheten. Ett citat som exemplifierar detta är från Martin Sundman, 

Botkyrka kommun: 

”Exempelvis frågade vi medborgaren om en viss lekplats. Man kunde då gå in på webben och välja 

bland två alternativ. Politikerna tog beslut utifrån vad medborgarna tyckte. Såna frågor vore ju 

jättebra om man kunde tydliggöra i mobilen.” 

Många kommuner erbjuder möjlighet att tycka till på hemsidan, men ofta känner man att något är 

viktigt just nu. Man vill ofta exempelvis inte vänta med att anmäla en skada tills man kommer hem 

utan utföra en anmälan när man ser skadan. Haidi Rupertsson, Upplands Väsby kommun säger: 

”Man kan reagera på något, och tänker att det ska jag kontakta kommunen om, men så gör man inte 

det för det har gått några timmar innan man sitter vid datorn.” 

Flera kommunrepresentanter antydde samma sak, vilket gjort att författaren kodade den första 

kategorin ökad medborgardialog, där begreppet innefattar dialog både i bemärkelsen att delge 

synpunkter och i bemärkelsen att kunna delge synpunkter just när någonting inträffar.  

[KATEGORI 1 = ÖKAD MEDBORGARDIALOG] 

Dessutom uttryckte en av informanterna att detta borde kunna göras anonymt, eftersom man 

exempelvis kan tänkas vilja anmäla något utan att det syns vem som gjort anmälan. En ökad dialog 

kräver ökad kunskap. Kunskap i detta fall är både ren informationsspridning, men även ökad insyn. 

Att nå ut med vad kommunen gör, och även möjliggöra för medborgaren att själv ta reda på vad 

kommunen gör var ett väldigt aktuellt samtalsämne. Vissa kommuner försöker öka både 

informationsspridning och insyn genom att göra det lättare att söka i diarier och lättare att hålla sig 

underrättad om aktiviteter. En ökning av transparensen, i samband med en vilja att underlätta den 

politiska dialogen, exemplifieras av följande citat av Elin Edling, Gävle kommun: 

”Vore coolt att kunna ex diskutera med kommunfullmäktige, få tillbaka vilka beslut som tagits och att 

kunna påverka vad som sagts.” 

Runt detta tänk diskuterades eventuella tjänster. Tjänster där alltså både transparens och dialog 

samverkade för att ge en värdefull mobil applikation till medborgaren. En sån applikation var 
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”mentometern”. En fråga presenteras, exempelvis om kommunen ska resa en staty eller inte. Denna 

besvaras med ett enkelt ”ja” eller ”nej” via ett knapptryck i mobilen. Ökad insyn och 

informationsspridning var ständigt återkommande fenomen som togs upp, vilket gett upphov till den 

andra och tredje kategorin, nämligen ökad transparens och bättre informationsspridning. 

[KATEGORI 2 = ÖKAD TRANSPARENS] 

[KATEGORI 3 = ÖKAD INFORMATIONSSPRIDNING] 

Det diskuterades hur man skulle lösa frågorna med ökad transparens och informationsspridning en 

hel del, och ett exempel på en tjänst som flera av de intervjuade tog upp var ett nyhetsflöde. Viktigt 

att tänka på här är att inte slänga ut hur mycket information som helst. Botkyrka kommun hade 

bland annat gjort en omfattande studie av sin hemsida, där resultatet visade att medborgarna tyckte 

den var för nyhetsorienterad. När medborgaren gick in på hemsidan var det oftast för att lösa ett 

problem, inte ta del av nyheter. Vid konstruktion av en mobil applikation verkar det alltså vettigt att 

inte vara för fokuserad på ett nyhetsflöde, även om kommunrepresentanterna uttrycker en vilja att 

sprida information och insyn i form av nyheter om vad som försiggår på kommunen. Ett möjligt sätt 

att komma problematiken med att information drunknar i för mycket information är att ta fram ett 

nyhetsflöde som baseras på en profil. När man laddar hem den mobila applikationen skriver man 

exempelvis in vad man är intresserad av eller väljer en förinställd profil, och baserat på denna profil 

kommer nyheter vara relaterade till ens intresseområden. Är man exempelvis ungdom kan en 

profilinställning vara ”ungdom”, varpå nyheter rörande skolval och evenemang såsom konserter 

fyller nyhetsflödet. En viktig aspekt med just en mobil applikation är att den tilltalar den yngre 

generationen, en övertygelse som i olika ordalag återkom hos nästan varje informant. Det verkar 

vara en allmän inställning att unga behöver involveras i större utsträckning än vad de gör idag, och 

att en mobil applikation vore ett bra marknadsföringssätt att göra detta eftersom det är en teknik 

som används av framförallt den yngre generationen. Exempel på detta är Botkyrka kommun vars 

kultur och fritidsavdelning utvecklar en app som ska involvera just unga. Motivering av val av 

målgrupp är att den är tacksam och viktig att involvera. Den yngre medborgaren vet ofta inte ens vad 

kommunen gör, vilka tjänster som är kommunala, och en applikation med inslag av 

informationsspridning vore alltså ett bra sätt att nå ut med detta. Med informationsspridning menas 

även delgivande av information i något enklare bemärkelse. En tjänst som specifikt togs upp var 

exempelvis öppettider. Öppettider till bibliotek, öppettider till simhall, öppettider till den lokala 

sopstationen och så vidare. 

Eftersom en applikation måste fylla en nytta, det måste finnas en anledning att ladda ner den, var det 

naturligt att diskutera vilka tjänster och egenskaper en mobil applikation bör ha. Som nämndes innan 

tyckte de flesta av informanterna att det skulle gå snabbt att hitta vilken tjänst som uppfyllde ett 

visst behov. Hur detta skulle gå att konkretisera blev en frågeställning. En intressant aspekt av 

nyttoperspektivet som kommunerna försöker anamma är att de vill gå från att vara en inifrån-ut 

organisation till att bli en utifrån-in organisation. En kommun är uppbyggd av förvaltningar, och för 

att kunna avlägga ett ärende måste medborgaren ofta veta vilken förvaltning ärendet gäller, sen hitta 

till denna förvaltning för att därefter, väl på rätt förvaltning, hitta den person eller en av de personer 

som är kunniga inom det område i vilket medborgaren är intresserad att avlägga ett ärende. Detta 

synsätt är motstridigt nyttoperspektivet, som utgår från att uppfylla ett behov på ett smidigt sätt. 

Tommy Granqvist, Karlstad kommun förklarar: 
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”Det som ska göras, ska kunna göras snabbt och vara lättfattligt.” 

Och 

”Det ska gå snabbt att få fram precis det man söker. Från att jag behöver något tills jag har det ska 

det gå kort tid.” 

Att skapa en tjänst för telefonen, exempelvis felanmälan, skulle gå att koppla direkt till rätt 

avdelning. Är en lyktstolpe i parken trasig, ska man inte behöva veta om det är vägförvaltningen eller 

parkförvaltningen sin ska kontaktas. Man ska helt enkelt bara använda tjänsten ”Felanmälan”. Denna 

typ av tänk har gett upphos till den fjärde kategorin, enkelhet. 

[KATEGORI 4 = ENKELHET] 

Det ska vara enkelt att anmäla ett fel, enkelt att lägga in information om ett evenemang från 

kommunens kalender i sin iPhonekalender, enkelt att knappa in information om sig själv i de tjänster 

som kräver detta. Exempel på lösning som diskuterades när det kommer till att behöva skriva in 

information om sig själv, är att bara behöva ange personnummer. Detta kan, via NAVet8, vara kopplat 

till ens namn och adress. 

En annan företeelse som diskuterades mycket, och som merparten av kommunrepresentanterna var 

väldigt intresserade av, var möjlighet att dela med sig av tjänsteinnehåll. Exempel som togs upp var 

att ”gilla” ett evenemang på facebook och att kunna skicka e-mail med information om ett event till 

vänner. Vissa representanter gick till och med från andra hållet, en ställde frågan 

”En del förvaltningar är på väg ut till Facebook. Hur kan man vara aktiv där som kommun?” 

Vilja att skapa en mobil applikation med möjlighet till social applikation är intressant dels för att 

social interaktion som företeelse är intressant, dels för att det kan bidra till spridning av 

applikationen. Viljan att få en mobil applikation socialt interaktiv var så pass återkommande i 

diskussionerna att detta gett upphov till den femte kategorin. 

[KATEGORI 5 = SOCIAL INTERAKTION] 

När det kommer till den interaktionsdesignmässiga delen av applikationen var informanterna ense 

om att det var viktigt att känna igen sig. En mobil applikation från kommunalt håll borde till 

utseendet påminna om populära applikationer idag, något författaren kan hålla med om. Även denna 

företeelse fyller två syften. Dels ska applikationen vara intuitiv och enkel att använda för att vara 

ändamålsenlig enligt nyttoperspektivet, dels bidrar en bekant interaktionsdesign till att  

Det diskuterades även en hel del om huruvida införandet av tjänster i mobilen medförde stora 

förändringar på dagens ärendehanteringssystem. Informanterna höll med om att en effektivisering är 

av godo, men samtidigt varnade en del för att förändra alltför mycket av verksamheten. Eva 

Jungmark, Kungsbacka kommun: 

                                                           
8
 Centralt aviseringssystem vilket används då skatteverket lämnar uppgifter till andra myndigheter, se 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/navet 
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”Organisation och teknik måste kunna ligga som ett raster på varandra. Tekniken kanske inte är 

framme alla gånger, och organisationen är kanske inte anpassad. Organisationen måste ofta 

genomgå vissa förändringar innan tekniken kan introduceras.” 

Och Elin Edling, Gävle kommun: 

”Måste tänka på att det finns många olika roller inom kommunen, vissa mer positivt inställda till 

förändring än andra. Det är skillnad på om det påverkar min vardag eller förändrar mitt arbetssätt.” 

Fler tog upp denna problematik, och det är även vedertaget att människor i allmänhet är emot 

systemförändringar som påverkar deras situation. Med denna inställning i åtanke bör alltså tjänster 

för en mobil applikation utformas på ett sätt som i så liten utsträckning som möjligt förändrar den 

interna organisationen (Hayes, 2010). Finns stora effektiviseringar att hämta är naturligtvis en 

förändring nödvändig, men kan en applikation utformas på olika sätt, men lösa samma problem, bör 

det sätt väljas som förändrar jämvikten minst. Då denna tanke återkom i flera av intervjuerna, bildar 

detta en kategori, förändring. 

[KATEGORI 6 = FÖRÄNDRING] 

Genom att utveckla en applikation som är attraktiv för medborgaren, och inte medför alltför stor 

förändring för myndighetssystemet, bör man alltså få en hållbar produkt. Dessa parametrar 

behandlar själva utformningen av applikationen. 

En bra utformning på den mobila applikationen är en tjänstemässig och interaktionsmässig design 

där egenskaper som enkelhet, möjlighet till social interaktion, bidragande till ökad 

informationsspridning och transparens samt underlättande av ökad medborgardialog är taget i 

beaktande för att bidra till syftet med hela applikationen, nämligen att föra medborgaren närmare 

kommunen genom ökad medborgardialog. Samtliga kategorier har alltså en koppling till kategorin 

ökad medborgardialog. Valet av kärnkategori ska baseras på att de flesta övriga kategorier ska ha en 

tydlig relation till kärnkategorin, och att kärnkategorin ska ha en nödvändig relation till 

undersökningsproblemet (Hartman, 2001). Eftersom undersökningsproblemet är ökat engagemang, 

där ökad dialog är en central del, förefaller det naturligt att denna kategori får bli kärnvariabel 

(Hartman, 2001). 

[KÄRNVARIABEL = ÖKAD MEDBORGARDIALOG] 

5.1.2.2 Selektiv kodning 

Den selektiva kodningen innebär att ta med de kategorier som från den öppna kodningen som ska 

vara med i den slutliga teorin. Ett kriterium är att kategorierna man väljer att ta med har en relation 

till kärnkategorin. Ibland genereras en mängd kategorier som beskriver väldigt skilda egenskaper. 

Detta har inte varit fallet i detta examensarbetes efterforskningar, och anledningen till detta är 

antagligen att frågorna kretsat kring vissa huvudämnen. Även om det har varit naturligt att tala fritt 

om applikationer och deras relation till medborgarvärde, har det som tagits upp kategoriserats till 

begrepp som alla är intressanta för utformningen, varpå samtliga sex kategorier består efter den 

selektiva kodningen. 
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5.1.3 Teoretiska fasen 

Efter kodningen kombineras de faktiska koderna, det vill säga resultaten från kodningen, genom att 

man beskriver samband mellan dem. Resultatet blir hypoteser utifrån vilka ytterligare datainsamling 

sker. Den slutliga teorin, som hypoteserna är grunden till, är i det här fallet hur utformningen av en 

applikation ska se ut för att engagera fler i kommunen. 

5.1.3.1 Ökat engagemang 

Hit hör kategorierna Ökad medborgardialog och Ökad informationsspridning. 

De tre ingående faktorerna, enligt Mossberger (2003), när det kommer till medborgerligt 

engagemang är politiskt intresse, politisk diskussion och politisk kunskap. Genom ökad 

medborgardialog och ett upplysande av vad kommunen gör kan man alltså få medborgaren mer 

engagerad i kommunal verksamhet, så som att exempelvis rapportera skador. Eftersom diskussion 

och kunskap till stor del påverkar det politiska intresset positivt, och vice versa, är det viktigt att 

medborgarens röst tas på allvar. Sker exempelvis en anmälan om klotter måste kommunen agera på 

ett sätt som visar att anmälan behandlas. Denna respons, som bidrar till att det blir en 

tvåvägskommunikation, är nödvändig för att bibehålla medborgarens vilja att kommunicera med 

kommunen (Bovens och Zouridis, 2002). 

Informationsspridningen är nödvändig för att medborgaren ska få kunskap om vad som försiggår på 

kommunen. Vissa kommunrepresentanter uttryckte en vilja att bättre nå ut till medborgarna om vad 

man gör, och även detta är i linje med vad Mossberger (2003) hävdar är ett kriterium för att få mer 

engagerade medborgare.  

De två kategorierna Ökad medborgardialog och Ökad informationsspridning ingår tillsammans 

begreppet Ökat engagemang, eftersom de samverkar på ett sätt som i teorin ska öka viljan att vara 

delaktig. Genom att exempelvis sprida information om att det går att rösta via den kommunala 

applikationen, och få användaren att använda mentometerfunktionen ökar man alltså det 

medborgerliga engagemanget. 

Denna teoretiska kod kopplar nyttan av en applikation till problemet med ökat medborgerligt 

engagemang. Koden visar alltså hur en applikation teoretiskt hör ihop med den ursprungliga 

problemformuleringen. Nu var en applikation i syfte att skapa ökat engagemang ett uppdrag som var 

givet av företaget redan från början, men det är ändå intressant att sätta applikationen i relation till 

problematiken utifrån en mer teoretisk synvinkel, och visa på att en mobil applikation i teorin kan 

bidra till ökat medborgerligt engagemang. 

5.1.3.2 Utformning 

Hit hör kategorier som Enkelhet, Informationsspridning, Social interaktion, Ökad medborgardialog 

och Transparens i olika kombinationer. Anledningen till att dessa grupperats under samma teoretiska 

begrepp är att de i olika kombinationer beskriver hur en applikation ska utformas för att vara 

attraktiv för medborgaren. 

Enkelhet och Informationsspridning innebär att utgå från ett problem medborgaren har, snarare än 

kommunens organisatoriska uppbyggnad, när man utvecklar tjänster. Exempel är som tidigare 

nämnts tjänsten Öppettider. Genom att utgå från problemet skapas en tjänst, Öppettider, som 

innehåller alla objekt inom kommunen som kan tänkas vara kopplade till öppettider. Detta medför 
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att medborgaren inte behöver veta om han eller hon behöver gå in på bibliotekets hemsida eller 

kommunens hemsida för att leta upp öppettider till biblioteket. 

Enkelhet, informationsspridning och Social interaktion innebär att tjänster bör vara utformade på ett 

sätt som enkelt möjliggör att dela med sig av information man tar del av. Detta kan exempelvis 

innebära en ”dela med dig” knapp på företeelser såsom evenemang. Ett enkelt knapptryck, och 

medborgarens vänner får del av informationen. 

Ökad medborgardialog och Transparens har ett orsak-verkanförhållande. Genom en ökad dialog med 

uppföljning är det lättare att ha insyn i beslut och processer. Exempelvis kan ett beslut förankras i 

opinionsundersökningar. En tjänst som skulle kunna vara en direkt följd av detta är som tidigare 

nämnts en mentometer, där resultatet av en omröstning kan ligga till grund för ett politiskt beslut. 

5.1.3.3 Spridning 

Hit hör kategorierna Förändring, Social interaktion, Ökad medborgardialog och Enkelhet. 

Genom Enkelhet att dela information via Social interaktion kan man bidra till spridningen av 

applikationen. Exempel på detta är som nämnts tidigare att information om ett evenemang i en 

kommunal evenemangskalender kan gå att dela med vänner via ett enkelt knapptryck. Precis som 

det längst ner står ”Detta meddelande har skickats från min iPhone” när man skicka mail från sin 

iPhone, kan man utnyttja sambandet mellan dessa kategorier till att sprida applikationen vidare. 

Förändring och Enkelhet hör samman i det avseendet att det internt inte bör innebära alltför 

komplicerade förändringar av organisationen. Människor är i regel emot förändring  som förändrar 

deras vardag. För en god intern spridning av applikationen bör man alltså försöka se till att de inte 

innebär förändringar som gör arbetet för de ansvariga för en tjänst mer komplicerat, exempelvis 

genom att tvinga dem lära sig ett nytt system. 

Ökad medborgardialog och Social interaktion relaterar då en ökad medborgardialog enligt 

Mossberger (2003) leder till en vilja att engagera sig. Ett ökat engagemang leder även enligt 

Mossberger till en ökad vilja att diskutera, vilket i sin tur leder till involverandet av andra att 

diskutera med. Genom att bygga in möjlighet till social interaktion i en applikation som uppmuntrar 

till dialog är det alltså i teorin sannolikt att applikationen sprids. 

5.2 Vidare datainsamling 
Ovanstående begrepp, som utgör den teoretiska fasens resultat, blir om man ska följa grundad teoris 

principer utgångspunkt för vidare datainsamling. Detta innebär att enkätfrågor till brukare och 

huvudpunkter för fokusgrupper till stor del kommer att konstrueras efter dessa begrepp. 

5.3 Enkäter 
Enkäterna delades ut till 50 personer, och 42 enkäter besvarades. Av dessa uppfyllde 35 de på 

förhand uppsatta kriterierna gällande målgrupp, nämligen ålder mellan 15 och 35 samt innehav av 

smartphone. Frågeformuläret återfinns i bilaga 2, ”Enkät till brukare”. Frågorna utgår från de av 

intervjuerna framkomna huvudkategorierna, det vill säga ökat engagemang, utformning och 

spridning. Frågeställning gällande betalningsvilja var ett av Abou uttryckt intresse, varpå ett antal 

frågor handlade om detta. 
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Tanken var att enkäten skulle gå snabbt att fylla i, och vara så pass enkel att följdfrågor inte uppstod. 

Svaren var tänkta att ge dels direkt information om ämnena utformning, spridning, engagemang och 

betalningsvilja men även ge underlag för vidare datainsamling. Vissa frågor har uppkommit efter det 

att enkäten delades ut och analyserades, exempelvis varför respondenten inte skulle kunna tänka sig 

att ladda ner en kommunal mobil applikation som kostar. Frågor av den typen har författaren försökt 

väva in i nästa datainsamlingsform, nämligen fokusgruppsamtal. Vid konstruktion av frågeformulär är 

det svårt att på förhand veta allt som kan vara av intresse att fråga efter. För att i största möjliga mån 

undvika att intressanta frågeställningar inte inkluderas har frågeformuläret baserat sig på de 

intervjuer som utfördes med kommunrepresentanter. Vidare har frågorna diskuterats med 

handledare, både inom Abou och akademin. 

Grundlig statistik analys har inte utförts eftersom syftet med enkäterna var att bilda en uppfattning 

om de tidigare nämnda kategorierna snarare än att söka hitta djupgående samband. Det kan även 

nämnas att de olika kategorierna inte nödvändigtvis är åtskilda. Exempelvis har utformningen 

påverkan på spridning. 

5.3.1 Frågorna 

1. Åldersfrågan användes för att kunna sålla bort de som inte uppfattat att enkäten endast 

gällde 15 – 35 år. 

2. Könsfördelningen var intressant då detta kunde ge ytterligare information om exakt 

målgrupp. Exempelvis hade det kunnat vara intressant att få reda på om det var någon 

skillnad i mobilanvändning beroende på om brukaren var man eller kvinna. De insamlade 

resultaten visade dock att endast tre kvinnor valt att fylla i enkäten, vilket innebar att denna 

frågeställning sannolikt inte kunnat besvaras på ett statistiskt signifikant sätt. Därför 

analyserades inte denna information vidare. 

3. Att få en bild av vilket smartphonesystem som är vanligast bland brukare ger en indikation 

om vilket system som kan vara lämpligt att utveckla en mobil applikation för först. Eftersom 

de olika systemen har olika arkitektur, och därmed i princip medför att antalet timmar ökar 

linjärt med antalet system som ska utvecklas för, blir det dyrt att utveckla för alla system 

samtidigt. Utveckling kan ske med huvudfokus på det vanligaste, eller de två vanligaste 

beroende på budget, och efter en tids användning och testning kan applikationen utvecklas 

för de andra plattformarna. 

4. Genom att få reda på hur vanligt det är att ladda ner applikationer kan man få en uppfattning 

om hur pass välkänd appanvädning är. Ett högt medelvärde innebär att en mobil applikation 

sannolikt inte är främmande för respondenterna, medan ett lågt värde kan innebära att det 

krävs mer marknadsföring och satsningar som visar på nyttan med just en mobil applikation 

som kommunikationsmedium. 

5. Det vanligaste användningsområdet för applikationer kan ge en antydan om hur mobilen 

används när det kommer att fördriva tid. Bland annat kan det vara intressant ur ett 

marknadsföringsperspektiv, det vill säga vilken information är brukaren intresserad av, men 

det kan även ge en indikation på var man i första hand bör vända sig vid jämförelser i syfte 

att ta fram både tjänstemässig och interaktionsmässig design. Exempel kan vara vilken typ av 

meny som är den tänkta brukaren är mest van vid, hur upplägget ska utformas när det 

kommer till genvägar et cetera. 

6. Användningen av mobila applikationer används som grund för jämförelser av 

interaktionsdesign. Eftersom syftet med detta arbete inte är att ta fram underlag för den 
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”bästa” interaktionsdesignen, är frågan mer tänkt att ge svar på hur ett första utkast till en 

interaktionsdesign kan se ut. Vid utveckling av applikationen bör en mer omfattande satsning 

på just detta område göras. 

7. Fråga sju syftar till att väldigt översiktligt ta reda på medborgarens vetskap om kommunal 

verksamhet. Frågan syftar även till att övergripande få en indikation på brukarens 

uppfattning av kommunal ärendehantering gällande smidighet och snabbhet. 

8. Genom att ställa frågan rakt ut vad medborgaren skulle vilja se för tjänst i en mobil 

applikation går det förhoppningsvis att få en uppfattning om vad denne ser som 

värdeskapande. 

9. Se punkt 8. 

10. Denna fråga ger en indikation om allmän betalningsvilja när det kommer till mobila 

applikationer. 

11. Se punkt 10. 

12. Svaret på denna fråga bör ge en indikation om betalningsviljan hos brukaren gällande 

specifikt en komunal applikation. 

13. Se punkt 12. 

5.3.2 Resultat och analys 

Frågorna har alla koppling till de av intervjuerna identifierade kategorierna. Resultatet och analysen 

av enkätsvaren är uppdelade enligt dessa kategorier 

5.3.2.1 Ökat engagemang 

Behandlas av fråga 7. 

5.3.2.1.1 De som har haft kontakt med kommunen (11 stycken) 

I de fall ärendet gällt enkla företeelser såsom ta reda på busslinjer och ta reda på öppettider för 

inrättningar, uppfattades tidsåtgången som medelsnabb till mycket snabb och svårigheten som 

medelsvår till mycket enkelt. En av respondenterna uppgav att kontakten med kommunen i mer 

avancerade ärenden, såsom ansöka om tillstånd och ta fram statistik, karakteriserats av lång 

handläggningstid, och svårighet att lägga ärendet. 

5.3.2.1.2 De som inte haft kontakt med kommunen (24 stycken) 

Av de som inte haft kontakt med kommunen, uppgav 15 att det hade varit mer intressant om 

kommunen haft en applikation. En av respondenterna uppgav anledningen till att denne inte haft 

kontakt med kommunen var för att det upplevdes som krångligt. Åtta uppgav att de inte visste i vilka 

sammanhang kommunen var rätt instans att ta kontakt med. 

Resultaten tyder på att den huvudsakliga uttalade orsaken till att kontakt inte tagits med kommunen 

är för att det inte behövts. Däremot svarar en stor del även att de inte vet när man ska kontakt med 

kommunen. Detta tyder på att en tydligare profilering kan vara aktuellt med vad som faktiskt är 

kommunalt. En applikation i kommunal regi hade varit intressant att testa, vilket hade kunnat 

utnyttjas som en kanal just för att sprida information om vad som är kommunal verksamhet. 

5.3.2.2 Utformning 

Till denna kategori hör frågorna 5, 6, 8 och 9. Frågorna 5 och 6 är framförallt kopplade till 

interaktionsdesignen, där svaren kan användas för att gå vidare med jämförelser av angivna appar. 

Frågorna ger även en indikation om vad mobiltelefonen används till, det vill säga är det nytta, nöje 
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eller båda delarna. Frågorna 8 respektive 9 behandlar tjänsteutformningen i en kommunal 

applikation. 

Tabell 1. Fråga 5. Vad använder du appar mestadels till? 

Applikation/tjänst Antal som använder applikationen 

Facebook 23 
Resor 8 
Spel 18 
Nyheter 12 
Bank 15 
Mail 27 
 

Svaren till fråga 6 presenteras enligt de tre mest återkommande apparna. Efter de tre vanligaste 

apparna blev svaren alltför spridda för att bilda ett användbart statistiskt underlag. 

Tabell 2 Fråga 6. Vilka tre appar använder du mest? 

Applikation/tjänst Antal som använder applikationen 

Facebook 20 
Gmail 12 
Spotify 6 
 

Facebook var alltså den klart mest använda enskilda applikationen. Social interaktion var något som 

informanterna antog var populärt, och detta tyder dels på att antagandet verkar stämma, och dels 

att det faktiskt är intressant med social interaktion i en applikation. Facebookinteraktionen kan även 

vara värd att ta i beaktande, då utformningen till stor del ska påminna om applikationer som 

brukaren känner igen sig i. 

Fråga 8 och 9. Vilken typ av tjänst skulle du vilja ha i mobilen, och vilken info skulle du vilja ha i 

mobilen från kommunen? 

Hur dessa skulle skiljas åt var oklart från respondenternas sida, varför resultaten från frågorna 

presenteras under en gemensam rubrik. Exempel från enkätsvaren var information om evenemang, 

öppettider, felanmälan, prenumerera på viss information, information om trafik(störningar), 

information om stora förändringar inom kommunen, allmän info om vad som kommer hända i 

kommunen, ”Newsfeed” om vad som händer i kommunen, enklare tjänster och kontaktinfo. 

Baserat på detta verkar informanternas tankar om problemlösande tjänster blandat med allmän 

information inte vara fel. Interaktionsmässigt finns många applikationer som löst detta med 

exempelvis inbyggda nyhetsflöden och genvägar till andra funktioner för snabb åtkomst. 

Förslagen på tjänster kommer diskuteras vidare under fokusgruppsamtalen, men redan nu går att 

utläsa att någon form av nyhetsflöde är intressant, likaså enklare tjänster som öppettider och 

kontaktinfo, men även tjänster som är mer avancerade såsom felanmälan. 
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5.3.2.3 Spridning 

Frågorna 3 och 4 behandlar spridningen i olika avseenden. Genom att veta vilket som system som 

används i störst utsträckning, samt den allmänna erfarenheten av att ladda ner applikationer, kan 

man bestämma vilket system man bör utveckla för först om detta blir en avvägningsfråga. 

Tabell 3. Fråga 3. Vilket smartphonesystem använder du? 

System Antal användare 

iPhone 20 
Android 14 
Annat 1 
 

Klart står alltså att de populäraste systemen är iPhone- och Androidbaserade, varför utveckling 

rekommenderas att rikta sig till dessa först och främst. 

Fråga 4 behandlar hur populärt mobila applikationer är i allmänhet, och är mest en indikation på hur 

sannolikt det är att en app överhuvudtaget är en intressant teknik att söka utveckla.  

Tabell 4.Fåga 4. Hur många appar har du laddat ner? 

Högsta Lägsta Medel 

100 stycken 1 stycken C:a 36 stycken 
 

Indikationen är alltså att appar är en väl beprövad teknik som inte är främmande för målgruppen, 

och applikationer som fenomen bör alltså inte stöta på de svårigheter som helt nya innovationer 

normalt sett stöter på. Exempel på detta kan vara att en teknik innebär helt nya sätt att tänka, vilket 

måste vinna genomslag i ett system (Rogers, 2003). Detta påverkar hur den mobila applikationen 

marknadsförs. Man slipper exempelvis förklara hur man går tillväga för att ladda ner en applikation, 

utan kan fokusera på att peka på nyttan med applikationen. 

5.3.2.4 Betalningsvilja 

Frågorna 10, 11, 12 och 13 behandlar begreppet betalningsvilja. 

Tabell 5. Fråga 10. Har du betalat för appar tidigare? 

Ja Nej 

23 12 
 

Tabell 6.Fråga 11, endast svar skilda från 0. Hur mycket har den dyraste appen du laddat ner kostat? 

Högsta Lägsta Medel 

300 kronor 15 kronor C:a 55 kronor 
 

Tabell 7.Fråga 12. Om kommunen lanserade en betalapp, skulle du kunna tänka dig att ladda ner den? 

Ja Nej 

11 24 
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Tabell 8. Fråga 13. Om kommunen lanserade en gratisapp, skulle du kunna tänka dig att ladda ner den? 

Ja Nej 

33 2 
 

Resultaten indikerar att det är aktuellt rent allmänt med betalapplikationer, och att man dessutom är 

beredd att i vissa fall betala upp till 300 kronor för en applikation. Klart står dock att en kommunal 

applikation får som mest spridning om den är gratis, vilket inte är förvånande. Däremot vore det 

intressant att få reda på varför så många ställer sig negativa till en betalapplikation utan att de fått 

mer information om värdetillförandet. 

5.4 Fokusgrupper 
Fokusgruppsamtal har utförts med två fokusgrupper, som tog mellan 40 och 45 minuter. Båda 

fokusgrupperna utgjordes av individer som var mellan 22 och 30 år gamla, var innehavare eller haft 

erfarenhet av smartphones samt ansåg sig vara tillräckligt tekniskt belevade och vana vid konceptet 

mobila applikationer för att grundläggande information om vad en applikation är, hur en sådan 

laddas ner et cetera inte skulle behöva förklaras. Därmed var tanken att hålla diskussionerna på en 

nivå som innebär att fokus kunnat ligga på utformning och spridning, och även viss koppling till 

socialt engagemang, utan att några grundläggande tekniska principer behöver uppta tid. 

5.4.1 Frågorna 

Frågorna, eller snarare samtalsämnena, kretsade kring de kategorier som identifierats genom 

intervjuerna samt kompletterande frågor för att följa upp vissa av de enkätsvar som givit upphov till 

intressanta följdfrågor. För samtalsämnen, se bilaga 3 ”Diskussionsämnen fokusgrupp”. De ämnen 

som fokusgrupperna hade mest åsikter om, och där diskussionerna alltså blev mest fylliga, var runt 

kategorin utformning. Det blev då naturligt att diskutera kategorin spridning och engagemang 

utgående från denna kategori, vilket medför att det blir svårt och även missvisande att redovisa 

resultatet i en uppdelning enligt kategorierna utformning, spridning och medborgerligt engagemang. 

För att ändå få en överskådlig struktur på svaren, delas diskussionsresultatet upp i tjänstedesign och 

interaktionsdesign. 

5.4.2 Tjänstedesign 

Problematiken med dagens kommunala e-tjänster var flerbottnad, enligt några av 

fokusgruppdeltagarna. Det fanns en organisatorisk problematik där deltagarna menade att de inte 

visste vilka tjänster som var kommunala. Mer specifikt uttryckt ställde de frågan ”I vilka fall är det 

kommunen jag ska vända mig till med min fråga?”. I de fall en lyktstolpe gått sönder, vem ska man 

höra av sig till? Precis som framkommit ur intervjuerna fanns alltså en ovisshet om vilka ärenden som 

faktiskt är kommunala. Även om det kan vara svårt att fullt ut avhjälpa detta med en mobil 

applikation, kan man se till att tjänsterna som är kopplade till applikationen löser en problematik 

utan att brukaren behöver veta vad som är kommunalt på förhand. Eftersom det finns en vilja från 

många kommuners sida att nå ut med vad man som kommun gör bör tjänster finnas med i 

applikationen som visar vilka företeelser kommunen ansvarar för. Fokusgruppdeltagarna var överens 

om att det var viktigt att nå ut med detta, eftersom en ökad medvetenhet om vad som faktiskt är 

kommunalt underlättar vid framtida kontakt med kommunen även i andra sammanhang. Ett exempel 

på ett väldigt enkelt problem en av fokusgruppdeltagarna ville ha löst var just öppettider till ett 

bibliotek. Personen uppgav att det tog väldigt lång tid innan denne hittade rätt på kommunens 
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hemsida. Tjänsten öppettider exempelvis ger öppettiderna utan att den som använder applikationen 

måste gå in på inrättningens hemsida. Man samlar alltså tjänster som löser problem under samma 

”paraplyapplikation”. Detta samlande av tjänster var något som återspeglades i användningen av 

andra appar. Bland annat Bankdroid, en applikation som samlar alla ens bankkonton för presentation 

i en enda applikation oavsett hur många banker du är kund hos, var en välanvänd app. Dessutom är 

det smidigt att få denna typ av information när man är ute och rör på sig. Problemet här var alltså att 

det finns information som brukaren tycker är relevant i situationen, men att denna är spridd. På 

frågan varför bankdroid var en användbar applikation var svaret: 

”Det är smidigt att ha alla uppgifterna samlade på ett ställe.” 

Samma tänk går att applicera på kommunens tjänster. Precis som diskuterats ovan kan det alltså vara 

lämpligt att samla ett antal tjänster i kommunal regi under en och samma huvudapplikation. 

Även facebookappen, som var den i särklass mest använda mobila applikationen, är uppbyggd enligt 

denna princip. Det finns tillgång till en rad tjänster i en och samma paraplyapplikation: meddelanden, 

bilder, nyhetsflöde et cetera. Uppbyggnad av en applikation enligt denna princip är alltså inget 

främmande, utan något merparten av smartphoneanvändarna antas känna igen sig i. 

Utöver de problemlösande apparna, användes mobiltelefonens appar till att fördriva tiden. Ett av 

respondenterna uppgett vanligt sätt att göra detta var att läsa olika nyhetsflöden, något som även 

styrks av de enkätsvarande. Alla fokusgruppdeltagare tyckte det var viktigt att det inte fanns för 

mycket information i nyhetsflödet, och en använd devis gällande information på Abou är att 

information är intressant i små mängder. Annars är det lätt hänt att ”information drunknar i 

information”. För att lösa denna problematik föreslogs användning av profiler i kombination med 

begränsade nyhetsflöden. En av fokusgruppdeltagarna menade att det var lämpligt att kunna välja 

profil när man installerar applikationen, exempelvis ”Ungdom”. Nyheter består sedan till större delen 

av information som vänder sig till just ungdomar, exempelvis nyheter om skolor. Det är viktigt att 

tänka på att en kommun innehåller en stor mängd olika människor i olika livssituation, och utesluter 

inte en livssituation en annan. Exempelvis kan en ”Ungdom” dessutom vara ”Småbarnsförälder”. 

Exakt hur denna riktning av information ska gå till är intressant att forska vidare om, men klart är att 

nyheter ska presenteras på ett överskådligt sätt. 

Whatsapp använde nästan alla respondenter. Det är ett chatprogram som tillåter att man exempelvis 

tar en bild och skickar iväg i ett chatmeddelande, en funktion som flera av respondenterna använt sig 

av. Eftersom förfarandet att blanda in flera av mobilens funktioner, i detta fall meddelande och 

kamera, är något samtliga respondenter var bekanta med är det sannolikt att anta att den typen av 

användning inte heller är främmande. Vissa av de intervjuade kommunrepresentanterna, och även 

inom Abou, ställde sig frågande till om man verkligen orkade ta fram mobilen, öppna appen, välja 

Felanmälan, skriva en rad och sen ta en bild och skicka. Eftersom just det förfarandet är känt sen 

innan, handlar det snarare om incitament att faktiskt göra en anmälan snarare än att det skulle vara 

för jobbigt att ta fram mobilen och använda tjänsten. 

Appar används i en mängd olika syften, inte bara för att lösa ett visst problem. Det kan handla om 

spel, nyheter eller till och med information om vad folk tjänar beroende på utbildning. Mobilen blir 

en naturlig del av ens vardag, både när det kommer till problemlösning och tidsfördriv. De mest 

efterfrågade kommunala tjänsterna är de som handlar om att lösa problem, exempelvis ta reda på 
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öppettider, felanmäla et cetera. Men appar används även för tidsfördriv. Exempel på ett 

anvädningsområde kom från en av fokusgrupprespondenterna: 

”När man är trött på exjobbet kan man gå in och titta på vad folk tjänar”. 

Genom att utforma en applikation vilken innehåller funktioner som dels löser problem, och dels 

tilltalar folks intresse rent allmänt borde man alltså kunna utveckla en applikation som medborgaren 

vill använda. För att göra detta kan man exempelvis kombinera faktiska tjänster, såsom felanmälan, 

med tjänster som är mer av typen tidsfördriv, exempelvis ett nyhetsflöde. 

Kopplingen till social interaktion är även ett återkommande tema. Förutom att alla använde mobilen 

till facebook, uttrycktes även en vilja att kunna dela information med vänner. Exempel på detta var 

”dela”-knappen som föreslogs vid nyheter. Till en nyhet hör alltså en knapp som möjliggör att skicka 

vidare nyheten som en länk till vänner.  

Samtliga deltagare var ense om att det var aktuellt att ladda ner och åtminstone testa en kommunal 

applikation i det fall de fick vetskap om en. Det finns alltså ett intresse för en sådan typ av 

innovation. De var också ense om att en sådan applikation vinner på att innehålla funktioner som är 

kopplade till min relation till kommunen. Exempelvis diskuterades det kring utestående ärenden, det 

vill säga ärenden som man som brukare redan lagt hos kommunen. Det finns inget direkt behov av 

att se dessa i mobilen, man kan lika gärna vänta tills man får tillgång till en dator, men den typen av 

information förväntas ändå finnas i en kommunal applikation. Detta är sannolikt viktigt även för 

spridning av applikationen. Ambitionen är trots allt att applikationen ska bli det naturliga valet för 

kontakt med kommunen när folk inte sitter vid en dator. 

Gällande betalningsvilja var gruppernas deltagare klart ense om att en betalapplikation för 

kommunen inte är aktuell. Inställningen till en kommunal applikation är att det ligger i kommunens 

intresse att nå ut med den, och att de tjänster applikationen innehåller används. Däremot var det 

enligt gruppernas deltagare inga problem att införa reklam, så länge det följde principen att det inte 

resulterar i för mycket information. Reklamen får inte vara i vägen, men reklam i exempelvis 

lokaltidningen var naturligt, vilket deltagarna tyckte medförde att viss reklam i applikationen också 

var naturligt. 

5.4.3 Interaktionsdesign 

Gällande interaktionsdesignen bjöd diskussionerna inte på några banbrytande idéer. En kommunal 

app hade enligt deltagarna inte som syfte att vara ”flashig” eller på annat sätt nydanande 

interaktionsdesingmässigt. Deltagarna var istället ense om att en applikation bör vara så enkel som 

möjligt att hitta använda, och påminna om sådant brukaren är van vid. Rådet var alltså, precis som 

många av informanterna hävdade, att se till de applikationer som används i störst utsträckning idag 

och där hämta inspiration. Som nämndes i tjänstedesignavsnittet ovan, är facebookappen den 

vanligast förekommande applikationen. Tjänsterna är presenterade som ett antal ikoner, se bild 

nedan. 
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Figur 4 De olika tjänsterna i facebookapplikationen för iPhone. 

Denna design var samtliga fokusgruppdeltagare van vid, vilket leder till att det blir ett naturligt sätt 

att framställa de olika tjänsterna. 

Genom att dessutom ge brukaren möjlighet till snabb åtkomst för de vanligaste funktionerna, ställde 

sig respondenterna positiva till förslaget att ha ett genvägsfält längst ner för de tre vanligaste 

tjänsterna. Inte heller denna framställning är nydanande. En välanvänd applikation visade sig vara 

musikapplikationen Spotify, se bild nedan. 

 

Figur 5 Spotifyapplikationens interaktionsdesign för iPhone. 

Dessa båda vyer har fått utgöra basen i grunddesignen, medan resterande utformning av 

interaktionsdesign haft som arbetshypotes att hållas så enkla så som möjligt. 
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5.5 Trender och jämförelser 

5.5.1 Mobilapplikationer och transparens 

Efter att ha sökt efter kommunal- och stadsknutna applikationer står det klart att det finns en trend 

att den mobila marknaden för dessa växer. Även marknaden för applikationer i stort spås växa. 

Antalet nerladdningar för mobila applikationer var 2010 8,2 miljarder. 2014 spås antalet 

nerladdningar vara 185 miljarder enligt analysföretaget Gartner (2011). 

Detta i kombination med att en rad större städer, såsom Edmonton och New York (Ingram, 2011), 

har tillgängliggjort information och dessutom gjort den sökbar har gjort att stads- och 

kommunanknutna applikationer möjliggjorts. Transparens och underlättande av 

informationsinsamling och bearbetning är även trender man ser inom EU. Exempel på detta är 

Inspire direktivet, som tvingar myndigheter att lämna strukturerad information kopplad till mark och 

land (Europaparlamentet, 2007). Direktivet säger bland annat att information och kunskap från olika 

sektorer ska kunna kombineras, och det därför krävs en infrastruktur som stödjer utbyte och 

användande av datan. Den praktiska effekten av detta är att myndigheter ska offentliggöra och 

underlätta insamling, exempelvis genom sökbarhet, av denna data. Vidare ställs krav på att 

informationen ska kunna användas i gränsöverskridande sammanhang, vilket exempelvis betyder att 

inte bara en myndighet eller organisation som utför arbete kopplad till den offentliggjorda datans 

område ska kunna använda den. 

5.5.2 Jämförelse 

Syftet med jämförelse av populära applikationer av myndighetskaraktär var att hitta gemensamma 

nämnare gällande tjänster och designmässig utformning. Genom att utföra jämförelse kan inspiration 

hämtas för att ta fram en applikation där brukaren känner igen sig. Även om brukaren tillfrågats kan 

det finnas tjänster eller design som hon eller han endast har en outtalad preferens för. Dessa 

outtalade preferenser kan tas tillvara genom att se hur liknande applikationer är utformade, och 

även läsa kommentarer från användare i de fall sådana finns att tillgå angående befintliga 

applikationer. 

5.5.2.1 Kommunala mobilapplikationer 

5.5.2.1.1 Svenska kommuner 

Denna applikation fungerar till stor del som det tänkta konceptet. En viktig skillnad är att den i 

nuläget inte stödjer mer avancerade funktioner såsom att kunna se utestående ärenden eller 

felanmälan. Applikationen vänder sig dels till turister, dels till boende. 

5.5.2.1.2 Apps4Edmonton 

Edmonton har släppt ”Edmonton open data catalogue” en databas där en mängd offentlig data gjorts 

lättillgänglig och sökbar. Dessutom har staden Edmonton tillverkat och släppt ett API till denna 

databas som gör det enkelt för medborgare själva att utveckla applikationer för andra medborgare, 

vilket är själva tanken med projektet. Applikationernas programmerare har till och med möjlighet att 

belönas finansiellt, något som visar på att Edmonton inte bara möjliggör utan även driver på 

utvecklingen av mobila applikationer. 
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5.5.2.1.3 Karlskrona-appen 

Appen riktar sig till turister i kommunen. Fokus ligger på sevärdheter och event. På förstasidan 

upptas två tredjedelar av information om väder och en ruta som talar om vad som är på gång just nu. 

Den nedersta tredjedelen upptas av genvägar. 

5.5.2.1.4 Looking Local (UK) 

En brittisk app för iPhone med funktioner som anmälan av klotter, trasig gatumöblering etc samt 

möjlighet att ta reda på offentliga tjänster som ligger i närheten. 

5.5.2.1.5 Citizens Connect (Boston) 

Möjlighet att anmäla klotter, trasig gatumöblering etc. Verkar vara programmerat så att typ av skada 

hämtas som ett objekt (inget är alltså statiskts, vilket gör att man ganska enkelt kan ändra hur ex 

felanmälan behandlas) 

5.5.2.2 Andra mobila applikationer 

Baserat på vad folk använder enligt fokusgruppsamtal och enkätsvar har jämförelse även utförts på 

andra mobila applikationer, bland annat Facebookappen och Spotify. Då tanken är att brukaren ska 

känna igen sig i applikationern, ligger dessa till stor del till grund för hur det tänkta konceptet för en 

kommunal applikation ska se ut rent designmässigt.   

5.5.3 Interaktionsdesign 

Den vanligaste utformningen när det kommer till appar som inte är spel är att ha genvägar till de 

vanligaste funktionerna. I de fall det är vettigt med något slags flöde finns detta lättillgängligt. 

Exempel på detta är Facebook-appen, Spotify och Androids Gmail-app som alla löst detta på olika 

men lika intuitiva sätt. Facebook-appens förstasida presenterar ett antal genvägar, medan flödet i 

form av aviseringar finns tillgängligt genom en genväg längst ner. I Spotify finns ett flöde som upptar 

två tredjedelar av skärmen, medan den nedre tredjedelen upptas av genvägar till funktioner såsom 

”sök” och ”nyheter”. Androids Gmail-app upptas helt av ett flöde som är scrollbart, nämligen 

inkorgen. Funktioner nås genom den ”Meny”-knapp som i princip alla Androidenheter har. 

Felanmälan, vilket är den tjänst som efterfrågats mest från både kommuner och medborgare, är i 

liknande appar utformad enligt att det finns en ikon som går att trycka på varpå alternativ visar sig i 

en lista. Dessa skulle kunna vara de vanligaste rapporterade typerna av felanmälan, ex ”Graffitti, 

trasig belysning, oplogad gata” samt ett ”annat”-alternativ. Rent tekniskt är det enligt Abous tekniker 

inga problem att utforma en applikation enligt denna princip. 

Något många av de befintliga applikationerna saknar är situationsanpassade funktioner. Dessa kan 

ofta baseras på statisk, och därmed mindre systemkrävande, data; närmaste offentliga toalett, 

restauranger i närheten et cetera. 
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6 Designimplikationer 

Här presenteras de implikationer som analysen av det empiriska materialet samt övrig efterforskning 

får för utformning av applikationen. 

Efter detta kapitel bör läsaren ha vetskap om hur insamlat och analyserat material påverkat 

utformningen av konceptet, samt vilka tjänster som ingår i den konceptuella versionen av den mobila 

applikationen. 

6.1 Tjänster och interaktion 
Användningen av appar verkar baserat på empirin baseras på framförallt två typer av 

värdetillförande, nämligen problemlösning och tidsfördriv. Problemlösande appar är enkla och värdet 

ligger många gånger i att kunna använda funktionen just när den behövs. Exempel är Bankdroid, 

Skånetrafiken och Facebook där olika problem löses ”in the heat of the moment”. Just nu vill jag ha 

reda på om jag har tillräckligt med pengar på kontot för att köpa en lunch, just nu vill jag veta när 

närmaste buss går, just nu vill jag kunna ta en bild och dela med mina Facebookvänner. En lyckad 

applikation verkar alltså dra nytta av problemlösning som är värdefull även mobilt. Detta är 

skillnaden mellan en tjänst som är lämpad för mobiltelefonen och en som endast är lämpad endast 

för datorn. Går man förbi en nerklottrad vägg kanske man blir arg när man går förbi den, men efter 

besöket på cafét har man glömt bort det. Vill man ha ett medborgerligt engagemang måste man 

alltså utveckla tjänster som är värdefulla att ha när man rör på sig och inte kan vänta tills man 

kommer hem. 

Tjänster i en mobil applikation behöver inte vara endast problemlösande. Fokusgruppsamtalen och 

enkätsvaren pekar på att många använder sina mobiltelefoner i hög utsträckning till tidsfördriv. Ofta 

sker detta tidsfördriv på bussen eller i väntan på tåget. Det handlar alltså om en slags 

mikrotidsmanagement, där två av de vanligaste tidsfördriven är nyhetsflöden och spel. Spel kan vara 

svårt att lyckas få in som en del av en kommunal applikation, men att sträva efter att utveckla 

tjänster som kan fungera som tidsfördriv i kombination med enkla tjänster som löser ett visst 

problem borde baserat på insamlat material vara ett vinnande koncept. 

Utöver rena tidsfördriv och den mobilt utformade problemlösningen, kan det även finnas vissa 

tjänster som förväntas finnas i en kommunal mobilapplikation. Exempel är utestående ärenden, där 

brukaren kan ha ansökt om busskort. Eftersom den kommunala applikationen handhar en mängd 

tjänster förknippade med kommunen, blir det naturligt att tjänster av typen ”se utestående ärenden” 

även finns med i applikationen, trots att dessa kanske normalt sett inte är vare sig problemlösande 

eller rena tidsfördriv. Däremot bidrar det till den allmänna uppfattningen om applikationen. Den 

kommunala appen blir det naturliga första valet när det kommer till kommunal kontakt, precis som 

intervjuer med kommunrepresentanter visat att kommunens hemsida ofta är de yngre 

medborgarnas naturliga, och även första, aktiva kontakt med kommunen. 

Både intervjuer med kommunrepresentanter och fokusgrupper visar på att interaktionsdesignen ska 

hållas så enkel som möjligt. Detta är ingen banbrytande idé, men det framkom att det var extra 

viktigt när det kommer till en kommunal applikation med tanke på att brukarna säkerligen innehar 

varierande teknisk kunskap. Kravet på interaktionsdesignen är alltså att inte vara nytänkande, utan 

på enklaste möjliga sätt utföra det som tjänsten utlovar. Vad innebär då detta? Enligt Rogers (2003) 

står komplexitet och kompatibilitet i korrelation till diffusionen av en innovation. 
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Komplexitetsmässigt ska utformningen alltså vara enkel, och med kompatibilitetsaspekten innebär 

att utformningen i största möjliga mån bör överensstämma med brukarnas befintliga kunskaper. 

Detta har tolkats som att interaktionsutformningen bör efterlikna idag populära applikationer. 

Antagandet stöds även av intervjusvar och resultat från fokusgruppsamtal. 

Med hänsyn till insamlat material och teorier har förslag på ett antal tjänster tagits fram som 

antingen löser ett problem där kommunen är mottagare av ärendeanmälan och/eller där kommunen 

har intresse av att sprida information. Deras utformning och syfte förklaras mer ingående, likaså 

kopplingen till ursprungsproblemet med ökat medborgerligt engagemang och frågan gällande 

diffusion. Tjänsterna bidrar i teorin antingen till ökat engagemang, eller till diffusion av den mobila 

applikationen, eller till båda. 

6.2 Förslag på tjänster 
Med stöd i det teoretiska ramverket har analysen av det empiriska materialet resulterat i ett antal 

tjänster. 

6.2.1 Felanmälan 

Denna tjänst efterfrågades av både kommunrepresentanter och medborgare. Den får stöd i 

kategorin medborgerligt engagemang eftersom den möjliggör att på ett snabbt och smidigt sätt 

påverka samhället positivt. 

6.2.1.1 Syfte 

Att kunna anmäla företeelser i sin omgivning för åtgärdande. Exempel kan vara en trasig lyktstolpe, 

en nedbrunnen grillplats eller en nedklottrad vägg. Genom att anmäla en företeelse skapar man inte 

bara en bättre omgivning för sig själv, utan även för sina medmänniskor. Detta är en viktig aspekt av 

medborgerligt engagemang som alltså uppfylls genom användande av en felanmälanstjänst. Genom 

att dessutom visa på att det som anmälts inkommit som ett ärende, och möjlighet att följa ärendets 

utveckling ges, ökar sannolikheten att brukaren använder tjänsten igen. Responsen innebär även att 

tjänstens implikationer blir synliga, vilket i teorin är positivt korrelerat till spridningen av 

applikationen. 

6.2.1.2 Utformning 

Möjlighet att skriva vad en skada gäller, samt ta en bild av skadan och skicka in. Eftersom det är 

viktigt att förmedla en känsla av tvåvägskommunikation för att bibehålla motivation vid kontakt med 

myndigheter, är det viktigt att en anmälan dels naturligtvis följs upp men även att det ges möjlighet 

att följa denna uppföljning. Om en brukare anmäler en skada som redan är anmäld, ska detta synas 

exempelvis i form av ett meddelande om att skadan redan är anmäld samt tidpunkt för detta. Genom 

ett sådant utformande, det vill säga att respons visas, ökar sannolikheten att brukaren använder 

tjänsten igen. 

6.2.2 Öppettider 

En tjänst som visar de kommunala inrättningarna med tillhörande öppettider. 

6.2.2.1 Syfte 

Löser problematiken dels med att medborgaren normalt sett inte vet vilka inrättningar som är 

kommunala, dels den faktiska problematiken med att ta reda på öppettider. Genom en 

problemfokuserad utformning behöver inte medborgaren leta efter öppettider på flera ställen. Det 

räcker med att utgå från problematiken. 
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6.2.2.2 Utformning 

Tjänsten bör visa på de kommunala inrättningar som är värt att koppla öppettider till. Exempel på 

detta är badhus, bibliotek, idrottsanläggningar et cetera. Brukaren möts av en sida med samtliga 

sådana kommunala inrättningar, där varje inrättning går att klicka på. Den nya vyn innehåller 

öppettider. 

6.2.3 Utestående ärenden 

Ärenden kopplade till medborgaren syns i applikationen. Det kan exempelvis vara tidigare 

felanmälningar eller ansökningar gjorda i andra e-tjänster. 

6.2.3.1 Syfte 

Det finns idag kommuner som har e-tjänster i form av ansökningsmöjligheter. Statusen för dessa är 

möjliga att se från en dator. Eftersom en mobil applikation aspirerar på att vara en naturlig 

förlängning av ett sådant system, vore det lämpligt med en funktion att se utestående ärenden. 

Detta går även i linje med tanken bakom 24-timmarssamhället, att all information ska vara tillgänglig 

när som helst och var som helst.  

6.2.3.2 Utformning 

En enkel vy innehållandes medborgarens olika utestående ärenden. Exempel på 

interaktionsdesignmässig framställning kan vara att dessa syns i tabellform. 

6.2.4 Evenemangskalender 

En kalender som visar på de evenemang som finns inom kommunen. Exakt var kommunens 

ansvarsområde ligger är ett intressant ämne för vidare efterforskning. Ska exempelvis arrangemang 

anordnade av kommunen finnas tillgängliga, eller är det viktigt att arrangemang i kommunen, 

oavsett vem som är arrangör, finns tillgängliga? För medborgaren är det naturligtvis intressant med 

alla former av evenemang, men ur ett kommunalt perspektiv innebär detta ett merjobb som kan 

medföra att rutiner ändras i alltför stor utsträckning. 

6.2.4.1 Syfte 

Att sprida information, både för besökande och invånare i kommunen, vad som händer. Detta är en 

tjänst som, även om den inte är kopplad till en befintlig kommunal funktion, har efterfrågats i 

fokusgruppsamtal och alltså tydligen är förknippad med kommunen. Antagligen beror detta på att 

brukarens inställning är att kommunen vill nå ut med information om vad som händer i kommunen, 

vilket bland annat var fallet med inställningen till betalningsvilja. ”Det ligger i kommunens intresse att 

nå ut till medborgarna” var bland annat ett citat från ett fokusgruppmöte.  

6.2.4.2 Utformning 

En kalender som till utseendet påminner om den brukaren är van vid, det vill säga för iPhone system 

bör iPhonekalendern efterliknas, för Androidsystem bör denna kalender efterliknas. Varje post i 

kalendern ska gå att klicka på, varpå en mer detaljerad vy som beskriver eventet kommer upp. Det 

ska där finnas möjlighet att vidarebefordra evenemanget till en vän. Detta fyller två syften. Dels 

återspeglar det den sociala interaktion som enligt empirin ses som en framgångsfaktor gällande 

applikationer, dels går det att bifoga en fotnot i meddelandet som hjälper till att sprida information 

om den kommunala applikationen. 

6.2.5 Nyhetsflöde 

Ett nyhetsflöde med nyheter hämtade dels från kommunhemsidan, dels från lokaltidningen. 
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6.2.5.1 Syfte 

Sprida information om kommunala och lokala händelser. 

6.2.5.2 Utformning 

Information är intressant i små mängder, och det är därför viktigt att applikationen inte är för 

nyhetsfokuserad. Däremot används nyheter ofta som tidsfördriv av appanvändare, vilket betyder att 

utformningen borde bestå av ett begränsat nyhetsflöde med inte mer än fyra, fem nyheter åt 

gången. Alla är inte intresserade av allt, och för att nyhetsflödet ska bli så intressant som möjligt bör 

det vara åtminstone till viss del riktat. 

6.2.6 Aktivitet baserad på GPS 

Möjlighet att se saker att göra i närheten. 

6.2.6.1 Syfte 

Detta innebär en möjlighet för kommunen att visa på utbudet av aktiviteter. Exempel finns idag 

kopplade till hemsidor, bland annat Botkyrka kommun, som har en avancerad kartfunktion där man 

kan se elljusspår, bibliotek, grundskolor et cetera.  

6.2.6.2 Utformning 

En karta, som beroende på var man befinner sig, visar på aktiviterer att göra i närheten. Exempel kan 

vara museer, badhus och gångstråk. Länk bör finnas till mer information om aktiviteten, eller i de fall 

det finns till och med länkad till aktivitetens hemsida. 

6.2.7 Mentometerfunktion 

Ger medborgaren möjlighet att tycka till i kommunala frågor. 

6.2.7.1 Syfte 

Ger medborgaren möjlighet att tycka till, och få ökad insyn i det kommunpolitiska arbetet. Det är en 

form av digital demokrati där ens åsikt tas till vara på ett väldigt enkelt sätt. Tröskeln för att vara med 

och tycka till sänks genom en mentometerfunktion, vilket enligt teorin leder till en ökad vilja att delta 

i kommunal verksamhet. Dessutom är det viktigt här, precis som vid felanmälan, att det man ens 

åsikt tas tillvara. Exempel på att detta använts finns från Botkyrka kommun, där kommunen på 

hemsidan gick ut och gav medborgarna möjlighet att rösta hur utformningen av en lekplats skulle se 

ut. Resultatet var sedan grundande för politikernas beslut om utformning av lekplatsen. 

6.2.7.2 Utformning 

Vyn ska vara enkel och utgöras av en fråga som går att ta ställning till genom ett enda knapptryck. 

Tröskeln ska vara så låg som möjligt att använda tjänsten, och möjlighet att kontrollera resultatet och 

även följa utvecklingen av det som röstats om ska erbjudas. 

6.2.8 Sevärdheter i närheten/Guidad tur 

Detta innebär en möjlighet för kommunen att visa på kulturminnen, byggnader av historiskt värde, 

utsiktsplatser et cetera. 

6.2.8.1 Syfte 

Möjlighet för kommunen att visa upp sevärdheter. Värdefullt både för medborgare och besökare, 

och även en möjlighet för kommunen att visa upp vad den har att erbjuda. 
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6.2.8.2 Utformning 

En karta där sevärdheterna i närheten av ens position är markerade. I det fall brukaren innehar ett så 

kallat flatrate9 abonnemang ges möjlighet till en guidad tur, där en berättarröst är knuten till objekt i 

närheten. 

6.3 Ej tjänstespecifik utformning 
Baserat på Hardins teori om att en resurs utarmas om den ägs av allmänheten, och att en möjlig 

lösning på denna problematik är att få allmänningen att inte uppfattas som en allmänning, är en 

lösning att införa ett poängsystem baserat på medverkande. Använder man exempelvis en tjänst som 

innebär en förbättring för allmänheten, tilldelas brukaren poäng. När tillräckligt många poäng 

erhållits, belönas brukaren i form av exempelvis biobiljetter, fri entré till evenemang et cetera. Detta 

går även i linje med Hardins teori att incitament kan vara en lämplig lösning i syfte att lösa 

problematiken med omhändertagande av en gemensam resurs. 

6.4 Illustrerande scenario 
Jesper bor i Xlunda kommun. Han är 17 år och väntar just nu på bussen på väg till en skön lördag på 

badhuset med kompisarna. Bussen kommer och han kliver på. På bussen ligger ett exemplar av 

lokaltidningen, och på framsidan gör de reklam för en ny app som kommunen precis lanserat. Jesper 

plockar upp sin iPhone, går in på appstore som han har gjort tusen gånger förr, och hittar direkt 

appen efter att ha sökt efter den.  

 

Figur 6 iPhones ikonskärm, med XLunda ikonen längst upp till vänster 

                                                           
9
 Innehavaren av abonnemanget betalar en fast avgift för mobilt internet. Detta innebär att oavsett 

internetanvändning via mobilen är kostnaden konstant. 
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Ikonen, som är sådär iPhonetypiskt glänsande och högupplöst, ser riktigt snygg ut och Jesper blir 

nästan lite förvånad. Har kommunen verkligen gjort en iPhoneapp, men fräsch grafik och allt? Han 

öppnar appen, och möts av en ruta där det står att ”den här rutan visas bara första gången du startar 

appen” och han ombeds välja profil och knappa in sitt personnummer om han vill. Jesper väljer 

”ungdom”. Han har fortfarande lite tid innan det är dags att kliva av, så han fortsätter kolla på appen. 

 

Figur 7 Första skärmen. Tre menyalternativ längst upp, nyhetsflöde i mitten, tre genvägar längst ner 

Tre genvägar finns längst ner på skärmen, bland annat öppettider. Han går in och får välja mellan 

”bibliotek”, ”museum” och ”badhus”.  
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Figur 8 Tjänsten ”Öppettider” 

Bara för skoj skull trycker han på badhus, och får se att de inte öppnar förrän 12 på söndag! Hon är ju 

bara 11, vad ska han i en timme? Kan lika gärna fortsätta pilla lite med appen. Längst ner finns ju 

”Aktiviteter i närheten”.  
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Figur 9 Tjänsten "Aktiviteter i närheten" 

Varför inte? Jesper trycker på en av nålarna. Muséet. Just det, skulle de inte ha en utställning om 

rymden? Det ligger ju precis i närheten, bara en station bort, så det är väl roligare att ta sig dit än att 

hänga utanför badhuset själv en timme. På vägen till muséet får Jesper syn på en trasig lyktstolpe.  

-Trist, men det är inte så att jag orkar leta upp något nummer och ringa och bli slussad fram och 

tillbaka. 

När han kollar på sin iPhone för att byta låt är den där kommunappen fortfarande öppen, med 

förstasidan där de tre genvägarna fanns. 

-Felanmälan?  



41 
 

 

Figur 10 Tjänsten "Felanmälan" 

Han går in och möts av en tjänst som gör det möjligt att skriva vad felanmälan gäller och ta en bild. 

Jesper testar att göra det, och det är inga problem alls. Väldigt straight forward. När han fyllt i allt 

tryckt på ”Skicka” plingar det till, och Jesper får ”delaktighetspoäng”. Han tänker inte mer på det, 

utan går en runda på muséet. När han gått runt en dryg halvtimme börjar det bli dags att möta upp 

kompisarna vid badhuset. Han går till bussen, och trycker runt lite i mobilappen han precis laddat 

hem. 

-Tjänster, undrar vad som finns där? 
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Figur 11 Vy över kommunens implementerade tjänster 

Jesper möts av en skärm inte helt olik den Facebookapp han själv använder varje dag för att hålla koll 

på sina kompisar. Ett antal knappar med ganska självklara ikoner finns där. Han trycker på 

”Undersökningar”.  
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Figur 12 Tjänsten "Undersökning" 

En mentometerfunktion fyller skärmen, med en fråga om utökade öppettider på badhuset. 

-Alltså, nu var ju muséet ganska trevligt, men det rätt skönt att slippa vänta till tolv på lördagar för att 

bada. 

Jesper trycker in att öppettiderna borde ändras, och så fort han tryckt på ”Ja” hoppar meddelandet 

om delaktighetspoäng upp igen. Den här gången står det att han ”kan hämta ut ett pris”. Han trycker 

på ”OK” och slussas automatiskt vidare till sin profil.  
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Figur 13 Profilvyn 

Där står att han har två biobiljetter att hämta ut som tack för hjälpen att han varit aktiv i kommunens 

verksamhet. 

-Aktiv? Jag har ju bara felanmält och röstat på en sak jag själv är intresserad av. 

Efter badandet undrar Jesper om gänget ska hitta på något mer, det är ju ändå lördag. De flesta av 

kompisarna hade redan planer, men Marcus är i alla fall sugen på att hitta på något. 

- Vad händer ikväll då, har du koll på något? Frågar Marcus. 

Jesper tar upp mobilen. I appen fanns ju allt möjligt kopplat till saker man kunde göra i sin omgivning, 

kanske står något om kvällsaktiviteter också? Och javisst, under tjänster hittar jesper 

”Evenemangskalender”.  
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Figur 14 Tjänsten "Evenemang" 

Han går in och tittar, men tyvärr händer inget just ikväll. Imorgon däremot spelar The Ark på 

Mejeriet. 

-Bra att du kollade upp det. Hade helt glömt bort att de spelade, säger Marcus. Det är ju ett 

kommunsponsrat event, där kommer vi in gratis så det är klart vi ska gå. Men ikväll, händer inget då? 

Jesper kommer på de där delaktighetspoängen och biobiljetterna. 

-Va? Säger Marcus. Fick du biobiljetter bara sådär? 

De hämtar ut biljetterna, äter en bit mat ihop och kollar på bion. 

-Riktigt bra film, säger Marcus. Förutom käket kostade det ju inget heller! Kan inte du skicka info om 

konserten imorgon, så glömmer jag det inte igen? 

Jesper öppnar appen och trycker på eventet.  
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Figur 15 Tjänsten "Evenemang" då ett specifikt evenemang valts 

Precis efter att han tryck på ”Dela med en vän” och ett meddelande med eventinfo skickats iväg till 

Marcus mail, plockar Marcus upp sin iPhone. 

-Förresten, vad hette den där appen? 
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7 Slutsatser 

Här presenteras slutsatser och förslag till vidare forskning. En koppling till syftet ges även. 

Efter detta kapitel bör läsaren ha vetskap om de resultat som presenterats i rapporten, och dessutom 

ha en uppfattning om författarens förslag på vidare efterforskning. 

7.1 Syfte 
Examensarbetets syfte vad att ta reda ta reda på och förstå medborgarens behov när det kommer till 

medborgerligt engagemang, och hur detta kan kopplas till en mobil applikation. Med kunskap om 

detta skulle ett koncept till en sådan kommunal mobilapplikation tas fram, bestående av framförallt 

tjänster men även interaktionsdesign. För att lyckas med detta var frågeställningen tvungen att 

brytas ner i mindre delar: 

 Vad är medborgerligt engagemang? 

 Vilka faktorer spelar in vid medborgerligt engagemang? 

 Hur kan dessa återspeglas i en mobil applikation? 

 Hur ska applikationen utformas för att medborgaren ska vilja använda den? 

7.2 Resultat 
Medborgerligt engagemang innebär en satsning, antingen av en enskild individ eller en grupp, som 

leder till förbättrade omständigheter för inte bara en själv, utan även andra i samhället. När det 

kommer till utveckling av tjänster inom offentlig sektor är det viktigt med ett användarperspektiv, 

precis som inom den privata sektorn. Detta saknas idag i stor utsträckning. Genom forskning som 

antar ett medborgarfokus, och låter denna brukare vara med och uttrycka vad som är viktigt när det 

kommer till medborgerligt engagemang och vilka tjänster denne vill ha, kan det företag som hjälper 

myndigheten ta fram dessa tjänster få ett försprång gentemot andra mindre brukarfokuserade 

företag. Det är även av intresse för akademin att ta del av vilka kriterier som har störst inverkan inom 

detta område, eftersom forskning då kan fokuseras och ge ännu mer djupgående kunskap om vilken 

inverkan dessa faktorer har på medborgarens vilja att engagera sig. 

Viktiga faktorer som kommunen har möjlighet att stödja och som spelar in för att satsningar av 

denna typ ska kunna göras är: 

 Ökad medborgardialog 

o Tvåvägskommunikation mellan myndighet och medborgare, där myndigheter tar 

tillvara medborgarnas åsikter 

 Ökad transparens 

o Insyn som möjliggör att bakomliggande anledningar till beslut kan identifieras 

 Ökad informationsspridning 

o Information som underlättar för medborgaren att fatta beslut, och även information 

som kan leda till lösning av medborgarens problem 

För att knyta ökat medborgerligt engagemang till en mobil applikation krävs att applikationen är 

utformad på ett sätt som gör att brukaren faktiskt använder den. Det räcker inte med att bara peka 

på nyttan med en kommunal mobil applikation. Hänsyn måste även tas till faktorer som påverkar 

innovationens användande och spridning externt, men även förankringen internt: 
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 Enkelhet 

o Ingen nydanande design. Både tjänstedesign och interaktionsdesign ska hållas enkel, 

i synnerhet med tanke på att den tekniska kompetensen hos brukarna är spridd. 

Enkelhet innebär även att brukaren upplever att problem, exempelvis ta reda på 

öppettider eller göra en felanmälan, kan lösas på ett smidigare sätt än utan 

applikationen. 

 Social interaktion 

o Genom att bytta in social interaktion kan spridning av applikationen underlättas, 

samtidigt som fenomenet idag blir allt vanligare med tanke på framförallt Facebook. 

Det förväntas att på ett enkelt sätt kunna dela information med vänner 

 Förändring 

o Förändring överlag möter motstånd, därför bör en applikation inte innebära 

systemförändringar internt hos kommunen som medför merjobb 

Intervjuer, fokusgruppsamtal och jämförelser med populära applikationer idag, i kombination med 

litteraturstudier, har gett upphov till ett koncept för hur en kommunal applikation kan se ut som 

fyller syftet att öka det kommunala engagemanget. 

7.3 Reflektion 
Eftersom datainsamling när det kommer till grundad teori bör avslutas förstå då teoretiskt mättnad 

uppnåtts, det vill säga när ingen ny empiri kan tillföra teorin ytterligare reliabilitet, kan ytterligare 

efterforskning gällande aspekter som påverkar diffusionen av en kommunal applikation vara av 

intresse. Huruvida teoretisk mättnad uppnåddes eller ej är svårt att svara på, men den första 

datainsamlingen i form av intervjuer avslutades på grund av att vissa personer var svåra att få 

kontakt med och tiden för att försöka kontakta dem var begränsad. 

Vidare efterforskning av intresse är var kommunen anser att ansvaret ska gå för införande och 

upprätthållande av applikationen och det interna system som gör applikationen intressant. 

Evenemangskalender var exempelvis en efterfrågad tjänst, och av empirin framkom det att det är en 

tjänst som ”känns” kommunal. Den borde alltså, ur de tillfrågade potentiella brukarnas perspektiv, 

finnas med i applikationen, men hur löser man detta internt på kommunen? Ska ansvaret ligga på en 

kommunrepresentant? Ska ansvaret ligga på den som anordnar evenemanget? Mycket av 

undersökningsarbetet i det här examensarbetet utgår, precis som tanken var, från medborgarens 

perspektiv som tänkt brukare, men kommunen är också brukare. Ett kompletterande synsätt till 

detta medborgarfokus vore intressant. 

Många av respondenterna i enkäterna och fokusgruppsamtalen uppgav att de aldrig haft någon 

kontakt med kommunen av mer avancerad karaktär. Endast ett fåtal hade lagt ärenden såsom att 

ansöka om diverse tillstånd, eller ta fram statistik. Denna typ av uppgifter är nödvändigtvis inte 

apprelaterade, men visar ändå på att ärendehanteringen kan förenklas. I och med direktiv som 

Inspire, och trender i form av ökad transparens av information, föreslås vidare efterforskning 

gällande e-tjänster i övrigt och då även mer djupgående undersökningar med mer fokuserade frågor 

till de som använt tjänsterna. 

En annan intressant frågeställning som inte tagits upp i denna studie är huruvida ökat kommunalt 

engagemang alltid något eftersträvansvärt? En förutsättning för kommunalt engagemang är att 
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medborgarens idéer och tankar tas tillvara av kommunen, något som till viss mån kräver merjobb 

från kommunernas sida. Det går att utforma funktioner och tjänster på ett sätt som minimerar detta, 

men frågeställningen hänger ihop med var kommunens ansvar ska gå och är därmed aktuell att 

undersöka vidare. Frågan om ökad transparens är också intressant ur denna aspekt. Är det alltid 

eftersträvansvärt med maximal insikt i en myndighets verksamhet? Även om medborgaren kan tycka 

att svaret uppenbart är ja, håller kommunalt anställda och andra intressenter med om detta? 

Exempelvis har man i Edmonton släppt information om restaurangers reprimander från 

hälsovårdsnämnden. Är det troligt att denna typ av information, som kan anses vara av mer känslig 

karaktär, görs offentlig och sökbar utan att detta stöter på motstånd? 
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9 Bilaga 1 - Frågor till Abou Community 
 Hur fungerar ärendehanteringen idag?  

 Är det olika beroende på vilken typ av ärende som inkommer, eller finns en gemensam 

central? 

 Hur många olika ärenden inkommer per månad? 

 Vilken typ av ärenden är vanligast (de fem vanligaste)? 

 Finns det några utmaningar med ärendehanteringen idag (ex kommer det in för mycket 

ärenden, är det väldigt lång handläggningstid etc)? 

 Tror du att det finns en nytta med en app kopplad till kommunens portal? 

o Vilken typ av ärenden skulle vinna mest på att presenteras som appar (nämn gärna 

tre, fyra stycken)? 

 Vilken typ av information skulle passa in i appen? (RSS flöde, öppettider bibliotek etc) 

 Skulle en app föra kommunen närmare medborgaren? (Tror du det skulle underlätta för 

medborgaren att engagera sig kommunalt? Och i så fall, skulle fler göra det?) 

 Har kommunen tittat på en lösning som involverar appar? 

 Finns det någon annan hos er som du tycker jag bör prata med om det här? 
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10 Bilaga 2 – Enkät till brukare 
1. Ålder: 
Svar: _________________________ 

2. Kön? 

o Man 

o Kvinna 

3. Vilket smartphonesystem använder du? 

o Android 

o iPhone OS 

o Windows Mobile 

o Annat. Vilket? __________________________________________________ 

4. Hur många appar har du laddat ner? 

Svar: _________________________ 

5. Vad använder du appar mestadels till? 
Ange gärna fler alternativ. 

o Facebook 

o Resor 

o Spel 

o Nyheter 

o Bank 

o Mail 

o Annat. Vad? __________________________________________________ 

6. Vilka tre appar använder du mest? 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

 

7. Har du haft ett ärende hos kommunen de senaste två åren? 

Kontakt med kommunen har man i allmänhet när man använder sig av tjänster såsom att se det lokala badhusets 

öppettider, när man ansöker om kostnadsfritt busskort från skolan, när man felanmäler en trasig lyktstolpe etc. 

 

o Ja 

o Nej 

 

 Om ja 

7a. I hur många enskilda ärenden? 
Svar: ____________________________________________________________________________ 

7b. Vad gällde ärendena? 
Svar: ____________________________________________________________________________ 

7d. Hur uppfattade du tidsåtgången för att handlägga ärendena? 
Mycket Snabbt                               Mycket Långsamt       Vet ej 
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7e. Hur lätt uppfattade du det var att lägga ett ärende?  
Uppfattat intryck av processen  

TA REDA PÅ INSTANS ATT HÖRA AV SIG TILL -> TA KONTAKT -> UPPGE ÄRENDE -> EVENTUELLT 

KOMPLETTERA 

 

Mycket Enkelt                                    Mycket Svårt         Vet ej 

                                                       
 Om nej 

7e. Varför? 
Svar: ____________________________________________________________________________ 

 

7f. Hade kontakt med kommunen varit mer intressant om det funnits en app till 

mobilen som gjort det möjligt att utföra ett ärende? 
o Ja 

o Nej 

8. Vilken typ av tjänst skulle du vilja se om kommunen lanserade en app? 
Ange gärna flera, separera med kommatering. 

Svar: ____________________________________________________________________________ 

9. Vilken info skulle du vilja få i mobilen från kommunen? 
Ange gärna flera, separera med kommatering. 

Svar: ____________________________________________________________________________ 

10. Har du betalat för appar tidigare? 

o Ja 

o Nej 

11. Hur mycket har den dyraste appen du laddat ner kostat? 

Svar: ____________________________________________________________________________ 

12. Om kommunen lanserade en betalapp, skulle du kunna tänka dig att ladda ner den? 

o Ja 

o Nej 

13. Om kommunen lanserade en gratisapp, skulle du kunna tänka dig att ladda ner den? 

o Ja 

o Nej 
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11 Bilaga 3 – Diskussionsämnen fokusgrupp 
 Vilka tjänster/appar använder ni i mobilen idag? 

 Om det hade funnits en app kopplad till kommunen, vilka tjänster hade ni velat se? 

o Hade ni använt den? 

o Varför/varför inte? 

 Hade det varit mer intressant att följa ett kommunalt nyhetsflöde? 

 Hade det varit mer aktuellt att ex skadeanmäla en trasig lampa? 

 Hade ni i större usträckning tagit del av aktiviteter, ex omröstningar? 

 Hade ni känt er mer delaktiga i det kommunala arbetet? 

 Hur viktigt är funktionalitet kontra användbarhet? 

 Gratis / betal? 

 Design och layout av appen? (lista, tabbar etc) 

 Vilken information skulle vara intressant att ha med? (Öppettider badhus, bibliotek, etc) 

 




