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Abstrakt 
 

Funktionen Mina sidor ger medborgaren möjligheten att se och uträtta personliga 

ärenden på Gävle kommuns webbplats. Funktionen används idag i väldigt liten 

omfattning och Gävle kommun behöver svar på hur Mina sidor ska se ut och fungera 

i framtiden, om den överhuvudtaget är nödvändig. I den här studien har information 

om detta ämne samlats in med flera olika metoder. Inledningsvis gjordes en 

litteraturstudie som skapade en teoretisk bakgrund för kommande resultat. Sedan 

studerades Gävle kommuns webbplats, vilket gav en grundförståelse för nuläget och 

belyste en hel del problem. Vidare studerades 100 webbplatser kvantitativt för att ge 

en inblick i hur vanlig funktionen Mina sidor är och hur andra lösningar kan se ut. 

Till sist hölls tio kvalitativa intervjuer och ett fokusgruppsmöte med personer som 

har kunskap eller tankar kring detta område. Det resultat som den här 

datainsamlingen gett, presenteras i den här rapporten. På resultatet baseras fem 

rekommendationer för hur Gävle kommun bör arbeta med Mina sidor i framtiden. 

 

Nyckelord: Mina sidor, mina ärenden, e-tjänst, e-förvaltning, 24-timmarsmyndighet, 

utvecklingsmodell. 

  



   

   

   

 

 

             

 

Sammanfattning 

Begreppet Mina sidor innebär en funktion där en webbplatsanvändare kan identifiera sig för 

att få tillgång till personlig information och tjänster. 

 På Gävle kommuns webbplats finns en sådan funktion med i dagsläget begränsad 

funktionalitet och användning. Gävle kommun behöver därför svar på hur Mina sidor bör 

utvecklas i framtiden. Syftet med den här studien är att utreda hur omvärlden ser på Mina 

sidor, och den ska resultera i en rekommendation för framtida utveckling av funktionen. 

 Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts för att skapa en bakomliggande 

teoretisk grund. Den täcker översiktligt områdena e-förvaltning, e-tjänster och Mina sidor. E-

förvaltning beskrivs som en elektronisk leverans av information och tjänster. En e-tjänst 

benämns som en elektronisk service för medborgare att utföra myndighetsärenden. Studerade 

undersökningar visar att över 60 % av svarandena använder sig i första hand av Internet som 

kontaktmedel med en myndighet. En av undersökningarna visade också att ungefär hälften 

av svarandena aldrig använt e-legitimation. 

 I litteraturstudien behandlas även den så kallade Femstegsmodellen. Det är en 

utvecklingsmodell med fem steg: Information, tvåvägskommunikation, transaktion, 

integrering samt politisk delaktighet. Gävle kommuns webbplats placerar sig på steg tre, då 

webbplatsen innehåller transaktionella processer men är inte integrerad över hela 

kommunens verksamhet.  

Vid en studie av Gävle kommuns webbplats påvisades bristen av funktionalitet på Mina 

sidor. Endast 7 av 20 e-tjänster registrerar ett ärende under Mina ärenden och det är bara tre 

av dessa som medborgaren aktivt får hjälp med att fylla i sina personuppgifter. Funktionen 

Mina sidor har dessutom inget officiellt namn. Det kan därmed konstateras att Mina sidor i 

nuläget erbjuder ett litet värde för medborgaren. 

Vidare har 100 webbplatser studerats i syftet att se hur dessa fungerar, med fokus på 

Mina sidor. Denna studie visar bland annat att det finns organisationer som har bättre Mina 

sidor-lösningar än vad Gävle kommun har. Försäkringskassan har till exempel fullt 

integrerade e-tjänster och har därmed placerats på steg fyra i Femstegsmodellen. Dessutom 

har flera av dessa webbplatser satt ett officiellt namn på funktionen Mina sidor, och det allra 

vanligaste namnet är just Mina sidor. Studien visar vidare att e-legitimation är en vanlig 

inloggningsmetod, framförallt på myndigheternas webbplatser. 

Tio intervjuer och ett fokusgruppsmöte har genomförts med personer som ansetts ha 

värdefulla kunskaper och åsikter om Mina sidor. Intervjuerna påvisar att Mina sidor 

definitivt har en framtid om funktionen utvecklas på rätt sätt. Flera av de som intervjuats 

anser att det skulle vara bra med en enklare inloggningsmetod som ett komplement till e-

legitimation. Detta skulle innebära att en medborgare kan utföra enklare uppgifter på Mina 

sidor utan tillgång till e-legitimation. 

Baserat på teori och empiri har fem rekommendationer formulerats. Sammanfattat 

rekommenderas det att Gävle kommun bör integrera samtliga e-tjänster med Mina sidor och 

att funktionaliteten bör utvecklas för att skapa ett mervärde till medborgaren. Förslag på 

sådana funktioner är till exempel möjligheten att spara sina favoritsidor och skapa 

snabblänkar till sina mest använda e-tjänster. Vidare bör Gävle kommun implementera en 

alternativ inloggningsmetod som ett komplement till e-legitimation. Dessutom bör Gävle 

kommun installera ett centralt system som kan integrera samtliga av kommunens IT-system 

med varandra. 

Slutligen kan det sammanfattas att funktionaliteten på Gävle kommuns Mina sidor är i 

behov av utveckling. Framtiden för Mina sidor innebär förbättring inom områden som 

integration och ökat användarvärde. På dessa områden bör Gävle kommun utveckla Mina 

sidor i framtiden.  
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1. Inledning 

I det här kapitlet ges en introduktion om det ämne den här studien behandlar och i vilket 

syfte den utförs. 

1.1 Bakgrund 

I och med att den senaste versionen av Gävle kommuns webbplats sattes i drift under 

februari 2010 introducerades en första version av funktionen Mina sidor. Mina sidor erbjuder 

möjligheten för medborgare att identifiera sig för att få lättare tillgång till e-tjänster och 

aktuell status på de ärenden som medborgaren har tillsammans med kommunen. Mina sidor 

har inte genomgått någon omfattande lansering och används i begränsad omfattning idag. 

 Offentligt sett har dock funktionen inget namn, men internt på Gävle kommuns IT-

avdelning kallas den Mina sidor och det är även namnet som kommer att användas i den här 

studien. 

Gävle kommun står inför ett vägskäl med vad Mina sidor egentligen ska användas till, 

av vilka och i vilken omfattning. 

1.2 Definition 

I den här studien definieras Mina sidor som en funktion där användaren av en webbplats kan 

identifiera sig och ta del av information eller tjänster som rör användaren som individ. 

Informationen och tjänsterna kan, men behöver inte vara specificerade av användaren. 

1.3 Om Gävle kommuns IT-avdelning 

IT-avdelningen på Gävle kommun består av två huvuddelar: Utvecklingsenheten och IT-

fabriken som tillsammans är en del av kommunledningskontoret. Avdelningen har inget eget 

kommunbidrag, utan finansieras genom interndebitering av tjänster. Exempel på sådana 

tjänster är installation, drift, underhåll, utveckling och projektledning. Exklusive externa 

konsulter arbetar det omkring 70 personer där. 

1.4 Problembeskrivning 

Under 2009 framarbetades en övergripande E-strategi för Gävle kommun. IT-avdelningen 

fick förtroende att driva uppdraget och tillsammans med representanter från kommunens 

olika verksamheter forma innehållet. E-strategin beslutades därefter i kommunfullmäktige 

och i början av 2011 fattades beslut om en satsning på 5,5 miljoner kronor för att exekvera 

strategin. En programorganisation upprättades för att samordna arbetet.  

Under 2010 upphandlades även en leverantör av Gävle kommuns e-tjänsteportal samt 

för utveckling av e-tjänster. Portalen innehåller möjligheten för medborgaren att samla sina 

ärenden och följa status på befintliga ärenden. Medborgaren har även möjlighet att spara 

vissa uppgifter för att slippa fylla i dessa om och om igen. 

Gävle kommun behöver svar på vad Mina sidor egentligen är för Gävle kommun, hur 

Mina sidor ska utvecklas framöver och om Mina sidor över huvud taget är relevant för en 

kommun.  

1.5 Syfte 

Den här studien kommer att utreda hur omvärlden ser på funktionen Mina sidor och ska 

resultera i en rekommendation för hur Mina sidor på Gävle kommuns webbplats ska se ut 

inom en framtid på mellan fem och tio år. 
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1.6 Frågeställningar 

Den här rapporten svarar på följande frågor: 

 Hur fungerar Mina sidor på Gävle kommuns webbplats i dagsläget? 

 Hur ser framtiden för Mina sidor ut? 

 Hur bör Mina sidor på Gävle kommuns webbplats utvecklas i framtiden? 

1.7 Avgränsningar 

Studien är begränsad till användare i rollen som medborgare. Detta innebär att funktioner 

och tjänster som är riktade till företag eller föreningar uteslutits. 

Området användbarhet är inte inkluderat utan studien omfattar endast funktionalitet. 

Trots det kan det finnas vissa inslag av användbarhet där det ansetts vara nödvändigt. 

Tanken var från början att inkludera besökstatistik och användningsstatistik på olika 

delar av Gävle kommuns webbplats. Men då det inte fanns någon sådan information 

tillgänglig vid tidpunkten för den här studien, har det uteslutits. 

2. Metod 

Fyra olika metoder för att samla in information och data har använts i den här studien.  

2.1 Litteraturstudie 

En inledande litteraturstudie med fokus på e-förvaltning, e-tjänster och Mina sidor har 

utförts. Dels för att sammanfatta andras syn på dessa begrepp och dels för att se vad den 

ledande forskningen säger inom området. 

Den litteratur som använts till den här studien är dock inte uteslutande vetenskaplig, 

även om ansträngningar gjorts för att hitta så trovärdiga källor som möjligt. Gemensamt för 

källorna är att de finns publicerade på Internet i någon form. 

 Databaser och sökmotorer som använts är bland annat Google Scholar, ScienceDirect 

och Academic Search Elite. Sökfraser som ”e-services”, ”mina sidor” och ”e-government” 

har gett bra resultat. Ett engelskt uttryck likt Mina sidor har sökts, men har inte gett ett 

användbart resultat. 

2.2 Studie av webbplats 

Genom att noggrant granska och testa olika funktioner och tjänster på Gävle kommuns 

webbplats och därefter beskriva dessa på ett till denna studie relevant sätt har en 

grundförståelse för nuläget nåtts. Stor fokus har lagts på att se vilka e-tjänster som fungerar 

tillsammans med Mina sidor och vilka som inte gör det.  

2.3 Intervjuer 

För att ta reda på vad Gävle kommun har för synpunkter och framtidsplaner med tjänsten 

Mina sidor har tre anställda intervjuats kvalitativt.  Dessutom har en så kallad fokusgrupp 

samlats, där sju personer från olika avdelningar på kommunen fick framföra sina åsikter 

kring nuläge och framtid för e-tjänster och Mina sidor. 

Då syftet med den här studien är att ge Gävle kommun rekommendationer om hur de 

ska arbeta med Mina sidor i framtiden är det nödvändigt att även tala med personer utanför 

kommunens gränser. Därför har sju ytterligare intervjuer med bland annat forskare och 

personer inom näringslivet utförts. 

 De personer som intervjuats har blivit utvalda dels genom rekommendation av anställda 

på Gävle kommun och dels genom vidare rekommendationer av de personer som blivit 

intervjuade.  
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 Intervjuerna har antingen gjorts ansikte mot ansikte eller via telefon. Där det har varit 

möjligt har intervjuerna spelats in med diktafon samtidigt som anteckningar gjorts. Därefter 

har intervjuerna sammanställts till ett protokoll och den intervjuade har fått möjligheten att 

granska protokollet och göra förändringar i efterhand.  

2.4 Kvantitativ studie av webbplatser 

För att se om, och hur olika organisationer har implementerat Mina sidor har 100 

webbplatser studerats och dokumenterats. Dokumenteringen har skett i en databas där det 

varit möjligt att specificera vissa egenskaper, betygsätta både webbplatsen i sin helhet och 

dess eventuella implementeringar av en Mina sidor-funktion, samt placera webbplatsen 

någonstans på utvecklingsmodellen som behandlas i kapitel 3.5. Dessutom har det varit 

möjligt att beskriva olika funktioner som webbplatsen innehåller. Databasen utvecklades 

speciellt för den här studien med syftet att det skulle bli enklare att analysera datat i den, 

jämfört med om en dokumentbaserad lösning använts. Se Bilaga 1 för ett exempel på hur en 

webbplats har dokumenterats i databasen. 

 Urvalet av vilka webbplatser som ska besökas har gjorts under arbetets gång och har 

baserats på någon utav dessa metoder: 

 Webbplatsen var sedan tidigare känd av personer anknutna till den här studien. 

 Genom att via Google.se söka på fraserna ”mina sidor”, ”dina sidor” och ”din sida”. 

 Genom tidningen Internetworlds utsedda 100 bästa sajter 2010 [16]. 

 Genom analysföretaget Alexas lista över Sveriges mest besökta webbplatser [17]. 

 Utifrån Nationalencyklopedins samling med fakta om Sveriges kommuner [18]. 

Till sist har fem utav dessa webbplatser valts ut för en mer utförlig beskrivning. De har valts 

ut på grund av att de haft utmärkande implementeringar av Mina sidor. 

3. Teori 

Inledningsvis har en litteraturstudie gjorts, för att skapa en bakomliggande teoretisk grund på 

vilken den här studiens slutsatser och rekommendationer kan baseras. 

3.1 Introduktion 

Mina sidor är inte ett e-förvaltningsbegrepp i sig. Det är heller inte begreppet e-tjänster. Men 

för att förstå Mina sidor ur ett kommunalt perspektiv krävs det en förståelse för helheten. 

Och det är just det som är syftet med den här litteraturstudien, att förstå vad som döljer sig 

bakom uttrycken och undersöka vilken kunskap som finns samlad inom detta ämne.  

3.2 Definitioner 

E-förvaltning 

E-förvaltning (elektronisk förvaltning) kommer ifrån engelskans begrepp e-government. E-

förvaltning har bland annat definierats som elektronisk leverans av information och tjänster 

[2]. En annan definition menar att e-förvaltning är en myndighets användande av (främst 

Internetbaserad) teknologi för att förbättra åtkomligheten av information och tjänster för 

medborgare, företag, anställda och andra myndigheter [1]. En tredje definition säger att e-

förvaltning är en utveckling av offentlig förvaltningsverksamhet som nyttjar informations- 

och kommunikationsteknik i kombination med förändringar i organisationen [3]. Denna 

definition har Sverige tillsammans med andra europeiska länder enats om. 

 I Sverige existerar ytterligare ett begrepp kring samma område. Begreppet 24-

timmarsmyndigheten kan enligt flera källor [3][5] likställas med begreppet e-förvaltning. 
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Vid jämförelse av definitionen i citatet nedan med definitionerna av e-förvaltning framgår 

det att likheterna är stora. 

” ... begreppet 24-timmarsmyndighet skall stå för en kombination av 

åtgärder som alla syftar till att skapa myndigheter i medborgarnas tjänst. 

Myndigheten skall härvid medvetet implementera elektroniska tjänster i sin 

dynamiskt framväxande förändring mot nätverksmyndighet.” [4] 

E-tjänster 

Till skillnad mot begreppet e-förvaltning kan e-tjänst betyda lite olika saker beroende på 

situation och vem man frågar. Enligt Skatteverket är en e-tjänst en aktivitet som kräver 

inloggning eller signering [6]. Rowley beskriver att e-tjänster är ett utförande eller verk som 

förmedlas genom IT-kanaler [7]. En definition som är mer riktad mot e-tjänster inom e-

förvaltning är denna som återfinns på flera svenska kommuners webbplatser: 

”... en [elektronisk] service som medborgare och företag kan använda för 

att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet.” [12][13] 

Mina sidor 

Enligt 24-timmarsdelegationen [8] syftar begreppet Mina sidor på en eller flera e-tjänster 

som kan nyttjas från en enskild individs perspektiv. I Sverige använder flera myndigheter 

och företag sig av funktionen. Följande e-tjänster och funktioner är några exempel på 

lämpligt innehåll på en myndighets eller förvaltnings Mina sidor-funktion ur en medborgares 

perspektiv: 

 Kommunikation via meddelanden med förvaltningen. 

 Följa status på aktuella och tidigare ärenden. 

 Möjlighet att spara och fortsätta en ej färdig ansökan. 

3.3 Framtida utveckling 

E-förvaltning 

I rapporten Framtidens e-förvaltning [9] talar författarna om fyra olika möjliga scenarion 

vilka beror på två huvudsakliga framtidsfaktorer: Till vilken grad befolkningen avancerat 

sina datorkunskaper och om förvaltningen är integrerad eller fragmenterad.  

 Det kanske mest utopiska av dessa scenarion är det som författarna kallar Staten.se och 

utspelar sid år 2016. Då använder 96 % av svenska folket Internet och stora framgångar har 

nåtts med digitaliserandets av vården med bland annat Den digitala doktorn. Med hjälp av 

EU-direktiv har stora satsningar på e-förvaltning gjorts vilket resulterat i en EU-portal där 

kommunikation mellan olika internationella organ förenklats. Man har även skapat en 

webbportal kallad svenskastaten.se där medborgare kan samla alla sina statliga ärenden och 

information. 

 I rapporten tas även möjligheten att en utomstående part, i det här fallet kallad Eniro E-

förvaltning, tar sig in och erbjuder sådana samlade förvaltningstjänster som den offentliga 

svenska förvaltningen misslyckats med.  

 Sammanfattningsvis kan det konstaterats att framtiden för e-förvaltning enligt denna 

rapport mest handlar om integrering av olika förvaltningar samt utökandet av närvaron på 

Internet. 

E-tjänster 

Forskningsgruppen SamMET arbetar med att ta fram metoder för kundinteraktiva tjänster.  

Enligt gruppens rapport Samdesign av eTjänster [15] finns det många problem i dagens e-

tjänsteutveckling. Bland annat används inte e-tjänsterna som planerat och de används heller 

inte lika frekvent. Dessutom inkluderas användaren sällan i utvecklandet av nya e-tjänster 

vilket ger en osäkerhet i hur stor nytta e-tjänsten kan ge. 
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Mina sidor 

I ett pågående svenskt projekt [10] arbetas det med att sammanfoga flera myndigheters e-

tjänster till ett centralt Mina sidor där medborgaren kan utföra ärenden och ta del av all 

information på en och samma plats. Det finns dock legala problem som måste lösas, gällande 

utnyttjande av gemensamma databaser [8]. 

Ett ytterligare hinder för utnyttjandet av en Mina sidor-funktion är hur medborgaren ska 

identifiera sig. E-legitimation är en elektronisk identifierare som innehåller personuppgifter 

och är skyddade med lösenord [14]. Men då alla inte vet vad e-legitimation är och hur det 

används [10] kan det vara svårt att få medborgarna att utnyttja tjänster som kräver denna typ 

av inloggning.  

3.4 Utvecklingsmodell 

I publicerad litteratur finns det flertalet olika modeller för hur e-förvaltning kan utvecklas. 

De flesta modeller är baserade på olika trappsteg som en myndighet kan klättra uppför 

genom att uppnå vissa krav. Kraven skiljer sig till något mellan olika modeller och de kan 

innehålla olika antal steg, men i grund och botten är de ganska lika.  

 I den här litteraturstudien har fyra olika utvecklingsmodeller jämförts och slutligen har 

den så kallade Femstegsmodellen [11] valts ut som den som är mest lämplig att använda. 
 

 
Figur 1. De fem trappstegen i Femstegsmodellen. Utifrån [11]. 

 

Sammanfattningsvis är Femstegsmodellen uppbyggd av fem olika nivåer av funktionalitet 

(se Figur 1). Det allra simplaste steg ett innebär att medborgaren lätt kan ta del av aktuell och 

relevant information. Det kan till exempel vara information för vårdtagare eller om 

folkomröstningar. 

 I steg två ligger fokus på individen och att individen kan begära och ta del av 

information anpassad för just honom eller henne. Det skulle till exempel kunna innebära en 

tjänst där medborgaren kan hämta en personlig valblankett. 

 Kraven för steg tre tar upp området transaktioner. Detta innebär att det ska finnas mer 

avancerade e-tjänster som kan assistera medborgaren hantera en hel process, som till 

exempel göra en inkomstdeklaration. 

 I steg fyra sker en integrering med flera olika delar utav organisationen eller till och 

med andra organisationer. Det skapar en plats för medborgaren att samla alla sina ärenden 

som till exempel utbildning, pension och sjukförsäkring. 

 Det sista steg fem skapar möjlighet för politiskt inflytande och delaktighet via 

informationskanaler som Internet. Vad detta innebär i praktiken får framtiden utvisa, men det 

skulle till exempel kunna vara elektroniska omröstningar. 
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3.5 Användarenkäter och undersökningar 

I den här litteraturstudien har tre olika svenska användarundersökningar studerats. 

Undersökningarna behandlar användarnas åsikter och förväntningar inom de områden som 

behandlas i litteraturstudien.  

En av undersökningarna gjordes under 2010 av E-delegationen tillsammans med 

Försäkringskassan [10]. Den visar att av de som besvarade enkäten… 

 … har 80 % haft kontakt med fler än en myndighet, kommun eller landsting under 

det senaste året. 

 … föredrar 55 % att få information i elektronisk form och att den siffran är 

ännu högre i grupperna: egenföretagare, småbarnsföräldrar och personer från 

18 till 49 år. 

 … använder 60 % hemsida som medel när de kontaktar en myndighet medan 

30 % använder telefon och 23 % använder sig av personlig kontakt. 

 … uppgavs det att anledningen till kontakten med myndigheten var till 37 % 

ansökningar, till 33 % sökning efter information och till 17 % hantering av en 

relation. 

 

Figur 2. Besökare på offentliga webbplatser. Utifrån [19]. 

En annan, lite äldre undersökning utfördes under år 2003 på direktiv utav Statskontoret [19]. 

Dock visar den liknande resultat. Som Figur 2 visar besökte knappt hälften av alla aktiva 

Internetanvändare (som deltog i undersökningen) under perioden en kommunal webbplats 

medan över hälften besökte en statlig myndighets webbplats. Av dessa besökare uppgav… 

 … 55 % att de utnyttjat informationstjänster. 

 … 43 % att de sökt kontaktuppgift. 

 … 42 % att de sökt informationsmaterial. 

 … 36 % att de utfört ärenden. 

 … 6 % att de utfört synpunkter eller klagomål. 

Ytterligare en undersökning utfördes under 2009 av forskare på Luleå Tekniska Universitet 

[20]. Den undersökningen visar att av de som svarade på enkäten uppgav 92 % att de har en 

Internetanslutning hemma och 79 % använder Internet dagligen. Vidare uppgav 53 % att de 

någon gång använt e-legitimation vilket innebär att nästan hälften aldrig använt det. 
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4. Studie av Gävle kommuns webbplats 

I det här kapitlet beskrivs resultatet från studien av Gävle kommuns webbplats med syftet att 

belysa potentiella förbättringsområden.  

 
Figur 3. Startsida för Gävle kommuns webbplats. 

Används med tillåtelse från Gävle kommun. 

4.1 Beskrivning 

Det nuvarande utseendet (se Figur 3) och funktionalitet på Gävle kommuns webbplats har 

funnits online sedan 1 februari 2010. Gävle kommun sköter drift, utveckling och underhåll 

på huvuddelen av webbsidan medan Stockholmsföretaget Abou ansvarar för det som kallas 

E-tjänster & blanketter. 

     Tabell 1. Information om Gävle kommuns webbplats. 

Internetadress http://www.gavle.se 

Studerad den 14 april 2011 

Namn på Mina sidor Inget namn 

Inloggningsmetod E-legitimation 

Steg på femstegsmodellen 3 av 5 

 

http://www.gavle.se/
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Tabell 1 visar att Gävle kommuns webbplats [23] placerats på steg tre av fem i 

utvecklingsmodellen som redogjordes för i teorikapitlet (se kapitel 3.4). Detta med 

motiveringen att webbplatsen innehåller en del transaktionella processer men är inte 

integrerad över hela kommunen. 

Den information som finns på startsidan består av kontaktuppgifter till Gävle kommun. 

Startsidan innehåller också några funktioner, till exempel aktuellt väder i Gävle och en 

evenemangskalender. 

Är inte ovanstående information eller funktioner av intresse finns det fler vägar att ta. En 

besökare kan välja i vilken roll hon besöker webbplatsen: Som företagare, besökare eller 

medborgare (benämnt ”Leva i Gävle”). Eller så väljer besökaren en av åtta olika kategorier 

av information. Förutom detta finns det även en innehållsförteckning sorterad per bokstav 

och en lista över de mest efterfrågade sidorna. 

 Det som är mest relevant för den här studien är dock en av de två flikarna. Den första 

kallas Startsida och innehåller just det som beskrivits ovan. Den andra som kallas E-tjänster 

& blanketter slussar besökaren vidare till underdomänen tjanster.gavle.se. 

4.2 E-tjänster & blanketter 

Har medborgaren valt fliken E-tjänster & blanketter möts hon av en något annorlunda 

webbplats. Layouten är densamma men bredden på sidan skiljer sig något och innehållet är 

formaterat annorlunda. Det finns dock samma uppdelning i sju olika kategorier och 

meningen är att medborgaren ska välja kategori för att hitta den e-tjänst som söks. Det finns 

även information om handläggningstider och en sida där frekvent ställda frågor besvarats. 

Utöver det finns det länkar till Mina uppgifter och Mina ärenden och en knapp som leder till 

en inloggningsfunktion. Dessa behandlas i delkapitel 4.5. 

 Huvudsyftet med den här fliken är enligt Gävle kommuns egen beskrivning att samla e-

tjänster och blanketter på samma ställe. I Tabell 2 finns en förteckning över samtliga e-

tjänster som inte är knutna till Mina sidor på något sätt. Av dessa 13 e-tjänster kräver 7 en 

speciell inloggning som inte fungerar tillsammans med e-legitimationsinloggningen. 

 
                    Tabell 2. E-tjänster på Gävle kommuns webbplats som ej är 

            knutna till Mina sidor. 

Räkna ut din barnomsorgstaxa 

Ansökan till gymnasieskola (kräver inloggning) 

Bibliotekskatalog (kräver inloggning) 

Ansökan om busskort eller resebidrag för gymnasiet 

Låna e-böcker (kräver inloggning) 

Låna e-ljudböcker (kräver inloggning) 

Boka dator (kräver inloggning) 

Förteckning över föreningar 

Bokning av arenor/gymnastikhallar (kräver inloggning) 

Ansökan och köp av boendeparkering (kräver inloggning) 

Fråga lantmätaren 

Felanmälan 

Arkivsök i Gävle stadsarkiv 
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4.3 Mina sidor 

Mina sidor finns inte benämnt någonstans på webbplatsen utan detta uttryck används internt 

på Gävle kommun och beskriver den delen medborgaren når när den loggat in med hjälp av 

e-legitimation. Har inte medborgaren e-legitimation finns det inte möjlighet att använda 

denna funktion. 

 Väl inloggad så kan medborgaren se och ändra sina uppgifter. Vid första inloggningen 

måste personliga uppgifter utöver namn och personnummer fyllas i manuellt. Under rubriken 

Mina ärenden samlas de ärenden medborgaren har skapat med hjälp av de e-tjänster som är 

knutna till funktionen. I Tabell 3 finns en lista på samtliga e-tjänster som på något sätt är 

knutna till Mina sidor. Tabellen visar att endast en av Gävle kommuns 20 e-tjänster kräver 

inloggning med e-legitimation och att medborgaren får hjälp med att ange personuppgifter i 

totalt tre e-tjänster. 

 
       Tabell 3. E-tjänster på Gävle kommuns webbplats som är knutna till Mina sidor 

 

Kräver 

e-leg. 

Reg. i 

Mina 

ärenden 

Form. 

fylls 

i. 

Anmälan om behov av trygghetslarm 

 

X X 

Ansökan om kostnadsreduktion för trygghetslarm X X X 

Anmälan om att bli volontär 

 

X 

 
Anmälan om att få volontär 

 

X 

 
Radonmätning, beställning 

 

X X 

Störning, anmälan 

 

X 

 
Medborgarförslag 

 

X 

 

Det är värt att notera att inga ärenden registreras i Mina ärenden om medborgaren inte är 

inloggad med e-legitimation. 

5. Studie av 100 webbplatser 

En kvantitativ studie av 100 både svenska och utländska webbplatser redovisas i det här 

kapitlet. Fem av dessa hundra webbplatser har valts ut på grund av att deras implementering 

av Mina sidor utmärker sig på något sätt. Dessa fem beskrivs i följande fem delkapitel. Till 

sist sammanställs intressant information utifrån hela studien. För en komplett förteckning av 

alla besökta webbplatser se Bilaga 2.  

5.1 Försäkringskassan 

På Försäkringskassans webbplats [24] finns det ingen uttalad definition av begreppet Mina 

sidor. Men de likställer Mina sidor med självbetjäning. Det handlar alltså om e-tjänster som 

medborgaren nyttjar för personliga ärenden. 

 I Tabell 5 syns det att Försäkringskassans webbplats har i den här studien placerats på 

steg fyra i femstegsmodellen som redogjordes för i kapitel 3.4. Detta på grund utav att 

webbsidan erbjuder transaktionella processer integrerade över hela organisationen. 
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 Tabell 5. Information om Försäkringskassans webbplats. 

Internetadress http://www.forsakringskassan.se 

Studerad den 19 april 2011 

Namn på Mina sidor Mina sidor 

Inloggningsmetod E-legitimation 

Steg på femstegsmodellen 4 av 5 

 

Försäkringskassans webbplats erbjuder medborgaren möjligheten att anpassa vilka e-tjänster 

hon vill ha lätt tillgång till. Detta löses genom att medborgaren kan kryssa för vilka e-tjänster 

som ska finnas under rubriken Snabbval. Vidare kan medborgaren också se sina kommande 

utbetalningar samt sina senaste händelser och meddelanden på en startsida som visas när hon 

loggat in. 

 Medborgaren kan också välja om hon vill ha information om de senaste händelserna via 

e-post eller SMS till sin mobiltelefon. 

 Identifiering sker endast genom e-legitimation och information om medborgaren 

hämtas automatiskt från Skatteverkets personregister.  

5.2 Helsingborgs kommun 

Helsingborgs kommun [25] använder sig av samma leverantör av Mina sidor som både 

Gävle kommun och Täby kommun. De har ingen publicerad definition av Mina sidor men 

enligt intervjun med Johanna Wallberg (se Bilaga 3) på Helsingborgs kommun ser de på 

Mina sidor som en plats där medborgaren ska kunna följa sina ärenden. 

 Som det står i Tabell 6 har Helsingborgs kommuns webbplats placerats på steg tre i 

femstegsmodellen. Motiveringen till detta är att de har många transaktionella e-tjänster som 

är integrerade med Mina sidor, men integrationen är inte tillräcklig för att nå upp till steg 

fyra. 

 
 Tabell 6. Information om Helsingborg kommuns webbplats. 

Internetadress http://www.helsingborg.se 

Studerad den 26 april 2011 

Namn på Mina sidor Inget namn 

Inloggningsmetod E-legitimation 

Steg på femstegsmodellen 3 av 5 

 

Helsingborgs webbplats erbjuder flertalet e-tjänster knutna till Mina sidor. Exempelvis finns 

det möjlighet att anmäla förändring i sophämtning, göra en anmälan till tomtkön samt 

anmälan om misstänkt matförgiftning. 

Många av e-tjänsterna kräver inloggning och är således bättre integrerade med Mina 

sidor. Inloggningen kan endast ske genom e-legitimation men inga uppgifter om 

medborgaren hämtas automatiskt från personregistret utan dessa får medborgaren fylla i själv 

första gången hon loggar in. 

5.3 ICA 

ICA menar att Mina sidor är ett samlingsnamn för de personliga sidor en användare har på 

deras webbplats som kräver inloggning [22]. 

 ICA:s Mina sidor [26] placeras på steg fyra i femstegsmodellen då webbplatsens 

funktioner och tjänster täcker in stora delar av organisationen som till exempel Mina 

förmåner samt ICA-banken. 

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.helsingborg.se/
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 Tabell 7. Information om ICA:s webbplats. 

Internetadress http://www.ica.se 

Studerad den 20 april 2011 

Namn på Mina sidor Mina sidor 

Inloggningsmetod Personnummer och personlig kod. 

Steg på femstegsmodellen 4 av 5 

 

Enligt Tabell 7 loggar användaren in på ICA.se:s Mina sidor med sitt personnummer och en 

personlig kod. Webbplatsen hämtar sedan automatiskt personuppgifter ifrån Skatteverkets 

personregister. 

 På ICA:s webbplats kan användaren spara sina recept, se vilka butiker hon brukar 

handla på och vilka erbjudanden de butikerna har. Användaren kan även se hur många poäng 

hon samlat på sig med ICA-kortet och se vilka förmåner hon har. Är användaren kund hos 

ICA-banken kan hon även utföra bankärenden här. 

 ICA har även gjort en enklare mobilanpassad version av sin webbplats. 

5.4 Systembolaget 

Systembolaget har på sin webbplats [27] ingen definition av Mina sidor. Däremot står det att 

användaren kan hitta alla sina sparade favoriter på Mina sidor. 

 Systembolagets Mina sidor har i den här studien placerats på steg två i 

femstegsmodellen då de inte ger möjlighet till transaktionella processer men erbjuder 

anpassningsbart innehåll. 

 
 Tabell 8. Information om Systembolagets webbplats. 

Internetadress http://www.systembolaget.se 

Studerad den 1 maj 2011 

Namn på Mina sidor Mina sidor 

Inloggningsmetod Cookies-baserad 

Steg på femstegsmodellen 2 av 5 

 

På Systembolagets Mina sidor behöver användaren, som det står i Tabell 8, inte logga in utan 

informationen knyts till användaren genom att en så kallad cookie lagras på användarens 

dator. Funktionen Mina sidor erbjuder här endast möjlighet att anpassa ett personligt 

innehåll. Användaren kan spara sina favoritdrycker, drinkar, recept och butiker på ett mycket 

enkelt sätt. 

 I en e-postkontakt med ansvarig för digitala kanaler på Systembolaget redogjordes för 

några framtida planer för deras Mina sidor. I planerna ingick bland annat att besökaren ska 

kunna rangordna och skriva kommentarer om produkter, samt att dela med sig av de 

produktlistor som finns i dagsläget. Dessutom tänker Systembolaget förmodligen gå ifrån sin 

nuvarande cookies-baserade lösning och använda någon form av inloggning istället. 

5.5 Täby kommun 

Precis som Helsingborgs kommun använder Täby kommun samma leverantör av e-

tjänstportal som Gävle kommun. Täby har ingen publicerad definition av Mina sidor men i 

en intervju med Jane Fredriksson (se Bilaga 3) definierade hon Mina sidor som sidor där 

medborgare, inloggad via e-legitimation, kan följa sina ärenden och se sina personliga 

uppgifter. 

http://www.ica.se/
http://www.systembolaget.se/
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 I Tabell 9 står det att Täby kommuns webbplats [28] i den här studien har placerats på 

steg fyra i femstegsmodellen. Motiveringen till detta är att Täby har många e-tjänster som är 

integrerade på ett bra sätt med Mina sidor. 

 
 Tabell 9. Information om Täby kommuns webbplats. 

Internetadress http://www.taby.se 

Studerad den 28 april 2011 

Namn på Mina sidor Inget namn 

Inloggningsmetod E-legitimation 

Steg på femstegsmodellen 4 av 5 

 

Medborgaren kan logga in på Täby kommuns Mina sidor endast med hjälp av e-legitimation. 

Personuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverkets personregister och användaren kan 

sedan ändra eller komplettera uppgifterna själv. 

 Täby kommun erbjuder en mängd olika e-tjänster som många kräver, och är integrerade 

med Mina sidor. Exempel på sådana e-tjänster är bygglovsansökan, ledighetsansökan för 

elev och anmälan av barn till sommarläger. 

5.6 Övriga webbplatser 

Då denna studie inkluderar 100 besökta webbplatser finns det mycket intressant information 

och statistik att utvinna, utöver de fem tidigare beskrivna webbplatserna. Figur 4 beskriver 

fördelningen av hur stor del kommunala, statliga och privata webbplatser som besökts. Totalt 

sett är 75 % av de besökta webbplatserna antingen statliga eller kommunala.  

 

Figur 4. Fördelning av kommunala, statliga  

och privata webbplatser. 

 

Endast 24 % av de besökta webbplatserna har i femstegsmodellen placerats på steg tre eller 

fyra och ingen webbplats har placerat sig högst upp (se Figur 5). Steg ett och två upptog 

tillsammans strax över hälften av webbplatserna medan 23 % har bedömts inte vara 

definierbar enligt modellen. 
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Figur 5. Fördelning av webbplatser i Femstegsmodellen. 

 

 En femtedel (20 stycken) av webbplatserna använder e-legitimation som 

inloggningsmetod och sex av dessa har även en alternativ inloggningsmetod. De alternativa 

metoderna består i de flesta fall utav en personlig kod. 

 44 % av de besökta webbplatserna har någon form av Mina sidor-funktion. Som 

illustreras i Figur 6 så är det allra vanligaste namnet på denna typ av funktion just Mina 

sidor. Därefter är det vanligt att det inte finns något namn alls på funktionen utan att 

användaren helt enkelt ”loggar in”. 

 

Figur 6. De vanligaste namnen på Mina sidor. 

Bland alla funktioner och e-tjänster som blivit dokumenterade finns det några som är 

vanligare än andra. I Tabell 10 finns de tio vanligaste funktionerna utifrån den 

dokumentation utförd i den här studien. Utifrån den kan det konstateras att specialanpassat 

innehåll som till exempel förstoring av teckenstorlek eller möjligheten att få lyssna på 

innehåll på webbplatsen är ofta förekommande. Nästan 30 % av webbplatserna har någon 

form av kalender med aktuella evenemang och händelser. Ungefär lika många har en 

vädertjänst som visar aktuellt väder på platsen. Ungefär 10 % av webbplatserna ger 

besökaren möjlighet att titta på livebilder ifrån en eller flera webbkameror. 
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       Tabell 10. De 10 vanligaste funktionerna 

       bland 100 besökta webbplatser. 

Funktion % 

Kontaktformulär 75 

Anpassa webbplats 36 

Lyssna på innehåll 36 

Väder 31 

RSS-tjänst 29 

Evenemangskalender 28 

Kartor 27 

Mina uppgifter 22 

Teckenspråk 12 

Webbkamera 9 

 

De tio vanligaste e-tjänsterna bland de 61 besökta kommunala webbplatserna finns i Tabell 

11. Den allra vanligaste e-tjänsten är det som i den här studien kallas bibliotekskatalog, där 

medborgaren kan söka, reservera och hantera sina boklån. Någon form av ansökan till 

förskola, grundskola och gymnasieskola är också vanligt. På nionde och tionde plats kommer 

ansökan om bygglov respektive anmälan om matförgiftning. På 34 % av de kommunala 

webbplatserna finns det möjlighet att göra en felanmälan. 

 
     Tabell 11. De 10 vanligaste e-tjänsterna  

     bland 61 kommunala webbplatser. 

E-tjänst % 

Bibliotekskatalog 64 

Tyck till (om webbplatsen) 36 

Felanmälan 34 

Boka arena/lokal 30 

Föreningsförteckning 30 

Ansöka förskoleplats 18 

Skolportal 16 

Ansökan till gymnasieskola 15 

Ansökan om bygglov 13 

Anmälan om matförgiftning 11 

 

Men det är inte endast vanligt förekommande funktioner och e-tjänster som är av betydelse. 

Det finns flertalet som inte är så frekvent förekommande i den här studien men ändå kan 

vara intressant att titta vidare på. 

 En e-tjänst som totalt fem kommuner erbjuder sina medborgare är möjligheten att 

beställa betyg från gymnasieskolan. Som det ser ut i Gävle kommun i dagsläget finns inte 

denna möjlighet.  
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 Att anmäla sig till en tomtkö på den kommun man är intresserad av är en annan e-tjänst 

som finns på fyra av de besökta kommunala webbplatserna. På de flesta är det även möjligt 

att se aktuell placering i tomtkön. 

 En för cyklister intressant e-tjänst finns på Stockholm stads webbplats. De kallar den 

Cykelreseplaneraren och den ger besökaren möjlighet att hitta bästa transportväg för cykel. 

Stockholm stad har även e-tjänsten boka båtplats. 

 Att få nyheter till sin e-postadress via ett nyhetsbrev är en ganska vanlig funktion. 

Tillika att få information via mobila applikationer. Många webbplatser är knutna till sociala 

medier som Facebook eller Twitter och flertalet kommuner använder sig av bloggar, forum 

och webb-TV för att nå ut till sina medborgare. 

 Många av ovanstående e-tjänster och funktioner kan med fördel knytas ihop med en 

Mina sidor-funktion. Mina sidor-specifika funktioner som dokumenterats är till exempel 

Mina händelser, som sammanfattar de senaste händelserna som rör medborgarens ärenden. 

Den funktionen läggs vanligtvis på en startsida som medborgaren möts av direkt efter att hon 

loggat in. En annan vanlig funktion är Mina meddelanden där medborgaren kan läsa och 

skicka meddelanden med personer som använder samma tjänst eller webbplats. Möjligheten 

att hantera sina kontakter och skapa en egen kalender är fler exempel på funktioner som 

skulle kunna ge ett mervärde för en Mina sidor-funktion. 

6. Sammanställning av intervjuer 

Tio individuella intervjuer har genomförts med personer som har kunskap inom de områden 

som behandlas i den här studien. Dessa personer kan delas in i tre olika kategorier: Anställda 

på Gävle kommun, akademiker samt representanter för andra kommuner och företag. I det 

här kapitlet redovisas en sammanställning av vad dessa personer sagt uppdelat i första hand 

mellan de tre ovanstående kategorierna, och i andra hand per ämne. 

Utöver dessa intervjuer har ett fokusgruppsmöte hållits, där personer från olika 

förvaltningar på Gävle kommun diskuterat kring nuläge och framtid för Mina sidor. Denna 

sammanställning är också uppdelad per ämne. 

 För att i detalj läsa vad som sades under intervjuerna och fokusgruppsmötet, se Bilaga 3 

där samtliga protokoll finns inkluderade. 

6.1 Intervjuer med anställda på Gävle kommun 

Tre anställda på Gävle kommun har intervjuats. Gemensamt för dessa är att de arbetar på 

något sätt med IT-frågor som är relaterade till Mina sidor. De som intervjuats inom denna 

kategori är: 

 Elin Edling  - Projektledare & verksamhetsarkitekt, IT-avdelningen, Gävle kommun. 

 Nina Gillberg – Webbkommunikatör, Gävle kommun. 

 Sofia Heino – Enhetschef, IT-avdelningen, Gävle kommun. 

Beskrivning av e-tjänster och Mina sidor 

Av de intervjuade på Gävle kommun menar två att e-tjänster endast är det som syns utåt. Det 

vill säga det som medborgaren ser när hon använder e-tjänsten. Den bakomliggande tekniska 

lösningen beskrivs istället som e-förvaltning. Men som en mer konkret definition är de ense 

om att en e-tjänst är en elektroniskt automatiserad tjänst. 

 Mina sidor enligt dessa tre är en personligt anpassad samlingsplats där medborgaren 

kan följa sina ärenden och se sina personuppgifter. Mina sidor kräver också någon form av 

inloggning. Elin tycker att det är viktigt att personlig information hämtas och fylls i 

automatiskt och att det bör finnas ett starkt incitament för medborgaren att logga in. Sofia 

menar att Mina sidor bör, utifrån tidigare insamlad information, förutspå vad medborgaren 

vill göra. Nina tycker att det ska finnas möjlighet att spara sina favoritsidor på kommunens 

webbplats för att en medborgare enklare ska kunna hitta informationen igen. Hon tycker 
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även att det ska vara möjligt att ha en dialog med handläggare för de aktuella ärenden en 

medborgare har med kommunen.  

Nytta med Mina sidor i nuläget 

För kommunens arbete kan Mina sidor minska tiden det tar för handläggare att svara på 

frågor rörande status av medborgarens ärenden. Men enligt Elin används funktionen sällan i 

nuläget. Hon menar också att Mina sidor skapar ett merarbete för handläggare då de blir 

tvungna att ändra status på ärenden manuellt. Sofia tycker att nyttan med Mina sidor är 

mindre än vad hon tidigare trott. 

Mina sidor har i nuläget endast en nytta för en liten mängd av medborgarna. Och de 

medborgarna använder nog inte Mina sidor mer en någon enstaka gång. Enligt Elin har Mina 

sidor väldigt liten nytta i nuläget. 

Framtid för e-tjänster 

När det gäller framtiden för e-tjänster är alla överens om att e-tjänsterna hör framtiden till. 

Gävle kommun har som mål att utveckla 15 nya e-tjänster under 2011 och sedan öka denna 

siffra med 50 % för varje år. Nina hoppas på att allt kommer bli e-tjänster och att de e-

tjänster som implementerats är tekniskt kompletta både på bak- och framsidan.  

 I utvecklingen av nya e-tjänster är det enligt Sofia viktigt att fokusera på hur bra e-

tjänsterna är, att de upplevs som enkla och följer någon slags standard. Elin menar att det är 

viktigt att förvaltningen är intresserad och engagerad i e-tjänsten som ska tas fram.  

Framtid för Mina sidor 

Elin tror på Mina sidor som en viktig funktion för framtiden. Hon menar att fler e-tjänster 

skulle öka användningen och nyttan med Mina sidor. Sofia och Nina talar om en nationell 

Mina sidor på sikt skulle vara aktuell för framtiden. Där skulle svenska medborgare kunna 

samla alla sina ärenden och kontakter.  

 De är alla tre överens om att nyttan med Mina sidor kommer att öka i framtiden. 

Autentisering 

I diskussionen kring inloggning menar Elin och Sofia att en alternativ inloggning utöver den 

e-legitimation som finns idag skulle vara en bra lösning. En sådan inloggning skulle kunna 

användas för att utföra saker som inte kräver en förhöjd säkerhetsnivå. 

Nina och Elin tror att andelen personer som använder e-legitimation kommer att öka i 

och med att yngre generationer lättare tar till sig ny teknik. Sofia påpekar att e-legitimation, 

som det ser ut idag, inte har stöd för personer under 18 år och de utan svenskt 

personnummer. 

Elin tror att e-legitimation i till exempel mobiltelefonen kan lösa det nuvarande 

problemet att e-legitimation kan vara komplicerat att använda på olika platser. 

6.2 Intervjuer med akademiker 

Tre personer från två olika svenska lärosäten har intervjuats. Två personer forskar aktivt 

inom ämnet informatik medan den tredje är en student som gör sitt examensarbete i 

samarbete med Abou AB. De som intervjuats är: 

 Alex Nelson – Studerar Industriell organisation på Lunds Tekniska Högskola. 

 Anders Persson – Doktorand i informatik på Linköpings universitet. 

 Karin Axelsson – Professor i informatik på Linköpings universitet. 

Beskrivning av e-tjänster och Mina sidor 

Karin och Anders menar att en e-tjänst ska göra något eller uppfylla ett behov, elektroniskt. 

Alex tycker att e-tjänster ska underlätta både för medborgaren och för tillhandahållaren.  
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De intervjuade säger att Mina sidor innebär en personlig riktad vy där medborgaren kan 

se status på sina ärenden och få information. Karin påpekar att Mina sidor innehåller en 

säkerhetslösning där medborgaren måste identifiera sig. 

Anders menar att Mina sidor också innebär att medborgaren presenterar sig själv för 

myndigheten och därmed skapar en dubbelriktad kommunikation mellan sig själv och 

myndigheten. 

Framtid för e-tjänster 

Alex tror att framtiden kommer visa en radikal ökning av antalet e-tjänster. Han tror också 

att e-tjänsterna kommer bli smartare och smartare. Karin anser att kvaliteten på e-tjänsterna 

är viktigare än kvantiteten. Hon påpekar vikten med integration mellan olika myndigheter. 

Anders är av samma åsikt men han menar att Sverige sitter fast i kommunikationen mellan 

myndigheter och att det finns stora utmaningar att övervinna där.  

 Anders menar också att det är viktigt att göra e-tjänster av enkla ärenden som ger enkla 

stabila resultat. Han menar att motsatsen gör medborgarna motvilliga att använda e-

tjänsterna. 

 Enligt Alex går det inte att övertala medborgarna att använda en e-tjänst utan man 

måste övertyga dem. Han anser att det är nyttan för medborgaren som är det viktigaste. 

Framtid för Mina sidor 

Karin pratar om att e-tjänster kommer bli mer individanpassade i framtiden. Då kommer 

Mina sidor fylla en större funktion. Hon menar också att det är viktigt med interaktion, till 

exempel att medborgaren får hjälp från tjänsten med att fylla i sina personuppgifter. 

Alex tycker det är viktigt att skapa en alternativ inloggningsmetod för att utföra enklare 

ärenden, vilket gör att medborgaren kan logga in även om det inte finns en e-legitimation 

tillgänglig. 

 Anders menar att Mina sidor är ett nödvändigt steg för att bättre nå ut till medborgaren 

och att Mina sidor skapar ett stort mervärde för medborgaren. Anders och Karin är av samma 

åsikt: Värdet med Mina sidor kommer att öka i framtiden. 

6.3 Intervjuer med representanter för andra kommuner och företag 

Fyra personer från externa organisationer har intervjuats. Två av dessa arbetar på andra 

kommuner, en är projektledare för ett kommunalt e-tjänsteprojekt kallat PRIOS och en är 

VD för en leverantör av e-tjänsteplattformar. De som intervjuats är: 

 Jane Fredriksson – Objektspecialist Digitala rummet, Täby kommun. 

 Johanna Wallberg – IT-utvecklare, Helsingborgs kommun. 

 Per Lindhe – VD Abou AB. 

 Per Åke Andersson, Projektledare I projektet PRIOS. 

Beskrivning av e-tjänster och Mina sidor 

Jane och Johanna definierar en e-tjänst som en digital eller intelligent blankett. Per Åke 

menar att det innebär en möjlighet för en konsument att konsumera information och tjänster 

via en teknisk kanal.  

 Jane och Johanna är också helt ense om vad Mina sidor är för något: En plats där en 

medborgare kan följa sina ärenden. Per tycker att det är viktigt att en Mina sidor-funktion 

bör kunna hantera kompletteringar på aktuella ärenden. Per Åke menar att det ska vara 

möjligt att personalisera innehållet mot medborgaren, medan Per anser det inte vara så 

viktigt. 
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Nytta med Mina sidor i nuläget 

Jane menar att Mina sidor har ett relativt stort värde för kommunens interna arbete då 

funktionen möjliggör enklare kommunikation med medborgaren. Johanna säger motsatsen 

och menar att Mina sidor i nuläget endast skapar ett merarbete för kommunen. 

Medborgarna i Helsingborgs kommun använder funktionen Mina sidor i väldigt liten 

utsträckning, så Johanna menar att nyttan för medborgarna är liten. I Täby har de inte gjort 

några undersökningar men Jane hoppas och tror att Mina sidor skapar ett stort mervärde för 

medborgarna. 

Framtid för e-tjänster 

Per tycker att e-tjänster i framtiden bör bli bättre integrerade och hantera hela kedjan från 

registrering och slutarkivering. Jane och Johanna säger båda två att deras respektive 

kommuner satsar mycket på e-tjänster. 

Framtid för Mina sidor 

När det gäller framtiden för Mina sidor tycker Per Åke att det är viktigt att proaktivt ge 

medborgaren det hon vill ha, innan medborgaren själv ber om det. Han anser också att ett 

stöd för att en utomstående ska kunna hantera en annan medborgares ärenden. Han tror också 

att det är viktigt med interaktion med sociala medier som till exempel Facebook. 

Per menar att förvaltningarnas chefer måste få upp ögonen för att Internet är en viktig 

informationskanal. Både Per och Per Åke menar att det krävs en stabil central plattform för 

att kunna tillhandahålla en bra Mina sidor-funktion. 

Autentisering 

Jane, Johanna och Per Åke är alla positiva till e-legitimation som den ser ut idag. Per tycker 

att det tekniskt sett finns mycket att förbättra. Till exempel skulle det vara möjligt att 

använda en separat inloggning för olika nivåer av säkerhet. Enligt Per vore det också bra om 

det går att signera utan att behöva ladda ned någon programvara först. 

 Per Åke påpekar att det i den nuvarande e-legitimationen är möjligt för en medborgare 

att gå vidare mellan olika webbplatser men bara behöva logga in vid ett tillfälle.  

6.4 Fokusgrupp 

På fokusgruppsmötet deltog, förutom undertecknad, sju representanter från olika 

förvaltningar på Gävle kommun. Efter en presentation av ämnet fick de diskutera fritt kring 

några förbestämda frågor. De sju deltagarna i fokusgruppen var: 

 Elin Edling - Projektledare & verksamhetsarkitekt, Gävle kommun. 

 Marina Norrman - Informationsansvarig Omvårdnad, Gävle kommun. 

 Marita OlsonNarving - Enhetschef Omvårdnad, Gävle kommun. 

 Nina Gillberg - Webbkommunikatör KLK, Gävle kommun. 

 Petter Winther- IT-/GIS-utvecklare, Tekniska kontoret, Gävle kommun. 

 Sofia Heino - Enhetschef IT-avdelningen, Gävle kommun. 

 Stefan Väänänen – Miljöinspektör, Bygg och Miljö, Gävle kommun. 

Nuläge 

Stefan menar att Mina sidor bör innehålla: Mina ärenden, Mina e-tjänster, Mina favoritsidor 

samt möjligheten för medborgaren att ha en dialog med sin handläggare. Sofia tycker att det 

är viktigt att ha åtskilda sidor för olika användarroller. Elin menar att Mina sidor skulle 

kunna anpassas till individen beroende på olika faktorer.  

Elin frågar förvaltning om de alltid följer upp och hanterar ärenden på Mina sidor idag. 

Sammanfattningsvis konstateras det att ärenden uppdateras ofta, men inte alltid. 
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 Petter säger att en stor del av de samtal de får rör frågor om ärendestatus. Dessa skulle 

enkelt kunna undvikas om fler använde Mina sidor-funktionen. 

 Stefan ser ett klart mervärde i att medborgaren som är inloggad med e-legitimation kan 

få hjälp att fylla i sina personuppgifter vid användning av olika e-tjänster. 

Framtid 

Sofia menar att det är viktigt med många e-tjänster som är kopplade till Mina sidor så både 

förvaltningar och medborgare vänjer sig vid det nya arbetssättet.  

 I en diskussion kring integrering menar Sofia att Gävle kommun själva skulle kunna 

bygga det centrala IT-system som sköter integreringen. Sofia och Stefan påpekar vikten i att 

inte upphandla låsta och krypterade system i framtiden.  

 Flera av mötets deltagare poängterade bristen av gjorda medborgarundersökningar och 

vikten av att göra sådana i framtiden. Elin menar också att det är viktigt att marknadsföra e-

tjänster i framtiden.  

 Marita pratar om att hemsjukvården ska övertas av Gävle kommun från och med 2012 

vilket kommer skapa en stor ökning av nyttan med Mina sidor. Hon anser att Mina sidor är 

ett måste för Omvårdnad.  

Autentisering 

I en diskussion kring inloggning menar Petter att medborgaren ofta vill vara anonym vid 

användning av e-tjänsten felanmälan. Elin tar upp ämnet om en separat inloggning och alla 

enas om att en separat enklare inloggning är en bra lösning 

7. Rekommendationer 

Det huvudsakliga syftet med den här studien är leverera rekommendationer för hur Gävle 

kommun bör arbeta med funktionen Mina sidor i framtiden. Rekommendationerna bygger på 

den teori och de resultat som framtagits i studien. I det här kapitlet presenteras fem 

rekommendationer för hur Gävle kommun bör arbeta med funktionen Mina sidor i framtiden. 

Framtiden har i det här fallet en tidsram på mellan fem och tio år. 

I. Funktionen Mina sidor bör finnas kvar på Gävle kommuns webbplats i framtiden. 

II. Samtliga befintliga och kommande e-tjänster bör skapa ett ärende i Mina ärenden. 

Är medborgaren inloggad ska hon inte vara tvungen att fylla i sina personuppgifter, 

utan detta bör hämtas från Skatteverkets personregister. Medborgaren bör heller inte 

behöva fylla i sina personuppgifter vid genomförandet av någon e-tjänst, utan 

samtliga e-tjänster bör kunna hämta information från en användardatabas. 

III. Gävle kommun bör utöka Mina sidors funktionalitet med syftet att skapa ett större 

värde för medborgaren, och därmed öka användningen av funktionen. Det bör vara 

möjligt för medborgaren att spara sina favoritsidor för senare användning. Dessutom 

bör medborgaren kunna välja vilka e-tjänster som är mest relevant för henne och 

skapa snabblänkar till dessa. 

IV. Gävle kommun bör fortsätta använda sig utav e-legitimation men kan även 

implementera en alternativ inloggningsmetod. En sådan kan bestå av ett personligt 

lösenord som medborgaren kan skapa när hon loggat in med e-legitimation. Då kan 

medborgaren logga in med sitt personnummer och detta lösenord för att se aktuell 

status på sina ärenden och för att använda e-tjänster som inte kräver signering med 

e-legitimation. 
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V. Ett centralt system som sköter kommunikation mellan kommunens och 

förvaltningarnas alla IT-lösningar är nödvändig. En sådan installation är 

komplicerad och kostsam, men i ett ständigt växande IT-system kommer den vara 

nödvändig förr eller senare. Med ett sådant system kan arbetet med Mina sidor 

förenklas. Handläggare behöver inte utföra dubbelarbete och medborgaren kan 

enkelt samla alla sina kommunala ärenden på en och samma plats. Dessutom skulle 

en sådan lösning innebära en enklare integrering med en nationell Mina sidor-

funktion, om det blir aktuellt längre fram i tiden. 

8. Diskussion 

Resultatet av den här studien tolkas och analyseras med syftet att beskriva resonemanget 

bakom de rekommendationer som presenterades i kapitel 7. Vidare diskuteras det kring 

utförandet av studien - vad som varit bra och vad som kunnat ha gjorts bättre. 

8.1 Diskussion kring resultat 

Litteraturstudien påvisade att det finns många olika definitioner på begreppen e-förvaltning 

och e-tjänster. När det gäller e-förvaltning menar definitionerna i grund och botten samma 

sak, men när det gäller e-tjänster kan även det variera. Under intervjuerna förstärktes bara 

denna teori: E-tjänster och Mina sidor är begrepp som kan tolkas på olika sätt och betyda 

olika saker. Det varierar beroende på vem som frågats och var den personen arbetar. När det 

gäller de kommuner som kontaktats har de haft liknande synsätt, men det synsättet skiljer sig 

från till exempel akademikernas. Detta är en viktig aspekt att tänka på vid analys av 

resultatet. 

Resultatet från studien av Gävle kommuns webbplats gav insikten att det arbetats 

mycket med att göra den enhetlig och användarvänlig. Det finns ett antal e-tjänster på 

webbsidan varav de flesta inte är integrerade med funktionen Mina sidor. Faktum är att Mina 

sidor-funktionen inte har något namn, som annars är vanligt på andra webbplatser. I nuläget 

finns det egentligen inget motiv för en medborgare att logga in med e-legitimation innan hon 

utför den planerade e-tjänsten. Genom att göra det tydligare för medborgaren vad hon får för 

fördelar av att logga in, kan användningen av Mina sidor öka. Detta skulle kunna 

åstadkommas genom att döpa funktionen till ett lättförståeligt namn, som till exempel Mina 

sidor. 

 Studien påvisade också att personuppgifter om den medborgare som loggat in inte 

hämtas automatiskt från Skatteverkets personregister. Och när medborgaren väl har fyllt i 

sina personuppgifter i Mina uppgifter var det bara tre e-tjänster som utnyttjade den 

informationen. Vid alla andra tillfällen var medborgaren tvungen att fylla i sina 

personuppgifter ytterligare en gång. Denna inkonsekvens skapar en motvilja att använda 

funktionen. 

 Under intervjuer med anställda på Gävle kommun har det fastslagits att inte alla 

handläggare regelbundet uppdaterar status på ärenden i Mina sidor. Dessutom använder 

medborgarna funktionen relativt lite. Det kan därmed konstateras att Mina sidor på Gävle 

kommuns webbplats har en väldigt liten nytta i nuläget. Därför är det viktigt att fråga sig om 

funktionen Mina sidor är något Gävle kommun bör avveckla. 

Av samma intervjuer är det dock tydligt att det finns starka behov av en Mina sidor-

funktion i framtiden. Dessutom visar de studerade användarundersökningarna att 

användandet av Internet som kommunikationskanal med myndigheter ökar. Samtliga 

intervjuade förutspår dessutom en framtid för funktionen, om den utvecklas på rätt sätt. I den 

här studien har det getts exempel på funktioner som snabbvalsknappar samt möjligheten att 

spara sitt eget innehåll från webbsidan. Dessa funktioner skulle innebära ett större incitament 

för medborgaren att använda Mina sidor. 
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I diskussionen kring identifiering och inloggning är det oundvikligt att komma in på 

ämnet e-legitimation. Enligt de användarundersökningar som studerats har ungefär hälften av 

respondenterna aldrig använt e-legitimation. Att användningen av e-legitimation ökar i 

framtiden kan dock ses som ett rimligt antagande. Av de statliga och kommunala 

webbplatser som besökts kan det konstateras att e-legitimation är det vanligaste sättet att 

identifiera sig på. Så länge inte något annat minst lika säkert inloggningsalternativ 

konkurrerar med e-legitimation, finns det ingen anledning att frångå den lösningen. 

Bland de personer som intervjuats så tycker ungefär hälften att e-legitimation fungerar 

bra som det är, medan den andra hälften vill förändra eller förenkla den. En vanlig lösning 

som tagits upp många gånger under intervjuerna är en kompletterande förenklad inloggning 

med en annan säkerhetsnivå. Det skulle innebära att medborgaren är tvungen att använda e-

legitimation första gången hon loggar in och när hon behöver utföra ärenden med en förhöjd 

säkerhetsnivå. Alla andra gånger, till exempel när medborgaren vill se status på sitt ärende, 

kan hon använda en personlig kod. Bortsett från utvecklingskostnaden så ger en sådan 

funktion bara positiva effekter och är inte särskilt komplicerad att implementera. 

När det talas om framtiden inom e-förvaltning, e-tjänster och Mina sidor ligger fokus 

ofta på en nationell integration av dessa tjänster och funktioner. En sådan integration skulle 

involvera samtliga svenska offentliga organisationer. Baserat på de intervjuer som har gjorts 

kan det konstateras att en sådan lösning skulle vara väldigt komplicerad att implementera 

och därmed ligger den längre fram i tiden än vad rekommendationerna från den här studien 

täcker in.  

Men integration är också det näst sista steget i den utvecklingsmodell som använts i den 

här studien. Och integration är ett centralt begrepp när det gäller storskaliga IT-system. En 

integration bland interna IT-system skulle även kunna förenkla för en senare övergång till ett 

nationellt integrerat system. En integration på en kommunal nivå är dock väldigt 

komplicerad, och dessutom väldigt kostsam. Den är dock nödvändig, och kostnaden är ändå 

oundviklig, förr eller senare. 

8.2 Diskussion kring utförande 

De metoder som används under den här studien har fungerat bra och gjort det möjligt att 

besvara de frågeställningar som ställts. Men eftersom det huvudsakliga syftet var att ge en 

rekommendation baserad på insamlade data är det svårt att bedöma om det varit bättre att 

använda andra datainsamlingsmetoder.  

 Litteraturstudien var nödvändig för att få en uppfattning av vad olika begrepp innebär. 

Den har även gett studien en mer vetenskaplig inriktning. Då den största delen av läst 

litteratur handlar om e-förvaltning eller e-tjänster i allmänhet, har det varit svårt att hitta 

relevant litteratur kring funktionen Mina sidor. 

 I studien av Gävle kommuns webbplats gavs en djupare förståelse för hur webbplatsen 

fungerar för tillfället. Studien utfördes dock väldigt grundligt och en stor del av insamlad 

information har visat sig vara irrelevant till den här studien. 

 Studien av de 100 webbplatserna har gett ett bra resultat. Dock kan det diskuteras om 

omfattningen skulle kunna minskas med en bättre urvalsmetod. Det finns fördelar att kunna 

presentera statistik precis som det gjorts i den här rapporten, men det har även här spenderats 

en hel del arbetstimmar på information som ej visat sig vara relevant. 

 Fokusgruppen och de tio intervjuerna som utförts har gett det absolut viktigaste 

resultatet. Antalet intervjuer kan givetvis diskuteras och den här studien har troligtvis kunnat 

genomföras med ett mindre antal intervjuer, men resultatet har kanske sett annorlunda ut. 

Eventuellt har fler intervjuer kunnat ersätta någon av de andra datainsamlingsmetoder som 

använts, men även där med ett osäkert resultat. 
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8.3 Fortsatta studier 

Det finns flera lämpliga inriktningar för fortsatta studier på funktionen Mina sidor på en 

kommunal nivå, men även angränsande ämnen. 

 Till att börja med skulle en seriös och omfattande medborgarundersökning ge en bra 

inblick i vad de som faktiskt använder funktionen har för åsikter. En sådan undersökning 

skulle också kunna rikta sig till företagare eller personer med andra roller som har kontakt 

med Gävle kommun. 

 Dessutom skulle en studie på Mina sidor med fokus på användbarhet vara intressant, 

och dessutom ge värdefull information om ämnet till Gävle och andra kommuner. 

 Ytterligare ett område som kan vara av intresse att göra en studie på är hur en 

integration av Gävle kommuns IT-system skulle kunna utföras på bästa sätt. Integration är 

indirekt en nödvändighet för en bra Mina sidor-funktion. 

9. Slutsatser 

Funktionen Mina sidor på Gävle kommuns webbplats används idag till en relativt liten grad. 

För att öka användningen finns det finns många områden där förbättring är lämplig, bland 

annat genom ökad integration och funktionalitet. Användningen av Mina sidor som funktion 

i allmänhet spås öka i framtiden och utvecklingen är då mest riktad mot integration. Det är 

viktigt att Gävle kommun utvecklar Mina sidor till att täcka in alla berörda IT-system för att 

förenkla handläggningsarbete och öka funktionaliteten ut mot medborgaren. 
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Bilaga 1: Exempel på dokumenterad webbplats 

 
Bilden visar en skärmdump från databasen med de 100 besökta webbplatserna. Databasen är  

gjord i Microsoft Access 2007. 
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Bilaga 2: Förteckning över 100 besökta webbplatser 

Webbplats Webbadress    Datum besökt 

Adlibris http://www.adlibris.com/se/ 2011-05-01 

Ale kommun http://www.ale.se 2011-05-01 

Apoteket http://www.apoteket.se 2011-04-19 

Arjeplog http://www.arjeplog.se 2011-04-26 

Arvika kommun http://www.arvika.se 2011-05-01 

Bjurholms kommun http://www.bjurholm.se 2011-04-26 

Bodens kommun http://boden.se 2011-05-01 

Bollnäs kommun http://www.bollnas.se 2011-05-01 

City of London http://www.cityoflondon.co.uk 2011-04-26 

City of Westminster http://www.westminster.gov.uk 2011-04-26 

Comhem http://www.comhem.se 2011-04-26 

Coop http://www.coop.se 2011-04-26 

CSN http://www.csn.se 2011-04-20 

Danderyd kommun http://danderyd.se 2011-05-01 

Degerfors kommun http://www.degerfors.se 2011-05-01 

Dorotea kommun http://www.dorotea.se 2011-04-26 

Ekerö kommun http://www.ekero.se 2011-05-01 

Eskilstuna http://eskilstuna.se 2011-05-01 

Falu kommun http://www.falun.se 2011-05-01 

Flens kommun http://www.flen.se 2011-05-01 

Försäkringskassan http://www.forsakringskassan.se 2011-04-19 

Greenwich Council http://www.greenwich.gov.uk 2011-04-26 

Gällivare kommun http://www.gallivare.se/sv/Kommun/ 2011-05-01 

Gävle kommun http://www.gavle.se 2011-04-15 

Göteborg http://www.goteborg.com 2011-04-20 

Göteborgs Stad http://www.goteborg.se 2011-04-20 

Halens http://www.halens.se 2011-04-20 

Halmstad kommun http://www.halmstad.se 2011-05-01 

Helsingborg http://www.helsingborg.se 2011-04-26 

Helsingfors stad http://www.hel.fi 2011-04-30 

Hemnet http://www.hemnet.se 2011-04-27 

HM http://www.hm.com/se/ 2011-04-26 

Hofors kommun http://www.hofors.se 2011-05-01 

Högskolan i Gävle http://www.hig.se 2011-04-19 

ICA http://www.ica.se 2011-04-20 

IKEA http://www.ikea.com/se/ 2011-05-01 
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IMDb http://www.imdb.com 2011-04-27 

Jokkmokk http://www.jokkmokk.se 2011-05-01 

Jönköpings kommun http://www.jonkoping.se 2011-05-01 

Jönköpings kommun http://www.jonkoping.se 2011-04-26 

Kalmar http://www.kalmar.se 2011-05-01 

Kristianstads kommun http://www.kristianstad.se 2011-05-01 

Landstinget Gävleborg http://www.lg.se 2011-04-30 

Lantmäteriet http://www.lantmateriverket.se 2011-04-20 

Leksands kommun http://www.leksand.se 2011-05-01 

Linköpings kommun http://www.linkoping.se 2011-04-26 

Livsmedelsverket http://www.slv.se 2011-05-01 

Ljusdals kommun http://www.ljusdal.se 2011-05-01 

Malmö stad http://www.malmo.se 2011-04-26 

Mariestad http://www.mariestad.se 2011-05-01 

Minpension.se http://www.minpension.se 2011-04-20 

Mora kommun http://www.mora.se 2011-05-01 

Nora kommun http://www.nora.se 2011-05-01 

Norrköping http://www.norrkoping.se 2011-04-26 

Nyköpings kommun http://www.nykoping.se 2011-05-01 

Ockelbo kommun http://www.ockelbo.se 2011-05-01 

Orsa kommun http://www.orsa.se 2011-05-01 

Pajala kommun http://start.pajala.se 2011-05-01 

Partille kommun http://www.partille.se 2011-05-01 

Perstorps kommun http://www.perstorp.se 2011-04-26 

PLAY.com http://www.play.com 2011-04-27 

Polisen http://www.polisen.se 2011-04-20 

Posten http://www.posten.se 2011-05-01 

Prisjakt http://www.prisjakt.nu 2011-04-27 

PTS http://pts.se 2011-05-01 

Radiotjänst http://radiotjanst.se 2011-05-01 

Region Gotland http://www.gotland.se 2011-05-01 

Riksdagen http://www.riksdagen.se 2011-04-20 

Ronneby kommun http://www.ronneby.se/ 2011-05-01 

Rättvik http://www.rattvik.se 2011-05-01 

Sandvikens kommun http://www.sandviken.se 2011-04-19 

SAS http://www.sas.se 2011-04-19 

SF http://www.sf.se 2011-04-20 

SJ http://www.sj.se 2011-04-19 

Skara kommun http://www.skara.se 2011-05-01 



 

 

  28             

 

 

Skatteverket http://www.skatteverket.se 2011-04-19 

Skövde kommun http://www.skovde.se 2011-05-01 

SL http://www.sl.se 2011-04-20 

Sorsele kommun http://www.sorsele.se 2011-04-26 

Stockholm stad http://www.stockholm.se 2011-04-19 

Studera.nu http://www.studera.nu 2011-04-20 

Swedbank Internetbank http://internetbank.swedbank.se 2011-04-26 

Sveriges Radio http://sverigesradio.se 2011-04-20 

Systembolaget http://www.systembolaget.se 2011-05-01 

Telia http://www.telia.se 2011-04-19 

Tierps kommun http://www.tierp.se 2011-05-01 

Transportstyrelsen http://transportstyrelsen.se 2011-05-01 

Trelleborgs kommun http://www.trelleborg.se 2011-05-01 

TV.nu http://www.tv.nu 2011-05-01 

Täby http://www.taby.se 2011-04-28 

Uddevalla kommun http://www.uddevalla.se 2011-05-01 

Ulricehamns kommun http://www.ulricehamn.se 2011-05-01 

Ultimate Guitar http://www.ultimate-guitarr.com 2011-04-27 

Uppsala kommun http://www.uppsala.se 2011-04-26 

Vansbro kommun http://www.vansbro.se 2011-05-01 

Ving http://www.ving.se 2011-04-20 

Västerås stad http://www.vasteras.se 2011-04-26 

Västtrafik http://vasttrafik.se 2011-05-01 

Åseleportalen http://www.asele.se 2011-04-26 

Örebro kommun http://www.orebro.se 2011-04-26 
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Bilaga 3: Protokoll från intervjuer och fokusgrupp 

Intervjuare: Joakim Lindberg. 

Inga direkta citat kan göras utifrån dessa protokoll. 

Intervju med Alex Nelson 
Studerar Industriell organisation på Lunds Tekniska Högskola. 

 

Stockholm den 4 maj 2011 klockan 11:00 till 12:00. 

 
Kortfattat, vad innebär e-tjänster för dig? 

E-tjänster innebär att medborgaren slipper blanketter. Det ska underlätta att utföra ärenden. 

Och medborgaren kan utföra det över nätet. För tillhandahållaren ska det resultera i en 

enklare handläggning. Man bör jobba mot ett papperslöst samhälle. Skapa en större enkelhet. 

 

Kortfattat, vad innebär begreppet Mina sidor för dig? 

Det beror på i vilken kontext vi sätter begreppet. Men det berör personliga ärenden. Man ska 

kunna se utestående ärenden och information som berör mig som person. Den ska vara 

personligt riktat. 

 

Hur stor nytta har Mina sidor för dess användare? 

Rent psykologiskt ger det en personlig touch till tjänsten. 

 

Hur ser du på framtiden för e-tjänster? 

Framtiden kommer se en radikal ökning av e-tjänster. E-tjänster är framtiden. Jag har svårt 

att se en framtid utan e-tjänster. Och e-tjänsterna blir smartare och smartare. Men det finns 

några barnsjukdomar: Man har bland annat saknat kundperspektiv och det finns för mycket 

information så man inte vet hur man ska sålla bland den. Edmonton och New York är bra 

exempel på de som kommit långt. 

 

Vad är viktigt att tänka på när nya e-tjänster ska tas fram? 

Det fungerar inte att övertala medborgarna till att använda en e-tjänst. Man måste övertyga.  

Det är viktigt att skilja på och ta hänsyn till krav (uttalade behov) och behov (vilja) när man 

frågar användare.  Det är nyttan för användare som är det viktigaste. 

 

Hur ser du på framtiden för Mina sidor? 

Här står vi inför ett paradigmskifte och håller på att bli mer kundfokuserade. 

 

Hur ser du på framtiden för enklare identifiering sig på Internet? 

Dela upp inloggningen och skapa en enklare inloggning för enklare ärenden. 

Intervju med Anders Persson 
Doktorand i informatik på Linköpings universitet. 

 

Via telefon den 18 maj 2011 klockan 09:40 till 10:10. 

 

Kortfattat, vad innebär e-tjänster för dig? 

I min forskning handlar e-förvaltning om datorisering av förvaltning. E-tjänster innebär att 

göra någonting elektroniskt, eller sortera ut information. Det är viktigt att titta på helheten 

och inte bara göra e-tjänster av blanketter. Titta på processerna och vad det finns för problem 

innan man gör e-tjänster av dem. 

 

Kortfattat, vad innebär begreppet Mina sidor för dig? 

Mina sidor handlar om att hålla samman ärenden. Det är en personlig vy av göromål och 

kontakter som håller ihop det man gör mot myndigheten. 
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 Mina sidor innebär också att man presenterar sig själv för myndigheten, man behöver inte 

presentera sig själv och sitt ärende via telefon vid varje kontakt. Det innebär en dubbelriktad 

kommunikation mellan medborgaren och myndigheten. 

 

Hur ser du på framtiden för e-tjänster? 

Som det ser ut i Sverige idag sitter vi fast i kommunikation mellan myndigheter. Där finns 

det stora utmaningar. Man bör sy ihop organisationer i nätverk samt sy ihop information och 

transaktion. Ett exempel är ansökan om körkortstillstånd där man kan fylla i om man tar 

några mediciner. Väldigt många kvinnor fyller i att de tar p-piller och därmed exkluderas 

deras ansökan från den automatiska processen och måste bedömas manuellt. 

 

Vad är viktigt att tänka på när nya e-tjänster ska tas fram? 

I e-tjänster bör det vara integrerad information om det ärende man ska uträtta. Här finns det 

på kommunerna ofta problem med att en informationsenhet ansvarar för kommunens 

webbsida medan IT-avdelningen ansvarar för e-tjänsterna. 

 Det är viktigt att göra e-tjänster av enkla ärenden vilkas resultat är ganska säkert. Ju mer 

flexibilitet det finns i ärendena desto mindre vill medborgaren använda e-tjänster för att 

uträtta dem. 

 

Hur ser du på framtiden för Mina sidor? 

Mina sidor är ett nödvändigt steg för att bättre nå ut till medborgarna. Mina sidor skapar ett 

större mervärde för medborgarna. Tidigare har man sett medborgaren som en leverantör av 

information medan man med Mina sidor bör se kommunikationen med medborgaren som 

dubbelriktad. 

 

Tror du att värdet med Mina sidor kommer öka eller minska i framtiden? 

Värdet kommer att öka, absolut. Om man gör det på ett smart och snyggt sätt. Det är viktigt 

att uppgradera kontakten med kommunen till att bli dubbelriktad. Det är även väldigt viktigt 

att prata med medborgaren och inte bara om medborgaren. Ofta står det i olika e-strategier 

vad medborgaren vill ha, men det finns inga riktiga undersökningar som påståendena 

grundas på. 

Intervju med Elin Edling 
Projektledare & verksamhetsarkitekt, IT-avdelningen, Gävle kommun. 

 

Gävle den 28 april 2011 klockan 13:00 till 14:00. 

 
Kortfattat, vad innebär e-tjänster för dig? 

E-tjänster för mig och för Gävle kommun handlar ju om de elektroniska tjänsterna vi har 

gentemot medborgarna. Det är ju i medborgarnas bild av de e-tjänster vi har kan man säga. 

Om man ska jämföra e-tjänster med e-förvaltning så ser jag det som att e-förvaltning är det 

som sker på baksidan hos oss på kommunen. 

 

Kortfattat, vad innebär begreppet Mina sidor för dig? 

Idag samlar Mina sidor ärenden och uppgifter. Har man loggat in med e-legitimation kan 

man följa ärenden. Mina sidor skulle kunna spara länkar och vara personligt anpassad. 

 

Vilka övergripande funktioner ser du det ingår i Mina sidor? 

Det kan vara: Logga in, personliga uppgifter och ärenden med organisationen relaterat till 

mig. Det är viktigt att personlig info hämtas och fylls i automatiskt så man inte behöver 

upprepa sig på olika e-tjänster. Det bör finnas ett incitament för att logga in: till exempel att 

spara tid eller ge ett mervärde. Data samlas in av kommunen, till exempel vilka barn man 

har, vilken bil o.s.v. 
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Hur stor nytta har Mina sidor för ert arbete idag? 

Idag har det inget värde alls. Det Mina sidor kan göra är att spara tid i form av frågor om vart 

en medborgares ärende har för status. Men eftersom endast en e-tjänst kräver inloggning så 

händer detta aldrig eller väldigt sällan. Mina sidor skapar också ett merjobb där handläggare 

ska logga in i portalen och ändra status på ärenden. Detta händer därför sällan.  

 

Hur stor nytta har Mina sidor för era medborgare? 

I nuläget har Mina sidor väldigt liten nytta. Men det skulle kunna vara värdefullt. Till 

exempel skulle det kunna vara en förskoleportal där man kan få information om vad sina 

barn gör på förskolan.  

 

Hur ser du på framtiden för e-tjänster? 

Jag tror att framtiden kommer bli mer och mer elektronisk. 

 

Vilken fokus har ni på utveckling inom detta område? 

Vi har som mål att utföra 15 e-tjänster i år, och därefter öka antalet e-tjänster som utvecklas 

med 50 % per år. Det innebär att det blir 22,5 för 2012. Fokusen är på medborgarna, att 

medborgare ska få nytta av e-tjänsterna. Vi vill även göra fler integrationer med Mina sidor 

och andra system.  Utvecklandet av en e-tjänst går ifrån en befintlig blankett som överförs 

till en e-tjänst.  Men e-tjänster kan också vara bara informella. 

 

Vad är viktigt att tänka på när nya e-tjänster ska tas fram? 

Det är viktigt att förvaltningen vill och är engagerad i e-tjänsten som ska tas fram. 

 Vi utför en nyttokalkyl. Pengar kan sparas på handläggning (och porto m.m.) men även 

skatteintäkter då det blir mer attraktivt att bo i Gävle kommun. Vi använder en skala för hur 

stor nytta en e-tjänst ger medborgarna. Så detta är viktigt. Nyttan för kommunen kommer 

sedan indirekt. 

 

Hur ser du på framtiden för Mina sidor? 

Jag tror på Mina sidor. Mina sidor skulle behöva en enklare inloggning, exempelvis att man 

loggar in en gång med e-legitimation och kan skapa en personlig kod som man kan använda 

var man än befinner sig. Fler e-tjänster kommer öka användningen och nyttan med Mina 

sidor. I framtiden borde vi ha ett samlat ärendesystem där alla förvaltningar integrerats. 

 

Tror du att värdet med Mina sidor kommer öka eller minska i framtiden? 

Jag tror den kommer öka på grund av fler e-tjänster och mer integration. 

 

Hur ser du på framtiden för enklare identifiering sig på Internet? 

Detta har vi redan pratat om. En ”light”-inloggning ser jag som viktigt. 

 

Hur ser du på framtiden för e-legitimation? 

Kommer att öka i och med ett generationsskifte där de flesta har e-legitimation. E-

legitimation på mobil innebär att man löser problemet att det är svårt att använda e-

legitimation på olika platser. 

 

Vilka problem ser du med de tekniska lösningar ni har idag? 

E-tjänster som kommer ifrån externa organisationer och hur de ska integreras med Mina 

sidor är en utmaning. Integration överlag är en utmaning. 

 

Finns det någon lösning på dessa problem? 

Enhetlig inloggning och samma utseende på alla delar av systemet är en lösning. 

Kommunautomaten som kommer förenkla tvåvägskommunikation med kommunen är en 

annan. 

 Vi har tillsammans med Abou en community där vi driver utvecklingsfrågor 

tillsammans med andra kommuner. 
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Vilka nackdelar finns det med dessa? 

Tidsbrist är en nackdel. Driftkostnaden är också en nackdel. Är det rimligt att betala 2500kr 

för varje e-tjänst per månad? Sedan kan standardisering ge kortsiktigt negativa konsekvenser 

men är oftast positivt i slutändan. 

 

Är det något jag inte frågat om som du vill tillägga? 

Det är svårt att se framtiden för oss då vi kan vara lite insnöade på ”vårt”. Vi behöver lyfta 

blicken. Täby kommun är ett exempel där man har kommit långt med Mina sidor och där 

tvingar man förvaltningarna att statusändra sina ärenden i Mina sidor. 

Intervju med Jane Fredriksson 
Objektspecialist Digitala rummet, Täby kommun. 

 

Via telefon den 12 maj 2011 klockan 14:30 till 14:35. 

 
Kortfattat, vad innebär e-tjänster för dig? 

E-tjänster för oss är digitaliserade blanketter. Möjligheten att ansöka elektroniskt. 

 

Kortfattat, vad innebär begreppet Mina sidor för dig? 

Det är sidor där man som medborgare, inloggad med e-legitimation, kan följa sina ärenden 

och se sina personliga uppgifter. 

 

Hur stor nytta har Mina sidor för kommunen och för medborgarna? 

Mina sidor har relativt stort värde då det skapar en enkel kommunikation med medborgaren 

då det enkelt går att lägga kommentarer och begära komplettering på ärenden. 

 Då vi inte har gjort någon undersökning kan vi inte veta säkert hur stort värde Mina 

sidor har för medborgarna. Men vi hoppas och tror att Mina sidor get ett stor mervärde.  

 

Hur ser du på framtiden för e-tjänster och Mina sidor? 

Vi försöker få in så många e-tjänster som det bara är möjligt. Vi satsar väldigt mycket på det. 

Vi vill digitalisera det mesta vi har. Vi har just nu ett 40-tal e-tjänster kopplade till Mina 

sidor, men vi vet inte hur framtiden kommer att se ut. 

 

Hur ser du på framtiden för e-legitimation? 

Jag tror att e-legitimation kommer att växa i framtiden. 

Intervju med Johanna Wallberg 
IT-utvecklare, Helsingborgs kommun. 

 

Via telefon den 11 maj 2011 klockan 15:45 till 16:00. 

 
Kortfattat, vad innebär e-tjänster för dig? 

En e-tjänst är ett slags intelligent formulär. 

 

Kortfattat, vad innebär begreppet Mina sidor för dig? 

I Mina sidor ska man kunna följa sitt ärende. Mina sidor är ett sätt för förvaltningarna att 

kommunicera med medborgarna på ett enklare och tydligare sätt. 

 

Hur stor nytta har Mina sidor för ert arbete? 

I nuläget har inte Mina sidor någon nytta för förvaltningarnas arbete. De tycker snarare att 

det skapar ett merarbete. 

 

Hur stor nytta har Mina sidor för medborgarna? 

Mina sidor används väldigt lite så det har väldigt liten nytta. 
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Hur ser du på framtiden för e-tjänster och Mina sidor? 

Vi tycker att e-tjänster är väldigt intressant och tror att det kommer utvecklas i framtiden. 

Det är viktigt att skapa en verksamhetsutveckling och att ge medborgarna ett mervärde. 

 Jag tycker Mina sidor känns lite fyrkantigt. Oftast använder en medborgare endast e-

tjänsterna en gång och ska man då få ett mejl, sedan logga in på Mina sidor... Jag vet inte om 

Mina sidor är det bästa här i världen. 

 

Hur ser du på framtiden för e-legitimation? 

I Helsingborg har vi några e-tjänster som inte kräver e-legitimation och e-tjänster som kräver 

e-legitimation. Vi låter förvaltningarna själva bestämma hur de vill ha det då många ser e-

legitimation som ett hinder. Jag ser dock inte e-legitimation som ett hinder. 

Intervju med Karin Axelsson 
Professor i informatik, Linköpings universitet. 

 

Via telefon den 29 april 2011 klockan 10:00 till 10:15. 

 

Kortfattat, vad innebär e-tjänster för dig? 

Kriterier för att skilja en e-tjänst från ett IT-system är att e-tjänsten är riktad utåt mot en 

extern användare. Det finns de som använder e-tjänster internt inom till exempel ett företag 

men jag tycker det ska vara riktad mot en extern användare. En e-tjänst ska uppfylla ett 

behov eller utföra något. En e-tjänst ska väl inte vara endast underhållning. Användaren av 

e-tjänsten är mer svåridentifierad och är mer på distans än användaren av ett IT-system. 

 

Kortfattat, vad innebär begreppet Mina sidor för dig? 

Mina sidor är en individanpassad del av en e-tjänst där man kan få information om sig själv 

och utföra uppgifter som rör individen. Mina sidor innehåller också en säkerhetslösning där 

användaren måste identifiera sig. Det kan vara en personlig inloggning via användarnamn 

och lösenord eller till exempel e-legitimation. 

 

Hur ser du på framtiden för e-tjänster? 

Det är vanligt att man pratar om faser, vilken fas man befinner sig i. Den som vi (Sverige) 

har gått ifrån är närvaro på webben. Det jag sett i mina studier är att det är viktigt att e-

tjänster är enklare, snabbare, bättre och ger mer information. Kvaliteten på e-tjänsten är 

viktigare än mängden e-tjänster. Jag tror även framtiden ligger i integration mellan till 

exempel olika myndigheter och att de ska vara smidiga att använda.  

 Framtiden för e-tjänster är också en generationsfråga då den senaste generationen har 

en väldigt stor IT-vana. Och allt det nya med sociala medier tror jag är viktigt.  

 

Vad är viktigt att tänka på när nya e-tjänster ska tas fram? 

Det är viktigt med förståelse för den grupp som ska använda tjänsten. Det är annars vanligt 

att man fokuserar på den interna effektiviteten och helt missar mervärdet för användaren. Då 

har man gjort en dålig e-tjänst. 

 

Hur ser du på framtiden för Mina sidor? 

Jag tror att trenden för e-tjänster är att de blir mer individanpassade. Det kommer bli mer 

specificerad information mot användaren. Som nämnts tidigare är integrering viktigt. Men 

även interaktion, till exempel att man får hjälp att utföra uppgifter. Det kan vara påminnelser 

om någonting eller att man får förberedda ärenden ungefär som Skatteverket har i sin 

inkomstdeklaration. 

 

Tror du att värdet med Mina sidor kommer öka eller minska i framtiden? 

Om man lyckas med att få till ett mervärde och hittar bra tekniska lösningar tror jag det 

kommer öka. Man måste lyckas med att göra anpassningsbara tjänster. 
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Intervju med Nina Gillberg 
Webbkommunikatör, Gävle kommun. 

 

Gävle den 2 maj 2011 klockan 15:00 till 15:30. 

 

Kortfattat, vad innebär e-tjänster för dig? 

E-tjänster ska förenkla att utföra någonting och ska vara riktade till vad medborgarna 

behöver. Man ska kunna göra det man kom för. Men hur baksidan ser ut är inte relevant till 

om en funktion är en e-tjänst eller inte. Det spelar ingen roll om vi på baksidan behöver 

hantera ärendet manuellt. Vill jag ställa mitt barn i dagiskön ska jag kunna göra det på 

webben, och kunna följa det på något vis. 

 

Kortfattat, vad innebär begreppet Mina sidor för dig? 

Den nya webben lanserades 1 februari 2010. På Mina sidor ska man kunna följa sina 

ärenden, spara sina Favoriter. Det ska vara en personligt anpassad webbsida där information 

rörande individen samlas. 

 

Vilka övergripande funktioner ser du det ingår i Mina sidor? 

Flertalet e-tjänster som aktivt jobbar mot Mina sidor. Fokus på e-tjänster som medborgarna 

behöver. Jag vet att det är högt tryck på barnomsorg och bygglov. Det ska gå att logga in 

samt se och hantera sina ärenden. Man ska kunna ha en dialog med exempelvis handläggaren 

för sitt ärende vare sig det är via e-post, chatt eller liknande. Det ska vara möjligt att spara 

sina egna sidor om man vill gå tillbaka till dessa senare.  

 

Hur stor nytta har Mina sidor för ert arbete? 

Då man kan ha en direkt dialog med medborgaren slipper handläggarna ha personlig kontakt 

och sparar därmed tid för handläggarna. Ser man var man befinner sig i processen så behöver 

man inte ringa och fråga. Ärenden kan bli klara snabbare om dialogen går snabbare då jag 

kan få direktrespons från handläggare om det till exempel saknas ett dokument eller så. 

Implementeringen av nya e-tjänster gör att interna processer effektiviseras.  

 

Hur stor nytta har Mina sidor för era medborgare? 

Mina sidor har väldigt stor nytta för de med mycket kommunkontakt. Men Mina sidor är 

definitivt inte användbart för alla. Man besöker ju inte kommunwebb varje dag, utan det är ju 

när man har ett specifikt ärende. Så det är inte vinning för alla men det är stor vinning för de 

som har mycket kontakt. 

 

Hur ser du på framtiden för e-tjänster? 

Jag hoppas att allt kommer bli e-tjänster. Allt som är en kontakt, allting man ska göra ska bli 

e-tjänster. Och att dessa är tekniskt kompletta både på fram- och baksidan. Det ska inte 

finnas några blanketter.  

 

Hur ser du på framtiden för Mina sidor? 

En dröm vore ju om att när jag sätter mig vid datorn och går in på Gavle.se känner datorn av 

att det är jag och man automatiskt blir inloggad. Det snyggaste av allt vore att alla 

myndigheter har en gemensam login där alla myndighetsärenden samlas, ett gemensamt 

Mina sidor. 

 

Tror du att värdet med Mina sidor kommer öka eller minska i framtiden? 

Öka, därför att den nya generationen vill jobba på det sättet. Yngre generationer har mycket 

större datorvana och är vana att utföra allt på det sättet. 

 

Hur ser du på framtiden för enklare identifiering sig på Internet? 

Att alla myndigheter har en gemensam inloggning. Vare sig det är e-legitimation eller inte. 
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Är det något jag inte frågat om som du vill tillägga? 

Det är väldigt viktigt att lägga fokus på framtagandet av e-tjänster. Att prioritera rätt e-

tjänster och ta fram rätt e-tjänster. I pilotprojektet inom omvårdnad valde man en e-tjänst 

som inte användes särskilt mycket för att lättare kunna testa. Här tycker jag vi satsar 

konstigt, vi satsar för lite pengar på att göra användarvänliga e-tjänster. Så där har vi helt 

klart brister.  Jag tycker att en informatör bör sitta med i framtagandet i varje e-tjänst. Man är 

inte hemma bara för att man har tekniken. 

 Min känsla är att man vill ha det mer personligt. Sen det här med mobiltelefoner. Vi ser 

ju att många använder iPhone med mera för att besöka Gavle.se. Hur håller vi oss till det? 

Hur ser Gavle.se ut i mobiltelefonen? Ska vi göra en applikation för Gavle.se? 

Intervju med Per Lindhe 
VD Abou AB. 

 

Stockholm den 4 maj 2011 klockan 15:00 till 15:30. 

 

Per deltog i framtagandet av den IT-strategi som just nu håller på att ersättas. Han menar att 

han har jobbat både på högsta övergripande nivå samtidigt som han just nu arbetar på lägsta 

möjliga nivå i och med Abou AB. Detta gäller inom IT. 

 

Vilka övergripande funktioner ser du det ingår i Mina sidor? 

Det ska gå att se status på ärenden. Personalisering är ett ”buzzword” där egentligen ingen 

lyckas riktigt bra.  Så det tycker jag inte är viktigt. Precis som i vår ”Kommunautomaten” 

bör man kunna hantera kompletteringar. Dessutom ska man kunna göra inställningar, till 

exempel hur man vill att kommunikationen ska skötas. 

 

Hur ser du på framtiden för e-tjänster? 

E-tjänsterna ska bli integrerande och hantera hela ormen ifrån registrering till slutarkivering. 

Och där finns det stora utmaningar.  

 

Hur ser du på framtiden för Mina sidor? 

Just nu pågår ett arbete med att nationellt integrera alla ärenden en medborgare har, vare sig 

det är med kommuner eller försäkringskassan. Det är jättesvårt att lösa att implementera. Vår 

”Kommunautomaten” bygger på ett tänk att kunna komplettera ärenden på fältnivå. Detta ger 

en enorm processförbättring då ett ärende kan ta en eftermiddag istället för två veckor. 

Utvecklingen på nationell nivå går dock sakta. Det är tröga mekanismer kontra utvecklingen 

på webben. 

 

Tror du att värdet med Mina sidor kommer öka eller minska i framtiden? 

Öka, om man använder på det sättet vi försöker göra. Att integrera ärenden och upp till 800 

tjänster som en kommun står för är i de flesta fall en alldeles för stor uppgift och kan kosta 

upp till 400 miljoner kronor. 

 

Vilka framgångsfaktorer ser du för att mina sidor ska bli bra? 

Förvaltningarnas chefer måste förstå att webben är en viktig informationskanal. Det är 

förundrande att man ens behöver jobba med den frågan 2011. 

 

Kommer Abou att fortsätta utveckla nuvarande version av Mina sidor? 

Det är det vi har gjort nu i flera år i och med Kommunautomaten. Med den anser jag att vi 

ligger längst fram i världen. 

 

Hur ser du på framtiden för enklare identifiering sig på Internet? 

Det togs upp redan i förra IT-strategin för Sverige. Man borde bara göra en förstudie, lägg en 

standard och implementera. Men dom arbetar just nu med en ny upphandling av e-

legitimation. Det är ”lite sorgligt att det tar sån jäkla tid”. Men i ett decentraliserat samhälle 
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som ska vara nära medborgarna slår det tillbaka när saker som IT ska implementeras och blir 

dyrt. Men i och med att den yngre generationen börjar arbeta på kommunerna kommer det 

förhoppningsvis upp ny lokal innovation. 

 

Hur ser du på framtiden för e-legitimation? 

Den bör bli tekniskt enklare. Kanske att man på något sätt använder Truster Partner som där 

man tidigare identifierat sig. Men detta är en utmaning. En standardlösning är viktigt istället 

för som nu när vi har fyra olika. Det skulle även kunna finnas en separat inloggning för olika 

nivåer av krav på signering. Det bästa vore ju också att man inte ska behöva ladda ned 

någonting utan kan signera genom att ange lösenord eller något.  

 

Hur många olika IT-system kan en kommun ha? 

Gävle har till exempel cirka 40 stycken olika IT-system. För att kunna integrera detta på ett 

enkelt sätt skulle det kräva att man hade en standard för ärendemeddelanden, till exempel en 

XML-standard. 

 

Är det något jag inte frågat om som du vill tillägga? 

Man har inte förstått att det inte går att samverka nationellt med Mina sidor. Det finns för 

mycket krångliga lagstiftningar. Det skulle skapa krångliga vägar som ärenden och 

signeringar måste ta. Eftersom man inte har lyckats med e-ID lär det vara omöjligt att lösa.  

 Det är lite långsammare i Sverige än i många andra länder. Det är lite klassiskt den 

borgerligare regeringen, att man ska decentralisera. Ansvar fördelas på olika förvaltningar 

och det innebär att det tar tid att ta fram nya processer. 

Intervju med Per Åke Andersson 
Projektledare i projektet PRIOS. 

 

Via telefon den 11 maj 2011 klockan 09:50 till 10:05. 
 

Kortfattat, vad innebär e-tjänster för dig? 

E-tjänster innebär en möjlighet för olika slags konsumenter (medborgare, företag med mera) 

att konsumera information och andra tjänster via någon form av teknisk kanal. E-tjänster är 

också ett stöd för verksamheten att utveckla sina processer. Det är ett sätt att styra över viss 

ärendehantering från kostsamma kanaler till billigare. 

 

Kortfattat, vad innebär begreppet Mina sidor för dig? 

Mina sidor är en samlingsbild över alla pågående ärenden och information som rör mig som 

person. Man ska kunna tala om vilken information man är intresserad av att få, vilket hjälper 

kommunen att specialanpassa information och tjänster till medborgaren. 

 Sen innebär Mina sidor att man tilldelar medborgaren en elektronisk 

folkbokföringsadress vilket gör det mycket enklare för kommunen att nå medborgaren 

elektroniskt. 

 

Hur ser du på framtiden för e-tjänster och Mina sidor? 

Det har hänt mycket inom det tekniska och organisatoriska. Det gör det enklare att ta 

radikala kliv. Jag tycker det är viktigt att vara proaktiv, att ge det medborgaren vill ha innan 

medborgaren själv ber om det.  

 Jag tycker det är bra att de nationella initiativen äntligen satt ner foten och satt ett mål 

för ett nationellt mina sidor och mina ärenden.  

 Överlag ser framtiden väldigt bra ut. 

 

Hur ser du på framtiden för enklare identifiering sig på Internet? 

I dagens läge kan många konsumenter få e-legitimation. Jag ser inte e-legitimation som 

något hinder just nu. Men det skulle vara bra om det fanns en nationell e-legitimation som 

alla kan använda.  
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 Dagens e-legitimationer har stöd för att obehindrat kunna vandra mellan olika 

myndigheters webbplatser utan att behöva logga in med sin e-legitimation mer än på en 

plats. Det är viktigt. 

 

Är det något jag inte frågat om som du vill tillägga? 

Det är jättesvårt att publicera Mina sidor för medborgaren om man inte har en  stabil e-

tjänstplattform i mitten. Att ha Mina sidor på 30 olika e-tjänstplattformar blir inget riktigt 

Mina sidor.  

 Jag tycker det är viktigt att jag ska kunna tala om vad jag är intresserad av, att Mina 

sidor är interaktiv för användaren.  Så jag får den information som jag vill ha. 

 Det skulle även vara bra med ett stöd för andra personer att komplettera eller se mina 

ärenden. Till exempel skulle min byggherre kunna ansöka om mitt bygglov. 

 Sedan tror jag det är viktigt med interaktion med sociala medier som till exempel 

Facebook. 

Intervju med Sofia Heino 
Enhetschef, IT-avdelningen, Gävle kommun. 

 

Gävle den 5 maj 2011 klockan 14:00 till 14:45. 

 

Kortfattat, vad innebär e-tjänster för dig? 

Generellt sätt så innebär e-tjänster att automatisera processer och kontakter. Oavsett om det 

är externt eller internt. 

 

Kortfattat, vad innebär begreppet Mina sidor för dig? 

Det innebär en samlad bild av mina åtaganden, eller mina dokument. Det ska vara en 

personlig bild av det jag har att göra med. 

 

Vilka övergripande funktioner ser du det ingår i Mina sidor? 

Mina ärenden. En personifierad sida som bygger på historik. Man ska få förslag på vad man 

vill göra utifrån tidigare information. I en drömvärld. 

 

Hur stor nytta har Mina sidor för ert arbete? 

Jag tror att det finns nytta med Mina sidor i Gävle kommuns arbete. Nyttan med Mina sidor 

är inte lika stor som jag trodde för tre år sedan. I ett lokalt perspektiv är den intressant för att 

man kan se vilka ärenden man har och så vidare. På en nationell nivå skulle Mina sidor 

kunna slås samman till ett ställe där en medborgare kan samla allting. Det är viktigt att man 

känner igen sig och att man har en säker inloggningsteknik. 

 

Hur stor nytta har Mina sidor för era medborgare? 

Mina sidor förenklar för medborgare i kontakt med kommunen. Men jag är osäker på hur 

mycket en medborgare har kontakt med en kommun. Det beror helt på vilken roll 

medborgaren har. Många gör nog saker en gång, sen aldrig mer. 

 

Hur ser du på framtiden för e-tjänster? 

E-tjänster ser jag som en förlängning av verksamhetssystemet mot medborgaren. Det är en 

naturlig självservice. Frågan är inte om vi ska ha e-tjänster eller inte utan det man ska fråga 

sig är hur bra dom är. För vår del är det viktigt att ha e-tjänster i konkurrenssituationer där 

till exempel privata skolor kanske blir valda framför kommunala för de har 

ansökningsmöjlighet på Internet. 

 

Vad är viktigt att tänka på när nya e-tjänster ska tas fram? 

Det är viktigt att fokusera på hur bra e-tjänsterna är. Och att de upplevs som enkla. De ska 

följa någon slags de facto-standard, som inte behöver vara kommunal. De ska se ut på det 

sätt som användarna är vana vid. Sen är det viktigt att tjänsterna är helautomatiserade och 
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integrerade i hela systemet. Jag tror även det är viktigt att fokusera på frekvent använda 

tjänster och tjänster som är enkla att genomföra. Det handlar mycket om marknadsföring 

också. 

 

Hur ser du på framtiden för Mina sidor? 

I den nuvarande fasen tror jag Mina sidor är viktig för att vänja medborgaren och 

förvaltningarna att se oss som en samlad verksamhet. Men på sikt skulle Mina sidor kunna 

vara en samlingsplats för en medborgare i Sveriges alla ärenden och kontakter. Att kunna 

anpassa sin egen sida och själv välja vad man vill ha för information. Man kan se det som ett 

pussel där man själv väljer vilka pusselbitar man vill ha och alla pusselbitar ska fungera 

tillsammans. Men det är mycket långt kvar till vi är där. Det skulle också kunna finnas en 

”lokal” Mina sidor och en samlingsplats där man samlar alla sina ärenden. 

 

Tror du att värdet med Mina sidor kommer öka eller minska i framtiden? 

Om det blir som jag beskrivit tidigare så tror jag den kommer att öka.   

 

Hur ser du på framtiden för enklare identifiering sig på Internet? 

Jag tror det kommer bli lite som bankerna har nu. Man loggar in med sin dosa eller vad det 

nu är och kan sedan skapa ett personligt lösenord. Med det kan man utföra enklare ärenden. 

Det skulle skapa olika nivåer av autentisering och signering och av säkerhet. Men jag tycker 

inte det finns något bra stöd för detta i e-legitimation som det ser ut nu. 

 

Hur ser du på framtiden för e-legitimation? 

E-legitimation måste bli mer oberoende av leverantör och teknik. Det måste till en lösning 

för hur människor under 18 år samt de utan personnummer kan identifiera sig. Jag tror på det 

statliga initiativet som man håller på att arbeta på just nu, om de inte har låst in sig i andra 

lösningar och att den inte kommer kosta för mycket. Men en enhetlig standard som funkar 

för alla är viktigt, och enklare tillämpningar. 

 

Är det något jag inte frågat om som du vill tillägga? 

Ett extremfall där ett företag behöver mycket kontakt med kommunen är Älgparken. Där har 

man både boende, restaurant, älgar. Dom ska ha bygglov, livsmedelshantering, 

alkoholtillstånd, tillstånd för boende och så vidare. De måste kontakta fem till sex olika 

personer när de till exempel ska bygga till, sedan kontakta lika många när de vill höra status 

på sina ärenden. 

Fokusgrupp 

Gävle den 6 maj 2011 klockan 10:00 till 12:00. 

 

Deltagare 

Elin Edling Projektledare & verksamhetsarkitekt, Gävle kommun. 

Joakim Lindberg Student, Högskolan i Gävle. 

Marina Norrman Informationsansvarig Omvårdnad, Gävle kommun. 

Marita OlsonNarving Enhetschef Omvårdnad, Gävle kommun. 

Nina Gillberg Webbkommunikatör KLK, Gävle kommun. 

Petter Winther IT-/GIS-utvecklare, Gävle kommun. 

Sofia Heino Enhetschef IT-avdelningen, Gävle kommun. 

Stefan Väänänen Miljöinspektör Miljö och Hälsa, Gävle kommun. 

 

Inledande kommentarer 

Elin har precis lyssnat på en projektgrupp kallad PRIOS som består av kommuner i södra 

Sverige. Hon sammanfattar det som att de har lite samma tänk som Gävle kommun, men 

Gävle har kommit steget längre. 
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Diskussion kring nuläget 

Elin säger att det går att logga in med alla typer av e-legitimation sedan slutet av vecka 16. 

Marina undrar vad Mina sidor är för någonting? 

Petter tillägger i en diskussion kring inloggning att man ofta vill vara anonym när man 

använder e-tjänsten felanmälan. Elin tar upp ämnet om en separat inloggning och Petter drar 

liknelsen med det inloggningsmöjligheter som de flesta banker har idag. Sofia menar (i 

sammanhanget) att det kan vara omöjligt för en pensionär att logga in med e-legitimation. 

Mötet enas om att en separat enklare inloggning är en bra lösning 

 

Hur arbetar ni med inkomna ärenden idag? 

Elin frågar respektive förvaltning om de alltid följer upp och hanterar ärenden på Mina sidor 

idag. Marita från Omvårdnad menar att de gör det då det finns rutiner i det dagliga arbetet 

för det. Stefan från Bygg och Miljö menar att det kommer in för få ärenden för att 

handläggarna ska få in rutinen men Stefan brukar själv kontrollera att ärenden följs upp på 

rätt sätt. 

Petter säger att det i lösningen för e-tjänsten felanmälan finns möjlighet att läsa av 

ärendestatus på ett sådant ärende. Han pratar också om e-tjänsten ansökan om 

boendeparkering som i dagsläget är helautomatisk. Petter säger också att en stor mängd av de 

samtal som de får rör frågor om ärendestatus, vilka till stor del skulle kunna undvikas.  

Marita tycker att det är en utmaning att hitta e-tjänster som alla tjänar på. 

Sofia tycker att det är viktigt att det finns många e-tjänster och många ärenden kan 

utföras på det här sättet så förvaltningarna och medborgarna vänjer sig med arbetet.  

Elin sammanfattar att ärenden uppdateras ofta men inte alltid. 

Nina tycker det skulle vara intressant att veta hur många som avbryter utförandet av en 

e-tjänst och om det finns något mönster.  

I en diskussion kring bibliotekets lösning säger Sofia att det endast krävs en fyrsiffrig 

kod för att hantera sina lån. Hon ifrågasätter säkerheten i den inloggningen. Men biblioteket 

håller på att uppdatera sin tjänst.  

Sofia pratar vidare kring området integration och menar att Gävle kommun kanske 

själva skulle bygga ”spindeln” som drar information utifrån de olika systemen.  

Stefan och Sofia tycker det är viktigt att inte upphandla låsta och krypterade system. 

 

Vilka brister ser ni i dagens lösning? 

Petter pratar om läkarintyg. Han menar att man skulle kunna ladda upp sitt läkarintyg för att 

till exempel när man ska söka färdtjänst som kräver läkarintyg så kan man använda det. Han 

tycker att det ger ett stort mervärde om Mina sidor skulle för en person som är i behov av 

boendeanpassning, färdtjänst och så vidare. Han menar att det måste kännas tryggt för 

handläggarna, så ett säkert system är viktigt. 

I en diskussion kring sekretess menar Stefan att väldigt få ansökan är sekretessbelagda i 

sig och kanske inte behöver behandlas som sådan. Han tycker att ledningens engagemang 

och intresse för e-tjänster generellt är på en för låg nivå vilket resulterar i att man inte lägger 

tillräckligt mycket resurser på sådana projekt. Stefan tycker också att det är viktigt att fråga 

medborgarna om vad dom tycker behövs, han ger som förslag på att använda sig utav en 

medborgargrupp. Marina tycker att en ökad medborgardialog är viktigt. 

Marita tycker också att det är viktigt att inte bara höra efter vad medborgarna behöver 

utan också vad det finns behov av internt.  

Elin påpekar att det är viktigt att marknadsföra e-tjänsterna. Elin berättar om att 

medborgarna helst vill delta i frågor och diskutera. Någon slags e-demokrati. Honpåpekar 

också vikten av någon form av medborgarundersökning. Stefan berättar att Bygg och Miljö 

har planer på att lägga till e-tjänstefrågor i deras befintliga kundundersökning. Sofia säger att 

medborgarna inte alltid vet vad som vill ha. 
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Ser ni någon nytta med Mina sidor idag? 

Stefan ser en klar fördel med att man får hjälp med att fylla i sina personuppgifter. Han 

anknyter till den tidigare diskussionen kring medborgarsynpunkter att alla som har en 

användare registrerad på Gavle.se borde ställas frågan om de vill delta i någon slags 

undersökning.  

Nina anser att en informatör borde finnas med i utvecklandet av alla nya e-tjänster. Hon 

tycker att tydligheten, enkelheten och användbarheten är väldigt viktig. 

 

Diskussion omvärld 

Elin tycker inte Försäkringskassan är pedagogisk. 

Sofia menar att det måste vara enkelt att logga in och att det kanske inte är så ofta en 

medborgare behöver logga in på Mina sidor. 

Petter tycker att slippa fylla i uppgifter samt se sina ärenden är värt nog för att göra 

Mina sidor värdefullt. 

 Stefan påpekar att uttrycket ”en dörr in” är viktigt. Men i diskussionen kring detta sägs 

det att vi redan nu har en dörr in men att nästa steg kanske blir att göra allting ”innanför 

dörren” mer enhetligt 

 

Hur ser ni på framtiden med Mina sidor? 

Stefan menar att allt inte nödvändigtvis måste se likadant ut. Men det är viktigt att integrera 

e-tjänster med varandra är viktigt. Så att man inte måste byta e-tjänst mitt under arbetet av en 

annan e-tjänst. Vidare spekulerar Stefan kring om det är bra att visa all information om en 

medborgare på Mina sidor eller om man bör vara försiktig. 

Sofia tillägger i diskussion kring integrering att det kanske är tio år fram till det att 

Gävle kommuns alla IT-system kan samarbeta. 

Marita pratar om att hemsjukvård ska övertas utav kommunen från år 2012 vilket ger en 

ökning i nyttan med Mina sidor. Hon anser att Mina sidor är ett måste för Omvårdnad. 

Elin menar att fler e-tjänster ger ett större värde för Mina sidor. 

 

Vad finns det för lösningar på dagens problem? 

Sofia undrar om favoriter används idag eller om man bara söker efter information. Nina 

säger att ungefär hälften ”googlar” sig fram.  

Stefan tycker att Mina sidor bör innehålla: Mina ärenden, Mina e-tjänster – där man själv 

kan välja vilka e-tjänster som visas, Mina favoritsidor – där man kan spara speciella sidor på 

kommunens webbplats, samt någon slags kontakt med handläggare (och möjligheten att 

spara den). 

Sofia tycker att det är viktigt med separata sidor beroende på vilken roll man har när man 

loggar in. Elin menar att man skulle kunna anpassa varje Mina sidor till individen beroende 

på ålder m.m. Petter tycker att det är viktigt att kunna logga in med rollen som företagare och 

där kunna utföra speciella ärenden.  

Petter pekar också på problemet att vissa tjänster kan starta hos en annan myndighet 

men slutföras hos kommunen. Hur ska man göra där? 


