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Sammanfattning 
 

En rad händelser inom världen har påverkat informatiken, en av dessa händelser är 
fokusförskjutningen. Företagen har fått en annan syn på hur IT-system ska användas i 
dagens läge. Det handlar idag om att använda IT-systemen för att förbättra relationen 
mellan företaget och deras kunder. Företagen har därmed övergivit fokusen på att 
använda IT-system som en del att effektivisera verksamheten. Stora summor läggs 
varje år på att utforma och förbättra IT-systemen så att dessa passar dagens synsätt. 
Därför är det viktigt att utforma IT-systemen så att de är tydliga, samt att de 
befrämjar, möjliggör och underlättar en användares handlingar. För detta finns det 
kriterier att tillgå, kriterier inom handlingsbarhet och eTjänstetydlighet. I denna 
studie har jag valt att tillämpa erkända kriterier för handlingsbarhet och 
eTjänstetydlighet för att analysera två likartade eTjänster. Detta för att påpeka hur 
företagen kan förbättra och anpassa sina IT-system till dagens synsätt. Jag har även i 
denna studie valt att göra en utvärdering av användningen av kriterierna för 
eTjänstetydlighet då detta aldrig har gjorts förut. Resultatet av denna studie gav 
företagen Proffice och Monster utvecklingsåtgärder att se över för att förbättra sina 
eTjänster.  Resultatet pekade även på otydligheter som fanns vid tillämpningen av 
kriterier för eTjänstetydlighet, men kriterierna var dock möjliga att använda för att 
uppfylla dess syfte.       
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Summary 
 

A sequence of actions in the world have influenced the information science, one of 
these actions is the lateral movement in how companies use their IT-systems. IT-
systems today, in comparison to before, are used by companies to improve their 
relationship with their customers. Every year a big amount of money is spent on 
developing and improving IT-systems. That is why it is important to develop and 
create IT-systems that are clear, and which encourage, enable and simplify a user’s 
action. There are criteria to use in actability and “eTjänstetydlighet”. I have in this 
thesis used acknowledged criteria for actability and “eTjänstetydlighet” to analyze 
two IT-systems that are equal to each other. This is to show how companies can 
develop and adjust their IT-system so that they will match today’s point of view. I 
have also in this thesis chosen to evaluate the usage of criteria for “eTjänstetydlighet” 
and that is because no one has done that before. The result of this thesis gave 
Monster and Proffice measures for how to develop their IT-systems. The result of 
this thesis also gave indications of fuzziness when using criteria for 
“eTjänstetydlighet”, however, I was able to use the criteria the way they were 
supposed to be used to fulfill their purpose.  
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1 Inledning 
 
Internet och den pågående utvecklingen inom samhället påverkar 
informatiken. Detta ger upphov till en fokusförskjutning från användning av 
IT-system i en organisatorisk kontext mot att IT-system används i en 
tjänstekontext. Fokus sätts på tjänster och detta innebär uppmärksammande 
av kunder, försäljning, erbjudanden, affärsfördelar och användning av IT-
system. Förr användes IT-system för att effektivisera verksamheten, idag 
ligger fokusen på IT-system som möjliggör interaktion mellan individer och 
inte enbart som stöd för verksamhetens interna utvecklingar. IT-systemen är 
inte gjorda enbart för personalen inom verksamheten, idag utvecklas IT-
systemen för att tillhandahålla service åt kunder var och när de vill. Med 
detta vill Dahlbom (2003) säga att det växer fram ett nytt synsätt som 
baserar sig mer på kundrelationer än på produktionskapacitet. 
 
Stora summor pengar spenderas därför varje år på investeringar kring 
anpassningen av IT-systemen på grund av den fokusförskjutning som sker. 
Därför är det viktigt att förstå varför handlingsbara IT-system och 
eTjänstetydlighet behövs i samband med utveckling av IT-systemen. Tanken 
med handlingsbara IT-system är att de ska befrämja, möjliggöra och 
underlätta en användares handlingar. Det finns kriterier inom 
handlingsbarhet1 så som, tydlig handlingsrepertoar, där det ska framgå i IT-
systemets handlingsrepertoarer för användaren vilka handlingar som kan 
åstadkommas i en given situation (Cronholm, Goldkuhl 2006). 
eTjänstetydlighet handlar om att förtydliga det IT-system som erbjuds 
användare utanför verksamheten. Det finns kriterier inom eTjänstetydlighet2 
som ger företagen möjlighet att förtydliga sitt eTjänstekoncept för att bli mer 
etablerade i omvärlden, stärka relationen mellan sig själva och kunderna och 
utveckla IT-systemet så att det blir mer tilltalande för kunderna. För att 
kunna nå eTjänstetydlighet finns det kriterier som går att använda för att nå 
en standardnivå. (Hultgren 2007)   
  
Jag har länge haft ett intresse för hur omvärlden och Internet påverkar 
företagen och deras IT-system men jag har dock inte haft erfarenhet eller 
kunskap inom det området. I samband med att jag läste kursen 
informationssystemteorier fick jag insikten och en djupare förståelse för hur 
bland annat IT-system påverkas av den föränderliga värld vi lever i. Intresset 
ökade och det fick mig att ifrågasätta vilka kriterier det finns för hur ett 
företag kan anpassa sitt IT-system till den förändringen som råder och om 
det finns någon beprövad metod att analysera kriterierna med.   
 

                                                 
 
1 Se kapitel 3 för mer genomgående information om varje kriterium inom handlingsbarhet.  
2 Se kapitel 3 för mer genomgående information om varje kriterium inom eTjänstetydlighet.  
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1.1 Frågeställning 
 
För att utveckla ett IT-system som är skapat för att stödja en användares 
handlingar krävs det att IT-systemet är handlingsbart, och för att utveckla ett 
IT-system som bland annat ska tillgodose ett företags relation med deras 
kunder krävs det att IT-systemet är eTjänstetydligt i enlighet med Cronholm 
(2006) och Hultgren (2007). För att göra detta möjligt finns det erkända 
kriterier att följa inom handlingsbarhet och eTjänstetydlighet. Dock finns det 
ingen studie gjord i dagens läge som analyserar användningen och 
tillämpningen av kriterierna för eTjänstetydlighet.  
 
Detta har skapat ett intresse hos mig och grundat de aktualiserade 
frågeställningarna för denna studie som är följande:  
 

• Vilka kriterier finns det att tillgå vid analys av eTjänsters 
handlingsbarhet och eTjänstetydlighet?  

• Är kriterierna för eTjänstetydlighet tillämpbara och vad blir 
resultatet utav en sådan tillämpning? 

• Vad blir resultatet vid analys av användningen av kriterier för 
eTjänstetydlighet?  

 
Genom att använda kriterier för handlingsbarhet och eTjänstetydlighet vid 
analys av eTjänster får företagen möjlighet att utveckla och förtydliga sina 
eTjänster gentemot sina kunder. Att använda metametod MA/SIMM för att 
analysera användningen av kriterierna för eTjänstetydlighet, ger mig som 
författare till denna studie en möjlighet att genomföra en utvärdering av 
användning av kriterier för eTjänstetydlighet då detta inte har gjorts tidigare.        
 
 
1.2 Syfte 
 
Denna studie har därför två syften. Det första syftet är att tillämpa kriterier 
för eTjänstetydlighet och handlingsbarhet vid analys av två likartade 
eTjänster. Det andra syftet är att göra en metametodanalys, det vill säga att 
analysera användning av metoden för eTjänstetydlighet. Anledningen till 
detta är att den praktiska teorin om eTjänster (kriterier för eTjänstetydlighet) 
är ett nytt koncept och icke-analyserad i praktiken.     
 
 
1.3 Tillvägagångssätt 
 
Denna studie kretsar kring handlingsbarhet och eTjänstetydlighet och har två 
syften. Syften som ska besvaras genom att använda kriterier för 
eTjänstetydlighet och handlingsbarhet samt en metametodanalys på kriterier 
för eTjänstetydlighet. Med detta i åtanke har data valts ut som anses vara av 
vikt för att besvara frågeställningarna och syften. Teorier för 
handlingsbarhet och eTjänstetydlighet har utarbetats för att lägga en grund 
till teorikapitlet i denna studie. En strukturerad redovisning av teorierna har 
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gjorts för att resultat från studien ska kunna analyseras och tolkas på ett 
konsekvent sätt.3 Teorierna som används i denna studie är teorier som är 
etablerade och väl kända från bland annat Cronholm och Goldkuhl. Detta 
påvisar att denna studie har en vetenskaplig grund och inger en högre 
validitet och reliabilitet. Analysen i denna studie har genomförts stegvis 
genom att två likartade eTjänster har analyserats utifrån kriterier för 
eTjänstetydlighet och handlingsbarhet. Metametoden som används för att 
analysera kriterierna för eTjänstetydlighet är hämtad ur metodfamiljen 
SIMM, kriterier för eTjänstetydlighet har aldrig blivit analyserade med 
denna metametod och är därför i denna studie ett nytt genomförande.   
 
Sökord som har använts vid insamling av data har varit följande: 
handlingsbarhet, eTjänster, eTjänstetydlighet. Undersökningsobjekten i 
denna studie är Proffice och Monster4. Dessa företag är slumpmässigt 
utvalda för studiens syfte, och eftersom de anses vara en eTjänst då de 
uppfyller alla tre kriterier är de även relevanta för denna studie.5 
 
 

1.4 Disposition 
Jag har valt att presentera hur varje kapitel är uppbyggt och hur det bör läsas 
för att underlätta för läsaren att komma in i studien.  
 
Kapitel 1 
I kapitel 1 beskrivs en inledning till eTjänstetydlighet och handlingsbarhet 
för att läsaren lättare ska komma in i studien. Inledningen leder till 
frågeställningen där jag beskriver det problematiska med eTjänstetydlighet 
och handlingsbarhet och frågorna som ska hjälpa mig att besvara studiens 
syfte. Vidare beskrivs syftet som är av två delar, det första syftet är att 
analysera två likartade eTjänster utifrån givna kriterier, det andra syftet är att 
göra en metametodanalys på kriterierna som användes vid analys av 
eTjänsterna. En beskrivning av genomförandet av studien finns redovisat 
direkt efter syftet och där talar jag om hur jag har gått tillväga för att besvara 
mitt syfte. 
 
Kapitel 2 
I kapitel 2 redovisar jag de metoder som jag har använt för att fullfölja mitt 
syfte. Det första syftet är att analysera två likartade eTjänster utifrån kriterier 
för handlingsbarhet och eTjänstetydlighet. Dessa kriterier presenteras kort 
för att introducera läsaren, en djupare beskrivning av dessa kriterier får 
läsaren se i kapitel 3. Det andra syftet är att göra en metametodanalys på 
kriterierna för eTjänstetydlighet. Denna metametodanalys presenteras i sin 
helhet i kapitel 2 men jag kommer att modifiera metametodanalysen så att 
den passar just denna studie. Metametodanalysen kommer därför att 

                                                 
 
3 Se bilaga 1 för disposition av denna studie. 
4 Se bilaga 3 för mer information om Monster och Proffice.  
5 Se kapitel 3.1 för mer information om de tre kriterierna för eTjänster. 
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behandla: fastställa förutsättningar, problemanalys, styrkeanalys och 
slutligen en sammanfattad värdering utav kriterierna för eTjänstetydlighet. 
 
Kapitel 3 
I kapitel 3 gör jag en djupare presentation av kriterierna för 
eTjänstetydlighet och handlingsbarhet. Dessa kriterier står som grund för 
nästkommande kapitel, kapitel 4. Kriterierna för eTjänstetydlighet består av 
sex punkter som är hämtade från Göran Hultgrens (2007) avhandling 
”eTjänster som social interaktion vid användning av IT-system”. Kriterierna 
för handlingsbarheten består av sex punkter som är hämtade från Cronholm 
och Goldkuhl (2006) ”Handlingsbara IT-system, design och utvärdering”. 
För mer information kring dessa kriterier hänvisar jag läsaren till 
ursprungskällorna.     
 
Kapitel 4 
I kapitel 4 analyseras eTjänsterna Proffice.se och Monster.se steg för steg 
med hjälp av kriterier för handlingsbarhet och eTjänstetydlighet. Vid varje 
steg i analysen kommer Proffice.se och Monster.se att analyseras var för sig 
för att sedan jämföras med varandra för att få ett tydligare resultat för 
huruvida Proffice.se eller Monster.se uppfyller kriterierna eller inte (se 
kapitel 4 för tydligare beskrivning). 
 
Kapitel 5 
I kapitel 5 används den modifierade metametodanalysen för att analysera 
kriterierna för eTjänstetydlighet. Kriterierna för eTjänstetydligheten 
analyseras steg för steg genom att belysa styrkor och problem för respektive 
kriterium. I slutet av kapitel 5 gör jag en sammanfattande utvärdering för att 
påpeka vilka positiva och negativa aspekter som jag har återfunnit genom att 
använda dessa kriterier för eTjänstetydlighet. 
 
Kapitel 6 
I Kapitel 6 presenterar jag de slutsatser som jag har dragit och besvarar mina 
frågeställningar och syften. I detta kapitel ger jag även förslag till fortsatt 
forskning.  
 
Kapitel 7 
I kapitel 7 presenterar jag referenser och källorna till de data som har 
använts i denna studie. Källorna presenteras i kronologisk ordning, tryckta 
källorna presenteras i början för att sedan avsluta kapitel 6 med 
Internetkällorna.   
 
Bilagor 
I detta avsnitt presenteras bilagor som har varit till stöd men inte har fått ett 
eget kapitel i denna studie. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel presenteras de metoder som jag har använt för att fullfölja 

mina syften. Det första syftet är att analysera två likartade eTjänster utifrån 

kriterier för handlingsbarhet och eTjänstetydlighet. Dessa kriterier 

presenteras kort för att introducera läsaren. En djupare beskrivning av 

dessa kriterier ges i kapitel 3. Det andra syftet är att göra en 

metametodanalys på kriterierna för eTjänstetydlighet. Denna 

metametodanalys presenteras i sin helhet i detta kapitel men i kapitel 5 

kommer jag att modifiera metametodanalysen så att den passar just denna 

studie. . 

 
 
2.1 eTjänstetydlighet 
 
Varje år genomgår företag stora investeringskostnader vid anpassningen av 
IT-systemen på grund av den fokusförskjutning som sker. Därför är det 
viktigt att förstå varför eTjänstetydlighet behövs i samband med utveckling 
av IT-systemen. eTjänstetydlighet handlar om att förtydliga det IT-system 
som erbjuds användare utanför verksamheten. Det finns kriterier inom 
eTjänstetydlighet6 som ger företagen möjlighet att förtydliga sitt 
eTjänstekoncept för att bli mer etablerade i omvärlden, stärka relationen 
mellan sig själva och kunderna samt att utveckla IT-systemet så att det blir 
mer tilltalande för kunderna. För att kunna nå eTjänstetydlighet finns det 
kriterier som går att använda för att nå en standardnivå. Dessa kriterier är 
följande: 
(Hultgren 2007) 
 

• eTjänster tillhandahålls i relation mellan tjänsteleverantör och 
kunder 

• eTjänster innebär att handlingar och resultat tillhandahålls kunderna 
• eTjänsterna tillhandahålls via användning av IT-system 
• eTjänsterna tillhandahålls genom kundens användning av 

tjänsteleverantörens IT-system 
• eTjänster tillhandahålls via samband med social interaktion via 

användning av IT-systemet 
• eTjänst kan samexistera med andra eTjänster 

 
 
2.2 Handlingsbarhet 
 
Företag som försöker anpassa sina IT-system till den fokusförskjutning som 
sker i omvärlden får handskas med många kostnader. Kostnader som kan bli 
dyra om de inte tänker på varför handlingsbarhet behövs i samband med 
                                                 
 
6 Se kapitel 3 för mer genomgående information om varje kriterium inom eTjänstetydlighet.  
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utveckling av IT-systemen. Handlingsbara IT-system ska befrämja, 
möjliggöra och underlätta en användares handlingar. Det finns kriterier inom 
handlingsbarhet7 som ger företagen möjlighet att utveckla sin verksamhet 
via sina eTjänster.(Cronholm, Goldkuhl 2006). Dessa är följande:  
 

• Tydlig handlingsrepertoar 
• Lättnavigerbart  
• Tydlig feedback  
• Aktörstydlighet 
• Intentionellt tydligt 
• Känd och begriplig vokabulär  

 
 
2.3 MA/SIMM  
 
Metametodanalysen används för att utvärdera, beskriva, utveckla och 
kombinera metoder (Goldkuhl, Fristedt, 1994). Enligt Fristedt (1995) är 
metametoder ett bra hjälpmedel för att analysera, förstå och hantera 
komplexa fenomen som metoder. 
 
Göran Goldkuhl står till grunden för utvecklingen av MA/SIMM. Metoden 
är uppbyggd med hjälp av grundläggande komponenter från metodfamiljen 
SIMM. MA/SIMM är som en verktygslåda, de verktyg som behövs plockas 
fram för bruk. Följande egenskaper är viktiga inom MA/SIMM: 
 

• Situationsanpassning 
• Metodstöd för att studera praktisk metodanvändning vad gäller 

problem och styrkor 
• Fokus på metodens bakomliggande synsätt 
• Förutom begreppsmodellering även fokus på aktiviteter och 

dokument och dokumentsamband 
 
MA/SIMM kan användas till olika situationer så som:  
 
Metoddokumentering innebär en beskrivning av metoden och dess 
användningsområden. Med metoddokumentering ökar förståelsen för 
metoden och detta kan användas som ett underlag för presentation eller 
utbildning. Metoddokumenteringen utgörs av två sammansatta moment; 
metodmodellering och situationellanalys. 
 
Metoddiagnos innebär en utvärdering av minst en metod. För att göra 
metoddiagnos krävs det en beskrivning av metoden och detta finns i 
metoddokumenteringen. En värdering kring metoden måste göras utöver 
beskrivningen av metoden. Detta görs i en metodvärdering, vilket görs 
genom: 

                                                 
 
7 Se kapitel 3 för mer genomgående information om varje kriterium inom handlingsbarhet.  
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• Problemanalys 
• Styrkeanalys 
• Sammanfattad värdering 
• Metodkaraktärisering  
• Verktygskaraktärisering 

 
Problemanalys handlar om att granska och fördjupa sig i olika problem vad 
gäller metoden och dess användning. Först granskas problemen sedan 
analyseras orsaker och effekter av metoden. Problemanalys består av att 
identifiera och formulera problem och analysera 
problemsamband.(Goldkuhl, Fristedt 1994). 
 
Styrkeanalys handlar om att granska och fördjupa sig i olika styrkor vad 
gäller metoden och dess användning. Först granskas styrkorna sedan 
analyseras orsaker och effekter av metoden. Styrkeanalys består av att 
identifiera och formulera styrkor och analysera styrkesamband.(Goldkuhl, 
Fristedt 1994) 
 
Sammanfattande värdering görs efter att alla ovanstående steg är klargjorda. 
Under detta steg ska det kommas fram till positiva och negativa aspekter av 
metoden och vad som bör ändras med metoden. (Goldkuhl, Fristedt. 1994) 
 
Metodkaraktärisering består av två moment, kriteriebestämning och 
kriteriebaserad karaktärisering av metoden. 
 
Verktygskaraktärisering Denna del är uppbyggd på liknande sätt 
som metodkaraktäriseringen.  
 
Metodutveckling kan avse utveckling av en allmän metod eller en 
organisationsspecifik metod. Vid utveckling av en organisationsspecifik 
metod måste man beakta organisationens specifika mål. Det behövs 
däremot inte vid utveckling av en allmän metod. Metodutveckling kan 
innebära nyutveckling, vidareutveckling eller anpassning.  
 

Metodkombinering innebär att man utgår från två eller flera metoder och 
försöker förena dem till en metod. Innan man kan integrera metoderna utförs 
en metoddiagnos. 
 
Metodimplementering i verktyg innebär metodanalys i anknytning till 
utveckling av datorstödda metodverktyg. Det sker ofta en viss 
metodmodifiering i samband med implementeringen av metoden i verktyget. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för denna studie 

och följande analys. Teorierna som behandlas i detta avsnitt är teori om 

eTjänster och teori om handlingsbarhet. 

 

 

3.1 Den praktiska teorin om eTjänster 
 
För att en eTjänst ska ha rätten att kallas för eTjänst måste tjänsten uppfylla 
de tre grundläggande kriterierna som är:  
 

• Rollerna tjänsteleverantör och kund: tjänsteleverantör som 
tillhandahåller eTjänster för kunder.  

• Social interaktion via användning av IT-system: När kunden 
och leverantören inte möts ”ansikte mot ansikte”.  

• kunden använder tjänsteleverantörens IT-system: när 
leverantören hyr eller lånar ut sitt system till kunden utan att ge 
ägarrättigheter.  

 
Dessa tre grundläggande kriterier stöds av de sex regler som Hultgren(2007) 
nämner i sin avhandling. Dessa sex regler ger en större förståelse för hur en 
eTjänst är uppbyggd och hur en eTjänst ska analyseras. 
 
 

3.1.1 Kriterium 1: eTjänster tillhandahålls i relation mellan 
tjänsteleverantör och kunder 

 
För att en eTjänst ska kallas för eTjänst måste rollerna kund och 
tjänsteleverantör existera. Tjänsteleverantören ska skapa ett värde för 
kunden och kunden ska gynnas av eTjänsten. Interaktionen som eTjänster 
baserar sig på kan beskrivas som två grundläggande relationer. Relationen 
mellan tjänsteleverantören och kunden, och relationen mellan kunder. 
Relationen mellan tjänsteleverantör och kund är den första grundläggande 
relationen och finns i alla eTjänster eftersom en eTjänst alltid är relaterad till 
en tjänsteleverantör. Den andra grundläggande relationen är mellan kund 
och kund och finns inte alltid med då det handlar om någon form av 
förmedling.(Hultgren 2007) 
 
Målet är alltså med detta steg att fastställa vilka aktörer som är inblandade 
och vad dessa har för relation till varandra.  
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3.1.2 Kriterium 2: eTjänster innebär att handlingar och 
resultat tillhandahålls kunderna 

 
En eTjänst ska tillhandahålla ett värde för mottagaren. För att kunna tillföra 
ett värde till mottagaren måste tjänsteleverantören veta i förväg vilka kunder 
de ska betjäna. eTjänstekonceptet är en form utav produktbeskrivning som 
beskriver vilka handlingar och resultat som en eTjänst avser att 
tillhandahålla de avsedda kunderna. eTjänstekonceptet kan indelas i två 
kategorier: kärntjänster och tilläggstjänster. Kärntjänster är sådana 
handlingar och resultat som tjänsten baseras på, de är nödvändiga för 
eTjänstens existens. Tilläggstjänsterna avser att tillföra kärntjänsterna 
kompletterande kundvärde i form av handlingar och resultat. 
Tilläggstjänsterna kan dessutom i likhet med kärntjänsterna bidra till 
effekter, t.ex. en nöjd kund. Därför relateras ofta tilläggstjänsterna till ökad 
attraktivitet och kundnytta för en eTjänst.(Hultgren 2007)  
 
Målet med detta steg är alltså att visa om en eTjänst erbjuder sina kunder 
handlingar och resultat av värde.  
 
 

3.1.3 Kriterium 3: eTjänster tillhandahålls via användning 
av IT-system 

 
En eTjänst ska tillhandahållas via ett IT-system, detta innebär att när en 
tjänst erbjuds en mottagare ska detta inte ske ”ansikte-mot-ansikte”.  Det 
finns två nivåer för IT-system, IT-system som förutsättning för handling och 
IT-system i handling. För att en eTjänst ska vara en förutsättning för 
handling krävs det följande: 
 

1. ett avgränsat verksamhetsspråk: begrepp, terminologi 
2. en handlingsrepertoar: en fördefinierad repertoar av möjliga 

handlingar i form av funktionalitet 
3. dokument på förutsättningsnivå: handlinsrepertoar, typmeddelanden 

och layout 
4. ett handlingsminne: regelverk för handlingsminne i form av 

databasschema, funktionalitet för förändring av handlingsminnet 
samt lagrade meddelanden 

5. teknisk utrustning: datorer, telekommunikationsutrustning, 
mediautrustning, lagringsmedia, in- och utenheter, tekniker för 
dataöverföring, systemprogramvara. 

 
Ett IT-system i handling innebär handlingar som systemet, 
tjänsteleverantören och kund utför i samband med att en eTjänst erhålls. 
 
Ett IT-system utför följande handlingar: 

1. Mottar inmeddelande genom mottagande handling 
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2. Förändrar handlingssminnet, vilket innebär att det lagrar, uppdaterar 
och tar bort meddelanden i handlingsminnet 

3. Söker/hämtar meddelanden i handlingsminnet 
4. Bearbetar, vilket innebär att det genomför logiska och matematiska 

operationer 
5. Skapar utmeddelanden genom tillhandahållande handling. 

 
Tjänsteleverantören och kunden utför följande handlingar: 

1. Skapar inmeddelande genom tillhandahållande handling 
(tillhandahåller inmeddelande) som innefattar tolkningshandling 

2. Mottar utmeddelanden genom mottagande handling som innefattar 
tolkningshandling 

3. Utför extern handling (som baseras på en mottagandehandling) 
genom handling utanför IT-system. 

 
Användargränssnitt avser den del av IT-system som kunderna interagerar 
med. Ett användargränssnitt består av komponenterna handlingsrepertoar 
(funktionalitet), utmeddelande (information), och teknisk utrustning i form 
av in- och utenheter. Dessa förutsättningar måste finnas för att kunden ska 
kunna interagera med eTjänsten.  
 
Användningssituation innebär en grupp av relaterade handlingar som det är 
meningsfullt att beskriva i syfte att förstå hur IT-system används vid 
tillhandahållande av eTjänster. Det finns tre typer av användningssituationer 
och dessa situationer är följande: 
 

• interaktiva användningssituationer baserade på handlingar som en 
användare utför genom ett IT-system på ett aktörsberoende sätt 
 

• autonoma användningssituationer baserade på handlingar som en 
användare slipper utföra genom ett IT-system eftersom handlingarna 
utförs autonomt på ett aktörsoberoende sätt 
 

• externa användningssituationer baserade på handlingar som utförs 
externt av en användare utanför IT-systemet och på ett 
aktörsberoende sätt 
 

IT-system i handling kan ses som både ett medium och utförare. När 
Hultgren (2007) talar om IT-system som medium menar han då 
informationsförmedling via någon form av teknik för överföring av data 
mellan två individer. Vid användning av IT-system som utförare mottar 
systemet ett meddelande som den bearbetar och skickar vidare. (Hultgren 
2007)  
 
Målet med detta steg är alltså att visa att eTjänsten som analyseras 
tillhandahålls via ett IT-system. 
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3.1.4 Kriterium 4: eTjänster tillhandahålls genom kundens 
användning av tjänsteleverantörens IT-system 

 
Tjänsteleverantören tillhandahåller IT-system för kunden, utan att 
äganderätten eller kontrollen över dessa går över till kunden. Det är denna 
situation som gör att kunden måste interagera med tjänsteleverantörens IT-
system. Det är också denna interaktion som leder till att relationer mellan 
tjänsteleverantören och kunden uppstår och vidmakthålls, eftersom 
kunden och tjänsteleverantören vid varje tjänstetillfälle behöver interagera 
med varandra via IT-användningen. (Hultgren 2007)  
 
Målet med detta steg är alltså att visa att eTjänsten som tillhandahålls 
kunderna inte ger äganderätten till kunderna.  
 
 

3.1.5 Kriterium 5: eTjänster tillhandahålls i samband med 
social interaktion via användning av IT-systemet 

 
Den sociala interaktionen mellan tjänsteleverantör och kund ska ske genom 
IT-systemet och inte via ”ansikte-mot-ansikte”. Det är när 
tjänsteleverantören tillhandahåller en tjänst och mottagaren mottar tjänsten 
genom ett system.  
 
Detta visar på att den sociala interaktionen där det fysiska mötet är 
utgångspunkten inte längre är ett måste då interaktion via systemet är 
möjligt. Kommunikationshandling som sker ska både ha ett propositionellt 
innehåll och en avsikt, vilket innebär att kommunikationshandlingen både 
uttrycker vad som kommuniceras och i vilket syfte.  
 
Kommunikationshandlingen skapar också sociala relationer som bygger på 
kunskap, förväntningar och åtaganden.(Hultgren 2007) 
 
Målet med detta steg är alltså att visa att kundens interaktion med eTjänsten 
sker via IT-systemet och aldrig  ansikte mot ansikte mellan 
tjänsteleverantören och kund.  
 
 

3.1.6 Kriterium 6: eTjänst kan samexistera med andra 
eTjänster 

 
När en eTjänst tillhandahålls via skärmdokument kan olika eTjänster vara 
knutna till samma eller olika skärmdokument på bildskärmen. Grunden för 
detta ligger i om den tillgängliga eTjänsten kan länka till andra eTjänster 
eller inte. Den eTjänst som placeras i fokus kallas för fokal eTjänst och kan 
beskrivas enligt de fem första reglerna för den praktiska teorin.  
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Meddelanden och funktionalitet som går utöver avgränsningen för den 
fokala eTjänsten kallas för eTjänstekomplement. Den sammantagna 
handlingsrepertoaren och de meddelanden som finns på de skärmdokument 
som tillhandahåller den fokala eTjänsten kallas för den fokala eTjänstens 
eTjänstemiljö. Det finns två olika typer, en länknings eTjänst och ett 
länkningsmeddelande. Länknings eTjänst kan vara ett meddelande som 
länkar till en annan tjänsteleverantörs eTjänst. Länkningsmeddelande är ett 
meddelande som länkar till annan eTjänst med samma 
tjänsteleverantör.(Hultgren 2007) 
 
Målet med detta steg är alltså att påpeka om den existerande eTjänsten 
samarbetar med andra eTjänster och vad det innebär för dem som använder 
eTjänsten.   
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3.2 Handlingsbarhet 
 
Handlingsbarhet handlar om att se från ett perspektiv där individens handlande 
lyfts fram och sätts i fokus. Handlingsbarhetsperspektivet går ut på att skapa en 
förståelse för de kommunikationsprocesser som finns. Eftersom IT-system kan 
anses vara ett verktyg för kommunikationsprocesser är det av betydelse att 
systemet är utarbetat för att stödja kommunikation. (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Handlingsbarhet är enligt Cronholm och Goldkuhl följande: 
  
”Ett IT-systems förmåga, i en verksamhetskontext, att utföra handlingar och 

att därigenom befrämja, möjliggöra och underlätta för användare att utföra 

handlingar både genom systemet och utifrån systemet baserat på dess 

information” 

 

Inom användbarhetsperspektivet fokuserar utvecklarna på hur människor 
integrerar med ett IT-system och på kognitiva aspekter. Det är oftast då 
utvecklarna konstruerar IT-systemen för organisering, lagring och åtkomst 
till stora datamängder. Detta sätt att se på utveckling och konstruering av IT-
system ifrågasätts av begreppet handlingsbarhet och 
handlingsbarhetsperspektivet. Det beror på att IT-systemen är en del i 
företagens dagliga verksamhet som mer eller mindre omfattar integrering 
och samarbete med andra människor. IT-systemet ses med begreppet 
handlingsbarhet som mycket mer än något som hanterar data genom lagring, 
organisering och sökning. 
 
Nedan presenteras kriterier för handlingsbarhet som kan användas vid 
konstruering och utveckling av IT-system.  
 
 

3.2.1 Kriterium 1: Tydlig handlingsrepertoar 
 
Det ska tydligt framgå för användaren vilka handlingar som kan åstadkommas i 
en given situation. En tydlig handlingsrepertoar skapar en mental bild av 
systemet för användaren och gör det enklare för denne att komma ihåg, 
systemet ska tydligt visa vilken typ av handling som föreslås. Det går att 
formulera i exempelvis knappar, beteckningen på handlingen eller på det 
aktuella objektet. Att använda ett språk som vanligtvis förekommer i 
verksamheten bidrar till förtydligandet. (Cronholm, Goldkuhl 2006) 
 

3.2.2 Kriterium 2: Lättnavigerbart  
 
Verksamhetshandling kan utföras. Verksamhetshandlingen kan t ex innebära 
att användaren vill utföra en registrering eller enbart söka information om 
något. Navigeringsstödet ska ge ett enkelt stöd oavsett IT-systemets struktur. 
Det finns flera typer av navigering. En typ är hierarkisk navigering som innebär 
en förflyttning till närmast högre eller lägre nivå i IT-systemet. Det finns också 
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sekventiell navigering som innebär en förflyttning inom samma nivå. En tredje 
typ är direkt navigering som innebär en förflyttning till en användningssituation 
lokaliserad var som helst i IT-systemet. För att användaren skall kunna 
orientera sig och enkelt kunna lokalisera var i IT-systemet en 
verksamhetshandling kan utföras bör en spårbarhet av navigeringen visas. 
(Cronholm, Goldkuhl 2006) 
 

3.2.3 Kriterium 3: Tydlig feedback 
 
Systemet ska alltid tala om för användaren vad som händer i just det 
ögonblicket och hur systemet behandlar informationen. Feedback ska inte 
visas när ett problem eller ett hinder har uppkommit och feedback ska inte 
alltid vara negativt, positiv feedback kan även vara bra att ha. Feedback kan 
även handla om att eTjänsten ger användaren en förståelse för vad denne gör 
och konsekvenserna utav detta. Om eTjänsten har slutat fungera ska den 
kunna tala om det i form av feedback till användaren så att användaren 
slipper gissa vad det är som har hänt. (Cronholm, Goldkuhl 2006) 
 

3.2.4 Kriterium 4: Aktörstydlighet 
 
IT-systemet ska hålla reda på vem som har sagt vad för användarens skull då 
det blir enklare för denne att kontakta den som är ansvarig för just det som 
har sagts. Informationen ska sparas som en del av verksamhetsminnet och 
ska förhindra anonymiteten i IT-systemet. Med aktörstydlighet menas att det 
är tydligt vem som är kommunikatören. (Cronholm, Goldkuhl 2006) 
 

3.2.5 Kriterium 5: Intentionellt tydligt 
 
Det ska inte finnas några dolda meningar. Allting ska vara tydligt för 
användaren. Användaren ska inte behöva fundera om begreppen har samma 
mening eller om det har blivit några förändringar avsiktsmässigt. 
Användaren ska kunna känna igen handlingar som denne utför på systemet, 
handlingarna ska med andra ord vara konsekventa för användaren. 
(Cronholm, Goldkuhl 2006)  
 

3.2.6 Kriterium 6: Känd och begriplig vokabulär 
 
Språket, begreppen och fraser på eTjänsten ska vara anpassade efter 
användaren, just därför ska systembegrepp/språk inte användas. Det ska 
finnas en möjlighet för användaren att kunna välja sitt modersmål på 
eTjänsten eller så ska det åtminstone kunna erbjudas ett internationellt 
språk. Utvecklaren ska använda standardmeningar eller/och ord som 
underlättar för användaren att förstå olika sammanhang. Om utvecklaren 
inte kan ändra på meningar eller ord ska en ordlista finnas tillgänglig på 
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eTjänsten så att användaren kan kolla upp vad vissa ord eller meningar 
betyder. (Cronholm, Goldkuhl 2006) 
 
 
3.3 Sammanfattning av eTjänstetydlighet och 

handlingsbarhet 
 
eTjänstetydlighet handlar om att förtydliga det IT-system som erbjuds 
användarna utanför verksamheten. Med hjälp av eTjänstetydlighet kan 
företagen förtydliga sitt eTjänstekoncept för att bli mer etablerade i 
omvärlden, stärka relationen mellan sig själva och kunderna, och utveckla 
IT-system så att det blir mer tilltalande för kunderna. Som det nämndes i 
kapitel 3.1 finns det 6 kriterium att utgå ifrån för att kunna utveckla och 
skapa ett eTjänstetydligt IT-system. Handlingsbarhet handlar om att få ett 
IT-system att befrämja, möjliggöra och underlätta en användares handlingar. 
Som det även nämndes i kapitel 3.2 finns det 6 kriterium att utgå ifrån för att 
kunna utveckla ett IT-system så att de blir handlingsbara.  
 
eTjänstetydlighet och handlingsbarhet kompletterar varandra vid utveckling 
av IT-system. eTjänstetydlighet lägger vikt på att skapa en tydligare relation 
mellan kunder och företag via IT-system, och handlingsbarhet förbättrar 
funktionerna i IT-systemet.(Hultgren 2007) 
 



Högskolan Dalarna 
Monireh Sajadpour 
 

16 

4 Analys av eTjänster 
 
I detta kapitel analyseras tjänster som erbjuds över Internet av två 

rekryteringsföretag, Proffice och Monster. Analysen är indelad i två delar. I 

den första delen (4.1) analyseras och jämförs eTjänsterna Proffice och 

Monster med hjälp av de 6 kriterierna för eTjänstetydlighet. I den andra 

delen (4.2) analyseras och jämförs eTjänsterna Proffice och Monster med 

hjälp av kriterier för handlingsbarhet. Slutligen (4.3) presenteras slutsatsen 

av detta kapitel.   

 

4.1 Analys av eTjänster enligt kriterier för tjänstetydlighet 
 
Proffice.se och Monster.se analyseras under detta avsnitt med hjälp av den 
praktiska teorin om eTjänster. Först ges en kort beskrivning av kriteriets mål 
vid varje steg, sedan görs analyserna för respektive eTjänst.   
 

4.1.1 Kriterium 1: eTjänster tillhandahålls i relationerna 
mellan en tjänsteleverantör och kunder 

 
Målet med detta steg är att fastställa vilka aktörer som är inblandade och vad 
dessa har för relation till varandra. (Se kapitel 3 för mer information) 
 
Proffice.se  
Proffice är en organisation som agerar i rollen som juridisk person och har 
därmed reglerat ansvar. Proffice erbjuder tjänster vars resultat ska vara 
värdeskapande för deras kunder (arbetstagare och arbetsgivare) via 
proffice.se (deras eTjänst).   
 
Rollerna kund och tjänsteleverantör föreligger hos proffice.se då Proffice 
AB är den ytterst ansvariga tjänsteleverantören för deras eTjänst via sina 
medarbetare. Kunderna för denna eTjänst är arbetsgivare och arbetstagare.  
 
Tjänsten baseras på den grundläggande relationen mellan tjänsteleverantören 
Proffice AB och kunderna arbetsgivare och arbetstagare. Dock finns det 
ingen relation mellan arbetsgivare och arbetstagare via deras eTjänst utan 
arbetsgivare och arbetstagare får kontakt med varandra efter att de har 
kommit i kontakt med medarbetarna på Proffice. Det är medarbetarna från 
Proffice som är ansvariga att matcha rätt person till rätt plats, det vill säga, 
rätt person till rätt jobb och rätt jobb till rätt person. 
  
Monster.se  
Monster Worldwide Scandinavia AB (Monster AB) är en tjänsteleverantör 
som erbjuder tjänster vars resultat ska vara värdeskapande för deras kunder 
(arbetstagare och arbetsgivare). Monster är en organisation som agerar i 
rollen som juridisk person som har ett reglerat ansvar. 
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Rollerna kund och tjänsteleverantör föreligger hos Monster då Monster AB 
är den ytterst ansvariga tjänsteleverantören för deras eTjänst via sina 
medarbetare. Kunderna för denna eTjänst är arbetsgivare och arbetstagare.  
 
Tjänsten baseras på den grundläggande relationen mellan tjänstleverantören 
Monster AB och kunderna arbetsgivare och arbetstagare. Dock finns det 
ingen relation mellan arbetsgivare och arbetstagare via deras eTjänst utan 
arbetsgivare och arbetstagare får kontakt med varandra efter att de har 
kommit i kontakt med medarbetarna på Monster. Det är medarbetarna från 
Monster som är ansvariga att matcha rätt person till rätt plats, det vill säga, 
rätt person till rätt jobb och rätt jobb till rätt person.  
 
Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
Kriterium 1 
Rollen tjänsteleverantör och kund föreligger hos både Proffice och Monster 
då de båda betjänar arbetsgivare och arbetstagare genom att erbjuda tjänster 
och skapa ett resultat med värde hos arbetsgivare och arbetstagare. Monster 
och Proffice uppfyller enbart en av de två grundläggande relationerna som 
respektive eTjänst baserar sig på, det vill säga, relationen mellan 
tjänsteleverantör och kund finns via eTjänsten men inte relationen mellan 
kund och kund via eTjänsten. Att utöka relationen (kund och kund via 
eTjänsten) med detta steg kan innebära mervärde för kunderna för 
respektive eTjänst då arbetsgivare och arbetstagare slipper en mellanhand.   
 
 

4.1.2 Kriterium 2: eTjänster innebär att handlingar och 
resultat tillhandahålls kunderna 

 
Målet med detta steg är att visa om en eTjänst erbjuder sina kunder 
handlingar och resultat av värde. (se kapitel 3 för mer information) 
 
Proffice.se 
Proffice eTjänst erbjuder arbetsgivare och arbetstagare handlingar och 
resultat i form av förmedling av lediga jobb och tillgänglig personal. 
Proffice eTjänst går ut på att skapa resultat som är värdeskapande för 
arbetsgivare och arbetstagare. Förmedlingen av tjänsterna som Proffice AB 
erbjuder via deras eTjänst sker via deras IT-system och Proffice AB 
kundkrets består av arbetsgivare och arbetstagare.  
 
Tjänster som Proffice AB erbjuder arbetsgivare och arbetstagare baseras på 
handlingar och resultat. eTjänstekonceptet består av kärntjänster och 
tilläggstjänster.  
 
Kärntjänsten som erbjuds via deras eTjänst med utgångspunkt för 
arbetsgivare:   
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• (Handlingar) Att publicera och exponera en arbetsgivares önskan 
om personal till en ledig tjänst, och förmedla kontakt med 
intresserade arbetstagare.   

• (Resultat) De publicerade jobbannonserna samt kontakter med 
intresserade arbetstagare som har svarat på jobbannonsen.  

 
Kärntjänsten som erbjuds via deras eTjänst med utgångspunkt för 
arbetstagare: 

• (Handlingar) Att söka efter intressanta jobbannonser med hjälp av 
deras eTjänst. 

• (Resultat) De presenterade sökresultaten.  
 
Tilläggstjänster som erbjuds via deras eTjänst med utgångspunkt för 
arbetstagare:  

• Att bevaka jobbannonser efter arbetstagarnas angivna sökkriterier 
• Möjligheten att gå med i fackförening via eTjänsten   
 

Monster.se  
Monsters eTjänst erbjuder arbetsgivare och arbetstagare handlingar och 
resultat i form av förmedling av lediga jobb och tillgänglig personal. 
Monsters eTjänst går ut på att skapa resultat som är värdeskapande för 
arbetsgivare och arbetstagare. Förmedlingen av tjänsterna som Monster AB 
erbjuder via deras eTjänst sker via deras IT-system och deras kundkrets 
består av arbetsgivare och arbetstagare runtom i landet.  
 
Tjänster som Monster AB erbjuder arbetsgivare och arbetstagare baserar på 
handlingar och resultat. eTjänstekonceptet består av kärntjänster och 
tilläggstjänster.  
 
Kärntjänsten som erbjuds via deras eTjänst med utgångspunkt för 
arbetsgivare:   

• (Handlingar) Att publicera och exponera en arbetsgivares önskan 
om personal till en ledig tjänst, och förmedla kontakt med 
intresserade arbetstagare.   

• (Resultat) De publicerade jobbanonserna samt kontakter med 
intresserade arbetstagare som har svarat på jobbannonsen.  

 
Kärntjänsten som erbjuds via deras eTjänst med utgångspunkt för 
arbetstagare: 

• (Handlingar) Att söka efter intressanta jobbannonser med hjälp av 
deras eTjänst. 

• (Resultat) De presenterade sökresultaten.  
 
Tilläggstjänster som erbjuds via deras eTjänst med utgångspunkt för 
arbetstagare:  

• Att bevaka jobbannonser efter arbetstagarnas angivna sökkriterier. 
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Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
Kriterium 2 
Både Proffice och Monster visar tydligt vilka deras kundgrupper är och 
baserar sina kärntjänster därefter. Kärntjänsterna som både Proffice och 
Monster erbjuder är relevanta och krävs för att deras respektive eTjänst ska 
fungera. Tilläggstjänsterna däremot som dessa två tjänsteleverantörer 
erbjuder är inte nödvändiga men de ökar mervärdet för kunden som 
använder eTjänsten. Det som dock är märkbart att påpeka är att varken 
Proffice eller Monster har några tilläggstjänster för arbetsgivare. Eftersom 
Både Proffice och Monster riktar sig till arbetsgivare och arbetstagare borde 
det finns tilläggstjänster för arbetsgivare.   
 

4.1.3 Kriterium 3: eTjänster tillhandahålls via användning 
av IT-system 

 
Målet med detta steg är att visa att eTjänsten som analyseras tillhandahålls 
via ett IT-system.(för mer information se kapitel 3) 
 
Proffice.se 
Proffice äger ett IT-system som kan motta handlingar, söka/hämta 
meddelanden samt bearbeta och skapa utmeddelanden. 
Handlingsrepertoaren bygger på terminologi och begrepp som är anpassade 
efter målgrupperna som ska använda IT-systemet. För att kunna använda 
deras system måste arbetsgivare och arbetstagare ha tillgång till webbläsare. 
Via webbläsaren kan arbetstagare och arbetsgivare navigera sig mellan olika 
skärmdokument för att nå sitt syfte. Den tekniska förutsättningen är nådd då 
både arbetstagare/arbetsgivare och Proffice har tillgång till Internet och en 
dator. Både arbetstagare/arbetsgivare och Proffice använder IT-systemet i 
handling, det vill säga, båda skapar inmeddelande, mottar utmeddelanden 
och utför externa handlingar. Detta kan jämföras med t.ex. när en 
arbetstagare registrerar sig för att sedan få ett erbjudande om intervju och 
med den informationen gå på intervju vid ett senare tillfälle.     
  
Figur 8 från avsnitt 4.3 kan tas som exempel när Proffice erbjuder 
arbetstagare sökning (en form av handlingsrepertoar) baserad på kriterier 
som arbetstagarna kan ange. Figur 1 visar exempel på utmeddelanden i form 
av information som besöksadress. Skärmdokumenten visas på kundernas 
dataskärm och för att kunna komma åt funktionaliteten på eTjänsten måste 
arbetstagare/arbetsgivare använda mus och tangentbord som är den tekniska 
utrustningen som krävs för att kunna använda IT-systemet.  
 
Proffice eTjänst kan användas i tre olika användningssituationer, interaktiv, 
autonom och extern av både tjänsteleverantören och kunderna (arbetstagare 
och arbetsgivare). 
  
Arbetstagaren och arbetsgivaren som använder eTjänsten har en 
användningssituation som är interaktiv för att:  
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• Ta del av information som finns på eTjänsten angående olika 
erbjudande tjänster 

• Registrera person/företagsuppgifter 
• Redigera sitt användarkonto/profil 
• Arbetstagaren kan skapa en egen jobbmapp   
• Kontakta Proffice personal  
 

Arbetstagaren och arbetsgivaren som använder eTjänsten har en 
användningssituation som är autonom för att: 

• Arbetstagaren och arbetsgivaren får e-mail om någon arbetsannons 
matchar dennes sökprofil  

 
Arbetstagaren och arbetsgivaren som använder eTjänsten har en 
användningssituation som är extern för att: 

• Arbetstagare som får en matchning och blir kallad till intervju får 
med sig kontaktinformation för det företag som ska intervjua 
arbetstagaren. 

• Arbetsgivaren sätter ut en annons, och när den får respons får 
arbetsgivaren information om den potentiella kandidaten inför 
kommande intervju.   

 
Proffice som använder eTjänsten har en användningssituation som är 
interaktiv för att:  

• De sätter ut information på eTjänsten för arbetstagare/arbetsgivare 
• De besvarar e-mail från arbetstagare/arbetsgivare 
• Proffice kan stänga av en arbetstagare/arbetsgivare konto om denne 

har brutit mot Proffice regler 
 
Proffice som använder eTjänsten har användningssituation som är autonom 
för att: 

• De får person/företags uppgifter när arbetstagare/arbetsgivare lagrar 
dessa 

• De skickar ut e-mail till arbetstagaren när deras sökprofil har matchat 
en arbetsannons 

 
Proffice som använder eTjänsten har användningssituation som är extern för 
att: 

• De svarar på frågor när arbetstagaren/arbetsgivaren ringer 
• De träffar arbetstagare/arbetsgivare för en intervju med den 

information som har registrerats på eTjänsten. 
 
Medium och utförarrollerna existerar tydligt då Proffices eTjänst 
tillhandahålls. Att deras eTjänst förmedlar lediga jobb och tillgänglig 
personal är ett exempel på rollen som medium, och rollen som utförare 
tydliggörs när deras eTjänst lagrar information om 
arbetstagaren/arbetsgivaren och utför sökningar.  
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Monster.se 
Monster tillhandahåller ett IT-system som kan motta handlingar, söka/hämta 
meddelanden samt bearbeta och skapa utmeddelanden. 
Handlingsrepertoaren bygger på terminologi och begrepp som är anpassade 
efter målgrupperna (arbetstagare och arbetsgivare) som ska använda IT-
systemet. För att kunna använda deras system måste 
arbetstagaren/arbetsgivaren ha tillgång till webbläsare. Via webbläsaren kan 
arbetstagare och arbetsgivare navigera sig mellan olika skärmdokument för 
att nå sitt syfte. Den tekniska förutsättningen existerar då både 
arbetstagare/arbetsgivare och Monster har tillgång till Internet och en dator. 
Både arbetstagare/arbetsgivare och Monster använder IT-systemet i 
handling, det vill säga, båda skapar inmeddelande, mottar utmeddelanden 
och utför externa handlingar. Detta kan jämföras med t.ex. när en 
arbetstagare registrerar sig för att sedan få ett erbjudande om intervju och 
med den informationen gå på intervju vid ett senare tillfälle.     
  
Figur 15 från avsnitt 4.3 kan tas som exempel när Monster erbjuder 
arbetstagare sökning (en form av handlingsrepertoar) baserad på kriterier 
som arbetstagarna kan ange. Figur 14 visar exempel på utmeddelanden i 
form av information som besöksadress. Skärmdokumenten visas på 
arbetstagarens/arbetsgivarens dataskärm och för att kunna komma åt 
funktionaliteten på eTjänsten måste arbetstagare/arbetsgivare använda mus 
och tangentbord som är den tekniska utrustningen som krävs för att kunna 
använda IT-systemet.  
 
Monsters eTjänst kan användas i tre olika användningssituationer, 
interaktiv, autonom och extern, av både tjänsteleverantören och kunderna 
(arbetstagare och arbetsgivare). 
  
Arbetstagaren och arbetsgivaren som använder eTjänsten har en 
användningssituation som är interaktiv för att:  

• Ta del av information som finns på eTjänsten angående olika 
erbjudande tjänster 

• Registrera person/företags uppgifter 
• Redigera sitt användarkonto/profil 
• Arbetstagaren kan skapa upp en egen jobbmapp   
• Kontakta Proffice personal  
 

Arbetstagaren och arbetsgivaren som använder eTjänsten har en 
användningssituation som är autonom för att: 

• Arbetstagaren och arbetsgivaren får e-mail om någon arbetsannons 
matchar dennes sökprofil  

 
Arbetstagaren och arbetsgivaren som använder eTjänsten har en 
användningssituation som är extern för att: 

• Arbetstagare som får en matchning och blir kallad till intervju får 
med sig kontaktinformation för det företag som ska intervjua 
arbetstagaren. 
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• Arbetsgivaren sätter ut en annons och när den fått respons får 
arbetsgivaren information om den potentiella kandidaten inför 
kommande intervju.   

 
Monster som använder eTjänsten har en användningssituation som är 
interaktivt för att:  

• De sätter ut information på eTjänsten för arbetstagare/arbetsgivare 
• De besvarar e-mail från arbetstagare/arbetsgivare 
• Monster kan stänga av en arbetstagare/arbetsgivare konto om denne 

har brutit mot Monster regler 
 
Monster som använder eTjänsten har användningssituation som är autonom 
för att: 

• De får person/företagsuppgifter när arbetstagare/arbetsgivare lagrar 
dessa 

• De skickar ut e-mail till kunderna när deras sökprofil har matchat en 
arbetsannons 

 
Monster som använder eTjänsten har användningssituation som är extern för 
att: 

• De svarar på frågor när arbetstagare/arbetsgivare ringer 
• De träffar arbetstagare/arbetsgivare för ett personligt möte med den 

information som har registrerats på eTjänsten. 
 
Medium och utförarrollerna existerar tydligt då Monsters eTjänst 
tillhandahålls. Att deras eTjänst förmedlar lediga jobb och tillgänglig 
personal är ett exempel på rollen som medium, och rollen som utförare 
tydliggörs när deras eTjänst lagrar information om kunderna och utför 
sökningar. 
 
Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
Kriterium 3 
Både Proffice och Monster har ett IT-system som är en förutsättning för 
handling. Dock måste arbetstagare och arbetsgivare själva stå för den 
tekniska utrustningen för att kunna få tillgång till Proffices och Monsters 
eTjänst. De kanske kan erbjuda arbetsgivare och arbetstagare förutsättningar 
som möjliggör användning av deras eTjänst, exempelvis hyra teknisk 
utrustning under en viss tidsperiod. Användargränssnittet8 för både Proffice 
och Monster innehåller tydlig information och funktioner för arbetstagarna 
och arbetsgivarna. Både Proffice och Monster erbjuder en eTjänst som 
baserar sig på tre olika användningssituationer, autonom, extern och 
interaktiv, utifrån tjänsteleverantörens perspektiv och arbetsgivarens och 
arbetstagarens perspektiv. 
 

                                                 
 
8 Användargränssnittet kommer att diskuteras närmare under avsnittet som behandlar 
Handlingsbarhet.  
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4.1.4 Kriterium 4: eTjänster tillhandahålls genom kundens 
användning av tjänsteleverantörens IT-system 

 
Målet med detta steg är att visa att eTjänsten som tillhandahålls kunderna 
inte ger äganderätten till kunderna. (För mer information se kapitel 3) 
 
Proffice.se 
Proffice AB tillhandahåller sin eTjänst (www.proffice.se) för arbetsgivaren 
och arbetstagaren kostnadsfritt. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan 
använda eTjänsten utan att få äganderätten och detta gör att kunden 
integrerar med tjänsteleverantören med hjälp av IT-systemet.  
 
Monster.se  
eTjänsten som Monster AB förser arbetsgivaren och arbetstagaren med är 
kostnadsfri. Äganderätten förblir hos Monster AB då arbetsgivaren och 
arbetstagaren kan använda eTjänsten utan att få äganderätten.  
 
Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
Kriterium 4 
I dagsläget erbjuder både Proffice och Monster sina eTjänster kostnadsfritt, 
detta kan vara en fördel då fler kanske väljer att bli kunder till dessa 
eTjänster. Eftersom båda eTjänsterna är kostnadsfria finns det ingen fördel, 
som kund, att välja Proffice före Monster eller vice versa. Dessa två 
rekryteringsföretag skulle kunna nischa sig genom att erbjuda tilläggstjänst 
för en kostnad. T.ex. att kunna få en personlig kontaktman som erbjuder 
något extra än om kunden enbart skulle ha varit ”kostnadsfri” kund. 
 

4.1.5 Kriterium 5: eTjänster tillhandahålls i samband med 
social interaktion via användning av IT-system 

 
Målet med detta steg är att visa att kundens interaktion med eTjänsten sker 
via IT-systemet och aldrig ansikte mot ansikte mellan tjänsteleverantör och 
kund. (för mer information se kapitel 3) 
 
Proffice.se 
Proffices eTjänst bygger på att förmedla kontakter mellan arbetsgivare och 
arbetstagare och är därmed baserad på en av de grundläggande relationerna, 
kund och tjänsteleverantör. Proffice eTjänst erbjuder den initiala kontakten 
mellan arbetstagare och arbetsgivare för att sedan låta dem själva fördjupa 
kontakten vid ett senare skede utanför eTjänsten(extern 
användningssituation). Relationen mellan Proffice och 
arbetstagare/arbetsgivare baserar sig på användning av IT-systemet. Proffice 
använder ett IT-system som är autonomt och handlar efter uppställda regler 
från Proffices sida. Arbetstagare/arbetsgivare åtar sig att följa reglerna som 
Proffice har satt när de registrerar sig på eTjänsten, och Proffice åtar sig att 
registrera och presentera arbetsgivarnas jobbannonser och arbetstagarnas 
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presentationer. Proffice bygger på ömsesidig relation av förväntningar och 
åtaganden.   
 
Monster.se  
eTjänsten som Monster erbjuder bygger på relationen kund och 
tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören i detta fall är Monster och kunderna är 
arbetstagare och arbetsgivare. Monster erbjuder via sin eTjänst chansen för 
arbetsgivare och arbetstagare att ta första kontakten med varandra för att 
sedan vid ett senare skede ta en fördjupad kontakt utanför eTjänsten(extern 
användningssituation). Relationerna mellan arbetstagare/arbetsgivare och 
Monster baserar sig huvudsakligen på Monsters IT-system.  Monster 
erbjuder ett IT-system som är autonomt och handlar efter uppställda regler 
från Monsters sida. Arbetstagare/arbetsgivare åtar sig att följa reglerna som 
Monster har satt när de registrerar sig på eTjänsten, och Monster åtar sig att 
registrera och presentera arbetsgivarnas jobbannonser och arbetstagarnas 
presentationer. Proffice bygger på ömsesidig relation av förväntningar och 
åtaganden. 
 
Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
Kriterium 5 
Båda eTjänsterna har ett propositionellt innehåll och en tydlig avsikt i vad 
som kommuniceras och vad syftet är. Detta har skapat förväntningar och 
åtaganden mellan de olika parterna (Proffice/Monster och 
arbetstagare/arbetsgivare). Om Proffices och Monsters relation till 
arbetsgivare och arbetstagare skulle vara utan åtaganden och förväntningar 
skulle detta skapa en otillförlitlig relation och detta skulle försämra kvalitén 
på eTjänsten. 
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4.1.6 Kriterium 6: En eTjänst kan samexistera med andra 
eTjänster 

 
Målet med detta steg är att påpeka om den existerande eTjänsten samarbetar 
med andra eTjänster och vad det innebär för dem som använder 
eTjänsten.(För mer information se kapitel 3) 
 
Proffice.se 
Nedanstående figur (se figur 1 nedan) visar hur användargränssnittet ser ut 
för Proffices startsida. Layouten är uppbyggd av bland annat komponenter så 
som logotyp, typsnitt och färger. Skärmdokumentet visar meddelanden så 
som ”Almega”, ”dagens möjligheter”, ”Sök jobb” och ”Sök personal”. 
Dessa meddelanden representerar handlingsrepertoarer eftersom 
arbetstagaren och arbetsgivaren kan klicka på meddelandet. Ett av 
meddelandena, ”Almega”, från skärmdokumentet (se figur 1) hamnar 
utanför Proffice eTjänstekoncept, då den räknas som en samexisterande 
eTjänst med Proffice.se.    

 
Figur 1 exempel på skärmdokument på Proffice startsida   
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Den fokala eTjänsten hos Proffice kan betraktas på det sätt där arbetsgivare 
och arbetstagare kan lägga upp jobbannonser respektive presentationer. 
Detta är ett tema som Proffice har och erbjuder sina 
kunder(arbetsgivare/arbetstagare). ”Almega” som nämndes tidigare utgör ett 
eTjänstkomplement åt den fokala eTjänsten, Proffice eTjänst. ”Almega” 
tillsammans med innehållet i Proffices eTjänst, så som ”sök jobb” och ”sök 
personal”, utgör den fokala eTjänstens eTjänstemiljö. 
 
eTjänsten består av tre typer av samexisterande eTjänster. Den fokala 
eTjänsten som är själva proffice.se, relaterade eTjänster som ”Almega” och 
flertalet länknings-eTjänster så som klickbara meddelanden ”Sök jobb” och 
”Sök personal”.  
 
Monster.se  
Nedanstående figur (se figur 2 nedan) visar hur användargränssnittet ser ut 
för Monsters startsida. Layouten är uppbyggd av bland annat komponenter 
så som logotyp, typsnitt och färger. Skärmdokumentet visar meddelanden så 
som ”karriärsråd”, ”Profil och CV”, ”Söka jobb” och ”Söka personal”. 
Dessa meddelanden representerar handlingsrepertoarer eftersom 
arbetstagaren och arbetsgivaren kan klicka på meddelandet. Det finns 
ingenting som presenteras på monsters eTjänst som hamnar utanför 
Monsters eTjänstekoncept. Med andra ord samarbetar inte Monster med 
andra eTjänster. 
   

 

 
Figur 2 Exempel på startsida för Monster 
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Den fokala eTjänsten, monster.se kan betraktas som en tjänst där 
arbetsgivare och arbetstagare kan lägga upp jobbannonser respektive 
presentationer. Detta är ett tema som Monster har och erbjuder sina 
kunder(arbetsgivare/arbetstagare). Alla länkningsmeddelanden som finns på 
monsters eTjänst utgör tillsammans den rådande eTjänstemiljön. 
 
eTjänsten består av två typer av samexisterande eTjänster. Den fokala 
eTjänsten som är Monsters eTjänst och flertalet länknings-eTjänster så som 
klickbara meddelandena ”Sök jobb” och ”Sök personal”.  
 
Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
Kriterium 6 
eTjänsterna Proffice och Monster skiljer sig vid detta kriterium då Monster 
inte har några samarbeten med andra eTjänster. Att samarbeta med andra 
eTjänster som Proffice gör kan skapa mervärde för arbetstagare och 
arbetsgivare. Detta kan vara avgörande för arbetstagaren och arbetsgivaren 
när denne står vid ett vägskäl och ska välja vilken eTjänst denne vill 
använda. 
 
4.2 Analys av eTjänster enligt kriterier för  

handlingsbarhet 
 
Proffices eTjänst och Monster eTjänst analyseras under detta avsnitt med 
hjälp av kriterier för handlingsbarhet. 
 

4.2.1 Kriterium 1: Tydlig handlingsrepertoar 
 
Proffice.se  
Figur 3 visar startsidan för Proffice och där kan jag se att varje 
länkningsmeddelande har en rubrik som ger användaren beskrivande 
information om vad som kan förväntas när denne trycker på meddelandet. 
Exempel på detta är länkningsmeddelandena ”sök jobb”,”sök personal”, där 
står det tydligt vad användaren kan förvänta sig om denne klickar på det 
länkningsmeddelandet. Utformningen är tydlig och informationen är 
strukturerad efter målgrupperna för eTjänsten.  
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Figur 3 exempel på startsida för Proffice. 
 
Monster.se 
Figur 4 visar startsidan för Monster. På startsidan finns det tydliga 
länkningsmeddelanden med rubriker som ger användaren beskrivande 
information om vad som kan förväntas när denne trycker på meddelandet. 
Exempel på detta är länkningsmeddelandena ”Söka jobb”, ”Profil & CV”, 
där står det tydligt vad användaren kan förvänta sig om denne klickar på det 
länkningsmeddelandet. Utformningen är tydlig men informationen är inte 
tydligt riktad till de båda målgrupperna som eTjänsten har. Vid första 
anblicken syns bara en eTjänst för arbetstagare, för att kunna se det som 
Monster erbjuder arbetsgivare måste jag gå in i detalj och leta noggrant. 
 

 
figur 4 exempel på startsida för Monster. 
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Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
kriterium 1  
Proffice har, tillskillnad från Monster, en mer tydlig handlingsrepertoar då 
den visar både arbetstagare och arbetsgivare att de kan använda eTjänsten 
vid första anblick. Monster visar bara en tydlig handlingsrepertoar för 
arbetstagare, de borde göra om sin eTjänst så att arbetsgivare får samma 
förutsättning som arbetstagare. 
 

4.2.2 Kriterium 2: Lättnavigerbart 
 
Proffice.se 
Proffice har utformat sin eTjänst så att det är lätt att navigera sig runt på 
eTjänsten. Trots den massiva informationen som vid första anblick verkar 
vara rörig kan användaren navigera och hitta dit den vill. Informationen på 
Proffice är strukturerad på det sätt att sekventiell och direktnavigering är 
möjlig. Ett exempel på sekventiell navigering på Proffice är när användaren 
förflyttar sig mellan ”Sök jobb” och ”Lediga jobb”, ett exempel på 
direktnavigering är när användaren kan förflytta sig från ”Sök jobb” till 
”Aktuellt”. Proffice har även förtydligat på sin eTjänst vart 
arbetstagare/arbetsgivare befinner sig i processen i det de gör. Spårbarheten 
är tydlig och detta kan uppmärksammas i figur 5, ovanför bilden är det 
gråmarkerat där det står ”Proffice -> Sök jobb”. 
 

  
Figur 5 Exempel på vart användaren befinner sig i processen.  
    
Monster.se 
Monsters eTjänst har en tydlig och lättnavigerad utformning. Informationen 
är strukturerad på det sätt att arbetstagaren har lätt för att navigera sig 
igenom eTjänsten. Arbetsgivaren får däremot inte samma förutsättning som 
arbetstagarna när det kommer till navigering eftersom informationen för 



Högskolan Dalarna 
Monireh Sajadpour 
 

30 

arbetsgivaren är dold vid första ögonkastet. Informationen på Monster är 
strukturerad på det sätt att sekventiell och direktnavigering är möjlig. Ett 
exempel på sekventiell navigering på Monster är när användaren förflyttar 
sig mellan ”Profil” och ”Redigera profil”. Ett exempel på direktnavigering 
är när användaren kan förflytta sig från ”Profil” till ”Karriärsråd”.  
 
Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
kriterium 2  
Både Proffice och Monster ger förutsättningar för en lättnavigerbar eTjänst 
då det är lätt att ta sig dit jag vill, informationen är lättillgänglig. Proffice 
visar sina användare vart i processen de befinner sig vilket Monster inte gör. 
Informationen som finns på Monster är mestadels riktad till arbetstagare 
vilket gör navigeringen enkel för arbetstagarna. Det finns lite information 
riktad till arbetsgivare, (som även är användare av Monsters eTjänst) detta 
gör att eTjänsten inte blir lättnavigerad för arbetsgivare. 
 

4.2.3 Kriterium 3: Tydlig feedback 
 
Proffice.se  
Proffices eTjänst är tydlig när användaren har gjort något fel, t.ex. fyllt i 
formulären fel eller om det saknas något i formulären vid registrering. 
Användaren får feedback om vad som har gjorts fel och förslag ges till 
lösning av problemet. Användaren får även möjlighet att se vart denne 
befinner sig i systemet (se figur 5). Detta hjälper användaren att förstå och 
minskar på det sättet missförstånd om vart användaren befinner sig.    
  
Monster.se 
Monsters eTjänst är tydlig när användaren har gjort något fel, t.ex. fyllt i 
formulären fel eller om det saknas något i formulären vid registrering. 
Användaren får feedback om vad som har gjorts fel och förslag ges till 
lösningen av problemet. Användaren har ingen möjlighet att se vart denne 
befinner sig i systemet.  
 
Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
kriterium 3 
Proffice och Monster är tydliga när det gäller feedback när användaren har 
gjort något fel som t.ex. fyllt i ett formulär på eTjänsten på fel sätt. Båda 
hemsidorna ger förslag till en lösning till problemet som har uppkommit. 
Monster har dock till skillnad från Proffice ingen feedback på vart 
användaren befinner sig i systemet.   
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4.2.4 Kriterium 4: Aktörstydlighet 
 
Proffice.se  
Proffice visar aktörstydlighet då ingen annan än Proffice medarbetare kan gå 
in och skriva/ändra på informationen på eTjänsten. Dock går det inte se vem 
det är som har skrivit just den information som finns tillänglig. Detta kan 
försvåra för användaren att veta vem de ska kontakta då informationen som 
finns kanske är fel eller bristfällig.  
 
Monster.se 
Det är enbart Monsters medarbetare som kan redigera informationen som 
finns tillänglig på eTjänsten. Det finns ingen risk för anonymitet då det klart 
och tydligt framgår att det är Monster som har skrivit informationen.   
 
Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
kriterium 4 
Informationen som återges på Monster och Proffice är till viss del tydlig. 
Med detta menas att ingen funktion på sidan ger indikation att andra9 kan 
redigera och lägga till information på Monsters och Proffice eTjänst utan det 
är enbart Proffice och Monster som kan gå in och ändra på informationen 
som är synlig för användarna. Dock finns det en otydlighet, varken Monster 
eller Proffice har visat specifikt vem som har skrivit just den information 
som är tillgänglig. 
 

4.2.5 Kriterium 5: Intentionellt tydligt 
 
Proffice.se  
Proffice eTjänst indikerar på ett konsekvent system då användaren känner 
igen sig på handlingar som denne utför. Utformningen och vissa knappar 
återkommer på samma ställe, detta gör så att användaren inte behöver 
fundera på om begreppen har samma mening eller om det har ändrats. Ett 
exempel på detta är sökfunktionen och kontaktinformation som finns på 
varje sida under samma länkningsmeddelande oavsett vart användaren 
befinner sig.   
    
Monster.se 
Användaren behöver aldrig känna att något känns oklart när denne utför sina 
handlingar på Monsters eTjänst eftersom det som visas är konsekvent och 
återkommer. Ett exempel på detta är när säkerhetsinformation och 
hjälpavsnittet finns med på varje sida under samma länkningsmeddelande.  
 

                                                 
 
9 Med andra menas de som inte är anställda av Monster AB och Proffice AB.  
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Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
kriterium 5 
Både Proffice och Monster är tydliga med informationen och framförallt 
konsekventa. Ett länkningsmeddelande har samma innebörd oavsett vart det 
finns och detta gör att användaren känner sig bekväm med att utforska 
vidare och testa nya delar av eTjänsten.  

4.2.6 Kriterium 6: känd och begriplig vokabulär  
 
Proffice.se  
Språket på Proffice är anpassat efter användarna och inga termer som är 
utöver det vanliga används som t.ex. systemspråk/begrepp när det blir 
systemfel. När det blir systemfel visas ord och begrepp som brukas i 
vardagliga sammanhang för att användaren ska förstå. Användaren har 
möjlighet att välja ett annat språk förutom svenska, de språk som erbjuds 
sträcker sig enbart till de länder Proffice är verksam i (Norge, Danmark och 
Finland). Engelska som är ett internationellt språk finns inte med som ett 
tillval för användaren.    
 
Monster.se 
Monster använder termer som är anpassad efter användarna och inga termer 
som är utöver det vanliga, t.ex. systemspråk/begrepp när det blir systemfel. 
När det blir systemfel visas ord och begrepp som brukas i vardagliga 
sammanhang för att användaren ska förstå. Användaren har ingen möjlighet 
att välja ett annat språk förutom svenska. Förstår användaren inte svenska 
kan de inte använda eTjänsten och de tjänster som erbjuds därvid.   
 
Jämförelse mellan eTjänsterna Proffice och Monster baserad på 
kriterium 6 
Med tanke på att Proffice erbjuder jobb (till arbetstagare) och personal (till 
arbetsgivare) oavsett kön, ålder och nationalitet så borde Proffice ha med 
engelska som tillval då det är ett internationellt språk och många kan det 
oavsett vart denne kommer ifrån. Det är mindre bra och nästintill 
diskriminerande då Proffice medvetet utelämnar målgrupper som inte förstår 
något av de skandinaviska språken. Monster har även detta problem då de 
enbart har ett språk (svenska), vad händer med arbetstagare som vill söka 
jobb eller arbetsgivare som vill söka personal om de inte förstår svenska? 
Att inte ha ett internationellt språk förhindrar och stoppar tillväxten av 
verksamheten då färre kan använda eTjänsten. 
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. 
 
4.3 Slutsatser av tillämpning av kriterier för 

eTjänstetydlighet och handlingsbarhet 
 
Genom att använda kriterier för eTjänstetydlighet har jag belyst hur Monster 
och Proffice kan fortsätta utveckla sina respektive eTjänster för att de ska bli 
ännu bättre. Både Monster och Proffice tillhandahåller handlingar och 
resultat som är värdeskapande för deras kunder (arbetstagare och 
arbetsgivare). Monster och Proffice erbjuder arbetstagare möjligheterna att 
söka ett nytt jobb och arbetsgivare möjligheterna att söka ny personal, detta 
kan vara värdefullt för kunderna som har ett sådant behov. Proffice och 
Monster är tydliga med vad som erbjuds och vilka åtaganden som både 
tjänsteleverantören (Proffice och Monster) och kunderna(arbetstagare och 
arbetsgivare) har, detta visar båda eTjänsterna när kunderna ska registrera 
sig i form av ett avtal som kunderna måste godkänna för att kunna utnyttja 
eTjänsten. Proffice och Monster är tydliga i sina skärmdokument när det 
kommer till att visa samexistens med andra eTjänster. Monster samexisterar 
inte med andra eTjänster tillskillnad från Proffice som samexisterar med 
andra eTjänster. Samexistens med andra eTjänster förtydligas framförallt 
genom att Proffice använder sig av andra företags loggor som 
länkningsmeddelanden. Monster och Proffice erbjuder tre olika 
användningssituationer vilket förstärker kundernas interaktion med 
företagens eTjänster. 
 
Genom att använda kriterier för handlingsbarhet har jag belyst hur Monster 
och Proffice kan fortsätta utveckla sina respektive eTjänster. De kan 
utveckla sina eTjänster för att underlätta för kunderna att hantera 
eTjänsterna och kunna utföra handlingar utanför systemet. Monster och 
Proffice befrämjar, möjliggör och underlättar till viss del kundernas 
handlingar via IT-systemet. Monster hade dock problem med att underlätta 
för en av sina kunder (arbetsgivaren) då informationen enbart riktade sig 
mot arbetstagare.  
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5 Analys av användning av kriterier för 
eTjänstetydlighet 

 
Utgångspunkten för detta kapitel ligger i att analysera kriterier för 

eTjänstetydlighet. Med hjälp av MA/SIMM, som jag har modifierat
10

, har 

jag analyserat användningen av varje kriterium var för sig genom att belysa 

mål, styrkor och problem. I slutet av detta kapitel görs en sammanfattande 

utvärdering. 

 

 

5.1 Kriterium 1: eTjänster tillhandahålls i relation mellan 
en tjänsteleverantör och kunder  

 
Målet med detta kriterium är att fastställa vilka aktörer som är inblandade 
och vad dessa har för relation till varandra. 
 
Styrkan i kriterium 1 ligger i tydligheten på beskrivning av att 
tjänsteleverantören måste vara en juridiskperson, annars går det inte kalla 
denne för tjänsteleverantör. Effekten av den tydligheten är att jag utan någon 
svårighet kan utpeka vem som är tjänsteleverantör och vem som är kund på 
eTjänsten.  
 
Vid tillämpning av kriterium 1 kunde jag inte hitta några problem, detta 
beror på att en tydlig beskrivning finns på vem som får kallas för 
tjänsteleverantör och vem som får kallas för kund. 
 
  
5.2 Kriterium 2: eTjänster innebär att handlingar och 

resultat tillhandahålls kunderna 
 
Målet med detta kriterium är att visa om en eTjänst erbjuder sina kunder 
handlingar och resultat av värde. Ett mål som är av intresse för 
tjänsteleverantören i högsta grad då detta är avgörande om kunden kommer 
tillbaka eller inte.  
 
Problemet med tillämpning av detta kriterium är att kunna redogöra vad som 
är av värde för kunderna. Den ena kunden är inte den andra lik och det finns 
lika många värderingar och åsikter som det finns kunder. Med detta menas 
att resultat och handlingar som erbjuds av tjänsteleverantören som det 
primära utbudet kanske inte alltid är av värde för kunden. Kunden kan tycka 
att tjänsteleverantörens val av färger och layout på eTjänsten har ett värde då 
kunden i vanliga fall är färgblind och inte ser bra annars. Effekterna av detta 

                                                 
 
10Jag har modifierat MA/SIMM för att metametodanalysen ska passa min studie. För mer 
information om MA/SIMM hänvisas läsaren till kapitel 2 
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blir att det inte går att analysera en eTjänst utifrån detta kriterium utan att ha 
pratat med en potentiell kund om vad denne anser sig vara av värde. 
 
Styrkan med detta kriterium är att det går att tydligt kategorisera vad för typ 
av handlingar och resultat som kan tillhandahållas kunderna. Effekten av 
detta blir att jag kan tala om för företaget hur de kan utveckla sin 
verksamhet till det bättre.  
 
 

5.3 Kriterium 3: eTjänster tillhandahålls via användning av 
IT-system  

 
Målet med detta kriterium är att visa att eTjänsten som analyseras 
tillhandahålls via ett IT-system. Detta görs genom att bland annat se om IT-
systemet är en förutsättning för handling och i handling, att olika 
användningssituationer existerar och att IT-systemet fungerar som medium 
och utförare.  
 
Det som gav upphov till ett problem vid tillämpning av detta kriterium var 
att kriterierna som finns för till exempel ”IT-systems förutsättning för 
handling” inte angav om ett IT-system är en förutsättning för handling om 
en eller flertalet av kriterierna saknades. Effekterna av detta problem blir att 
tillämpningen av kriteriet blir tveksamt då jag inte vet vart gränsen går för 
att kunna kalla ett ”IT-system förutsättning för handling”.  
 
Styrkan vid tillämpning av detta kriterium är när den ger insikten att förstå 
hur jag kan utvärdera olika användningssituationer för att förtydliga hur IT-
system används vid tillhandahållande av eTjänsten. Effekterna av detta blir 
att utvecklaren av IT-systemet får möjlighet att utveckla eTjänsten om det 
framgår vid analysen att det saknas en användningssituation.  
 
 
5.4 Kriterium 4: eTjänster tillhandahålls genom kundens 

användning av tjänsteleverantörens IT-system. 
 
Målet med detta kriterium är att visa att eTjänsten som tillhandahålls 
kunderna inte ger äganderätten till kunderna. Om äganderätten går över till 
kunderna finns det ingen mening med att kalla eTjänsten för eTjänst då det 
inte längre är aktuellt med rollerna tjänsteleverantör och kund.  
 
Problem som kan uppmärksammas vid tillämpning av detta kriterium är att 
det inte ges något förtydligande på när ett IT-system har hamnat i kundens 
ägodel och vad det är som ska uppmärksammas då, vilka gränsfall finns det? 
Vetskap om eventuella gränsfall och när ett IT-system anses hamna i 
kundens ägodel kan ge systemutvecklaren möjligheter att förbättra och 
utveckla eTjänsten. 
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Styrkan med detta kriterium är att det påpekar att kunden måste interagera 
med eTjänsten för att kunna utnyttja det och hur relationerna mellan 
tjänsteleverantör och kund stärks på detta sätt. Effekten blir en vetskap som 
systemutvecklaren kan tänka på när han/hon ska förbättra och bibehålla 
relationen mellan kund och tjänsteleverantör.  
 
 
5.5 Kriterium 5: eTjänster tillhandahålls i samband med 

social interaktion via användning av IT-system 
 
Målet med detta kriterium är att visa att kundens interaktion med eTjänsten 
sker via IT-systemet och aldrig ansikte mot ansikte mellan tjänsteleverantör 
och kund. 
 
Problemet vid tillämpning av detta kriterium är detsamma som tidigare 
nämndes i kriterium 3. Ett antal kriterier finns att använda för att utmäta om 
eTjänsten tillhandahålls i samband med social interaktion, men hur många 
kriterier måste uppfyllas för att det måttet ska hålla? Effekten av detta 
problem blir att det är svårt att definiera och det gör tillämpningen tveksam.  
 
Styrkan med detta kriterium är att med hjälp av de kriterier som finns kan 
jag belysa vilka delar av eTjänsten som bör förbättras och utvecklas vidare 
för att erhålla en bättre eTjänst för kunderna. Effekterna av detta blir en 
förbättrad och mer utvecklad eTjänst för slutkunderna.  
 
 
5.6 Kriterium 6: En eTjänst kan samexistera med andra 

eTjänster  
 
Målet med detta kriterium är att påpeka om den existerande eTjänsten 
samarbetar med andra eTjänster och vad det innebär för dem som använder 
eTjänsten.  
 
Ett problem med tillämpningen av detta kriterium kan förtydligas med ett 
fall, Företag A och Företag B skapar en produkt som ska säljas via den nya 
eTjänsten som båda tillsammans har utvecklat. Via den eTjänsten finns det 
länkar till Företag As eTjänst. Frågan är om den nya eTjänsten räknas som 
en del av den fokala eTjänsten(hemsida) som företag A har eller räknas det 
som en samexisterande eTjänst? Det handlar om en definitionsfråga och vad 
blir rätt i slutändan? Effekten av detta problem leder till att det blir svårt att 
tillämpa detta kriterium som det är menat. 
 
Styrkan med tillämpningen av detta kriterium är att ett förtydligande kan 
göras på vad som ingår och inte ingår i eTjänstemiljön för att vidare 
utveckla eTjänstens utbud. Att kanske lägga till en extra länkning till en 
relevant tjänsteleverantör kan höja mervärdet för kunderna som använder 
den fokala eTjänsten. Effekterna av detta kan leda till en mer utvecklad 
eTjänst.  
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5.7 Sammanfattande utvärdering  
 
Det finns genomgående drag i kriterierna för eTjänstetydlighet som tyder på 
brister orsakade av otydlighet i samband med uppsättningen. Bristerna är 
inte av stor betydelse och har inte hindrat mig från att kunna använda 
kriterierna på det sätt som de är menade att användas. Genom att använda 
kriterierna för eTjänstetydlighet kan jag analysera en eTjänst och komma 
fram till utvecklingsåtgärder som berör en eTjänsts eTjänstekoncept, 
relationerna mellan tjänsteleverantör och kund, de olika 
användningssituationerna och en eTjänsts samexistens med andra eTjänster, 
vilket är meningen med de sex kriterierna.          
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6 Slutsatser och förslag till vidare forskning 
I detta avsnitt görs en återkoppling till syftet och mina frågeställningar. Det 

ges även förslag till framtida forskning inom ämnet.   

 

Genom denna studie har jag kommit fram till att eTjänstetydlighet handlar 
om att förtydliga det IT-system som erbjuds användare utanför 
verksamheten. Det finns grundprinciper inom eTjänstetydlighet som ger 
företagen möjlighet att förtydliga sitt eTjänstekoncept för att bli mer 
etablerade i omvärlden, stärka relationen mellan sig själva och kunderna, 
och utveckla IT-systemet så att det blir mer tilltalande för kunderna. Jag har 
även kommit fram till att handlingsbara IT-system ska befrämja, möjliggöra 
och underlätta en användares handlingar och att det finns principer att tillgå 
för att kunna göra detta möjligt. Även om tillämpningen av principerna för 
eTjänstetydlighet inte har varit enkelt har jag med hjälp av de principerna 
fått fram utvecklingsåtgärder för företagen Proffice och Monster.  
Utvecklingsåtgärder som berör eTjänstens eTjänstekoncept, relationerna 
mellan tjänsteleverantör och kund, de olika användningssituationerna och en 
eTjänsts samexistens med andra eTjänster. 
 
Ett förslag till vidare forskning är att, som i denna studie, göra en 
utvärdering/analys av användningen av kriterier för handlingsbarhet och 
huruvida dessa kriterier uppfyller företagens förväntningar av 
utvecklingsåtgärder.  
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Bilaga 1   
 
Utvärdering av studiens resultat  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet handlar enligt Bryman(2002) om tillförlitligheten i 
insamlingsmetoden. Han menar om resultatet från insamlingen blir 
detsamma när studien upprepas så har studien en hög reliabilitet. Om denna 
studies insamling upprepades igen skulle resultatet bli densamma förutsatt 
att ingenting har ändrats på Proffice och Monsters respektive eTjänst. Detta 
beror på att kriterierna som har använts för att belysa deras eTjänstetydlighet 
och handlingsbarhet finns tydligt redovisat i denna studie. 
 
Validitet 
Validitet handlar enligt Bryman(2002) om att de slutsatser som redovisas i 
studien hänger ihop eller inte. Kvalitativa arbeten baseras oftast på 
begränsade urval och fallstudier. Detta gör det svårt att dra slutsatser som 
kan generaliseras även på andra fall. Anledningen till att jag anser att denna 
studie har en god validitet, trots att studien är uppbyggd på två fallstudier, är 
att de slutsatser som dragits har haft stöd i erkända teorier. 
 
Replikation 
Enligt Bryman(2002) handlar replikation om möjligheten att reproducera. 
Jag anser att replikation är fullt möjligt då det finns en tydlig redogörelse för 
hur studien har lagts upp och vilka kriterier som har använts för att göra 
analysen i denna studie. Kriterierna för handlingsbarhet och 
eTjänstetydlighet finns att återhämta i kapitel 3. Några avvikelser från 
redogörelsen för tillvägagångssättet finns ej 
   
 
  
      
 



 

 

Bilaga 2   
 
Begreppsdefinition  
För att undvika missförstånd i denna studie har det valts att göra ett 
förtydligande genom att beskriva begrepp som används i denna studie. 
Följande begrepp tas upp i kronologisk ordning.  
 

Handlingsbarhet 

Handlingsbarhet handlar om att få ett IT-system att befrämja, möjliggöra 
och underlätta en användares handlingar.  
 
Kund 

en individuell person med frihet att vid varje tillfälle välja en eTjänst/tjänst 
som en tjänsteleverantör tillhandahåller.(Hultgren 2007)  
 
eTjänster 

Tjänster i ordet eTjänster har samma betydelse som ovannämnda, ”e” som 
finns med i ordet står för elektroniskt. Alltså är det elektroniska tjänster som 
erbjuds av en tjänsteleverantör till en kund. 
 
eTjänstekoncept 

eTjänstkonceptet är en form utav produktbeskrivning som beskriver vilka 

handlingar och resultat som en eTjänst avser att tillhandahålla de avsedda 
kunderna. 
 
eTjänstetydlighet 

eTjänstetydlighet handlar om att förtydliga det IT-system som erbjuds 
användarna utanför verksamheten. Med hjälp av eTjänstetydlighet kan 
företagen förtydliga sitt eTjänstekoncept för att bli mer etablerade i 
omvärlden, stärka relationen mellan sig själva och kunderna, och utveckla 
IT-system så att det blir mer tilltalande för kunderna. 
 

Tjänster 

”Handling som är till nytta för någon annan” (Hultgren 2007). Tjänster 
bygger på att aktörerna tjänsteleverantör och kund existerar och tjänster 
skapas när kund interagerar med tjänsteleverantörens IT-system. 
 
Tjänsteleverantör  

En juridisk person som tillhandahåller kunder eTjänster/tjänster. (Hultgren 
2007) 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Presentation av företag i studien 
 
Monster 
 
Monster inspirerar och hjälper människor att förbättra sin karriär och sitt 
arbetsliv. De är Sveriges, Europas och världens mest besökta karriärsajt och 
har förändrat hur jobbsökande och arbetsgivare att hitta varandra. 
 
Monster fortsätter att expandera och utveckla branschen, som de skapade 
1994. Förflyttningen till Internet fortsätter och över 75 miljoner av Monsters 
besökare har registrerat ett personligt konto och tagit del av vårt utbud av 
tjänster, inkluderat vår globala CV-databas och prenumeration på jobb. 
Monster Sverige grundades under namnet Jobline 1997. I maj 2005 bytte de 
namn till Monster även i Sverige.  
 
Varje månad besöks monster.se av flera hundra tusen människor som letar 
nytt jobb och ytterligare tiotals miljoner besöker Monsters sajter i Europa 
och världen. Oavsett om någon letar efter nytt jobb eller ny personal, vinner 
de på att använda Monster.  
 
Monster hjälper till att upptäcka möjligheter och uppfylla mål och behov. 
Monster finns i över 50 länder och har ca 5 200 anställda, de är världens 
40:e mest besökta webbplats och har fler än 650 000 registrerade CV:n 
(2008) 
 
Kontaktadress: 
 
Stockholm :  
Monster Worldwide Scandinavia AB  
Sveavägen 25  
Box 3372  
103 67 Stockholm  
Telefon: +46 (0)8 - 506 523 00  
Fax: +46 (0)8 - 506 523 01  
 
 



 

 

Bilaga 4 
 
 
Proffice 
 
Proffice är det specialiserade nordiska bemanningsföretaget. De har en stark 
lokal förankring och finns representerade med över 100 kontor på de flesta 
stora och medelstora orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Deras 
kunder finns i den offentliga sektorn och bland företag av alla storlekar. 
Proffice har sitt ursprung i Snabbstenografen som startade 1960 och är 
noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista. Produktområden är 
personaluthyrning, rekrytering och karriärutveckling. Fokus ligger främst på 
segmenten industri och produktion, logistik och lager, kundservice, kontor, 
ekonomi, it och vård.   
 
Kontaktadress: 

Proffice AB  

Box 70368 
107 24 Stockholm 

Mäster Samuelsgatan 60 

Tfn 08-787 17 00 
Fax 08-553 419 15 
info@proffice.se 

 
 
 



 

 

Bilaga 5 
 
Detaljanalys vid navigering på Proffice och Monster 
 
Under detta avsnitt analyserar jag först startsidan för Proffice och Monster 
för att sedan analysera tillvägagångssättet när arbetsgivare och arbetstagare 
ska söka personal respektive söka jobb på eTjänsterna Proffice och Monster. 
Med detta avsnitt vill jag visa möjligheten att analysera eTjänster i detalj vid 
specifik användningssituation.  
 
Proffice.se 
 
Figur 6 återspeglar startsidan för Proffices eTjänst (www.proffice.se). 
Kärntjänsterna hos Proffice vänder sig till två grupper: de som vill söka jobb 
och de som vill söka personal. Resterande information som kan utläsas från 
figur 6 kan räknas som tilläggstjänster.  Kärntjänsterna och tilläggstjänsterna 
kan i sin tur kategoriseras som länkningsmeddelanden och länknings-
eTjänster11. 

 

 
Figur 6 Exempel på skärmdokument på startsidan för www.proffice.se 

 

                                                 
 
11 För mer information om länkningsmeddelanden och länknings-eTjänster se kapitel 3.1.6  



 

 

Länknings-eTjänsterna som finns i figur 6 är ”Almega” eftersom denna 
tjänst tillhandahålls av annan tjänsteleverantör än Proffice. Resterande som 
kan utläsas från figur 6 kallas för länkningsmeddelanden så som ”PAMA” 
och ”Saknar du personal eller kompetens”. Proffice återger mycket 
information på startsidan, detta kanske beror på att Proffice vill ge 
användaren en snabb överblick över vad som finns att inhämta men 
nackdelen är att en användare kanske känner sig förvirrad när användaren 
får för mycket intryck vid första anblicken. 
 
Navigering för när arbetstagare söker jobb på proffice.se 
Från startsidan (se figur 6) kan arbetstagaren välja om han/hon vill söka 
lediga jobb, eller logga in på sitt användarkonto.  
 
Arbetstagaren kan navigera sig med hjälp av länkningsmeddelandena ”Sök 
jobb” och ”Söker du ett arbete?”. Dessa två länkningsmeddelanden har 
samma innebörd och genom att ha dessa två länkningsmeddelanden ökar 
Proffice chanserna för arbetstagaren att hitta rätt och Proffice erbjuder 
användaren navigeringsmöjligheter som gör det enkelt för användaren. Om 
arbetstagaren väljer ”sök jobb/söker du ett arbete?” presenteras en ny sida 
(se figur 7) där kunden ytterligare får välja mellan olika kategorier som finns 
representerade som länkar på den vänstra sidan.  

 
Figur 7 Exempel på skärmdokument om kunden väljer ”sök jobb/söker du arbete?” 

 
Om arbetstagaren klickar på länken ”lediga jobb” presenteras det ytterligare 
en ny sida där arbetstagaren kan specificera vad denne är ute efter genom att 
justera och välja via rullistorna som finns tillgängliga. Efter att arbetstagaren 
har gjort sina val trycker han/hon på ”sök” som finns längst ner på den 
befintliga sidan. Efter detta val visas en ny sida, (se figur 8) där presenteras 
de lediga jobben enligt arbetstagarens sökkriterier. 



 

 

 
Figur 8 Exempel på skärmdokument när kunden har tryckt på ”sök”, de lediga jobben 

visas 

 

Om arbetstagaren är intresserad av någon av de presenterade tjänsterna 
kryssar denne i den ruta som återfinns strax till vänster om presenterat ledigt 
jobb. Med denna handling kan arbetstagaren välja om denne vill ”ansöka” 
den lediga tjänsten, för att fullfölja sökningen trycker arbetstagaren på 
”ansök” och möts av en ny sida. Där blir arbetstagaren stoppad om denne 
inte är registrerad eller inloggad med uppmaning till att logga in och/eller 
registrera sig. Efter att arbetstagaren har registrerat sig och/eller loggat in 
möts arbetstagaren av en ny sida som visar hur arbetstagaren kan ladda upp 
sitt CV för att söka det jobb han/hon har valt. Efter att detta steg är avklarat 
får arbetstagaren fylla i kontaktinformation om sig själv. För att förenkla 
matchningsprocessen ställer Proffice frågor som rör den erfarenhet och vilka 
färdigheter arbetstagaren har. Efter att detta steg är avslutat presenteras en 
ny sida som visar bekräftelse på att ansökan är skickad(se figur 9). 

 
Figur 9 Exempel på skärmdokument när arbetsgivaren har fått en bekräftelse på iväg 

skickad ansökan 



 

 

Navigering för när arbetsgivare söker personal på Proffice.se 
Från startsidan (se figur 6) kan arbetsgivaren välja ”sök personal/söker du 
personal?”.  
 
När arbetsgivaren har tryckt på ”sök personal/söker du personal?” möts 
arbetsgivaren av figur 10.  Där kan arbetsgivaren navigera sig med hjälp av 
informationen som finns tillgänglig, han/hon kan bland annat välja ”Jag vill 
hyra” eller ”Jag vill rekrytera”. Det framgår tydligt för arbetsgivaren vad 
han/hon kan välja bland. Om arbetsgivaren vill hyra personal presenteras 
figur 11 och om arbetsgivaren vill rekrytera personal presenteras figur 12. 

 
Figur 10 Exempel på skärmdokument när arbetsgivaren har valt ”sök personal”/”söker du 

personal?”  

 
Om arbetsgivaren väljer att hyra personal får han/hon fram en sida (se figur 
11) där arbetsgivaren ytterligare får välja bland de produkter som Proffice 
har att erbjuda (se fetmarkerade i figur 11). Informationen som presenteras 
är tydlig och visar för arbetsgivaren vad valmöjligheterna är om han/hon vill 
hyra personal. Om arbetsgivaren klickar på en av de presenterade 
produkterna får arbetsgivaren mer information och hur han/hon ska gå 
vidare. 

 
Figur 11  Exempel på skärmdokument när arbetsgivaren har valt ”jag vill hyra” 



 

 

Om arbetsgivaren väljer att rekrytera personal får han/hon fram en sida (se 
figur 12) där arbetsgivaren ytterligare får välja bland de produkter som 
Proffice har att erbjuda (se fetmarkerade i figur 12). Informationen som 
presenteras är tydlig och visar för arbetsgivaren vad valmöjligheterna är om 
han/hon vill rekrytera personal. Om arbetsgivaren klickar på en av de 
presenterade produkterna får arbetsgivaren mer information och hur han/hon 
ska gå vidare därifrån. 

 
Figur 12 Exempel på skärmdokument när arbetsgivaren har valt ”jag vill rekrytera” 

 



 

 

När arbetsgivaren har bestämt sig för om han/hon vill rekrytera eller hyra 
personal och vilken produkt som är mest lämplig för arbetsgivaren (se figur 
11 och 12) kan arbetsgivaren skicka en förfrågan (se figur 13) elektroniskt 
via ett formulär som arbetsgivaren får fylla i. Informationen är tydlig och 
arbetsgivaren kan avbryta när han/hon önskar genom att bland annat klicka 
på ”radera”, ”sök personal” eller ”första sidan”. Arbetsgivaren blir kontaktad 
av personal från Proffice för att diskutera vidare eventuella önskemål. 

 

 
Figur 13 Exempel på skärmdokument när arbetsgivaren har valt ”Förfrågan”.  

 
Beskrivning av tilläggstjänsterna 
Proffice erbjuder användare 3 sökfunktioner i direkt anslutning till figur 6. 
”sök jobb”,”sök personal” och en textruta uppe i högra hörnet (se figur 6). 
Två sökfunktioner fungerar tillfredställande medan den sökfunktion som 
finns i form av textruta i högra hörnet inte har någon form av funktion. Detta 
är förvirrande för användaren och vad är den till för om den inte fungerar? 
 
Proffice erbjuder användarna en möjlighet att hålla sig uppdaterade genom 
informationen som finns under rubriken ”Aktuellt”. Informationen som 
erbjuds användaren handlar om vilka projekt Proffice har för tillfället och 
hur det har gått för tidigare projekt. Informationen är inte strukturerad 
kronologiskt och all informationen som återges handlar inte om det aktuella 
som Proffice gör utan det förekommer information om företaget. Detta kan 
anses vara missvisande för användaren då all information om Proffice som 
företag borde ligga under rubriken ”Om Proffice”. 
 
Proffice erbjuder användarna kontaktmöjligheter i form av telefon, mail och 
besöksadress. Om användaren har frågor eller funderingar kan användaren 



 

 

kontakta Proffice genom den kontaktinformation som finns tillänglig. 
Kontaktinformationen finns tillgänglig längst ner på alla sidor men 
framförallt under rubriken ”Kontakt”. Kontaktinformation (telefon, mail och 
besöksadress) finns även för de andra nordiska länderna som Proffice finns 
i. 
  
Proffice erbjuder användaren genvägar för att användaren snabbare ska 
kunna hitta dit de vill. Dessa genvägar kan ses högst upp i figur 6 och de 
finns med på varje sida oavsett vilken sida användaren befinner sig på. 
 
 
Monster.se 
 
Figur 14 återspeglar startsidan för Monsters eTjänst (www.monster.se). 
Kärntjänsterna hos Monster vänder sig till två grupper: de som vill söka 
jobb, och de som vill söka personal. Resterande information som kan utläsas 
från figur 14 kan räknas som tilläggstjänster.  Kärntjänsterna och 
tilläggstjänsterna kan i sin tur kategoriseras som länkningsmeddelanden12. 

 
Figur 14 Exempel på skärmdokument på startsidan för www.monster.se 

 

Som det tydligt framgår i figur 14 finns det inga länknings-eTjänster på 
monster.se  

                                                 
 
12 För mer information om länkningsmeddelanden och länknings-eTjänster se kapitel 3.1.6  



 

 

Det som dock framgår och finns mycket av är länkningsmeddelanden så som 
”Upplev nya Monster”, ”Var sökbar på Monster” och ”Publicera ditt CV på 
Monster”. Monster har en tydlig startsida där det syns vad 
kunden(arbetstagare) kan göra (dock inte arbetsgivare). 
 
Navigering för när arbetstagare söker jobb på monster.se 
Från startsidan (se figur 14) kan arbetstagaren välja om han/hon vill söka 
lediga jobb, eller logga in på sitt användarkonto. Arbetstagaren kan navigera 
sig med hjälp av länkningsmeddelandena ”Söka jobb” och ”Sök efter jobb”. 
Dessa två länkningsmeddelanden har samma innebörd och genom att ha 
dessa två länkningsmeddelanden ökar Monster chanserna för arbetstagaren 
att hitta rätt och Monster erbjuder arbetstagaren navigeringsmöjligheter som 
gör det enkelt för användaren. Om arbetstagaren väljer ”Söka jobb” 
presenteras en ny sida (se figur 15) där kunden ytterligare får välja mellan 
olika kategorier som finns representerade som länkar.  
 

   
Figur 15 Exempel på skärmdokument om kunden väljer ”Söka jobb/sök jobb?” 

 



 

 

Om arbetstagaren klickar på ”jobböversikt” får denne välja mellan att söka 
jobb baserat på bland annat stad, bransch, kategori och karriärnivå. När 
arbetstagaren har valt delar den vill basera sin sökning på trycker denne på 
”visa jobb nu” och följande skärmdokument visas (se figur 16).  
 

 
Figur 16 Exempel på skärmdokument när kunden har tryckt på ”visa jobb nu”, de lediga 

jobben visas. 

 

Om arbetstagaren är intresserad av någon av de presenterade tjänsterna 
klickar denne på den markerade lediga tjänsten. Med denna handling 
kommer arbetstagaren till en ny sida där arbetstagaren får fylla i information 
om sig själv och bifoga personligt brev, efter att informationen är ifylld och 
färdig trycker arbetstagaren på skicka ansökan och möts av följande 
skärmdokument (se figur 17) 

Figur 17  Exempel på skärmdokument när arbetstagaren har fått en bekräftelse på iväg 

skickad ansökan 

 
Navigering för när arbetsgivare söker personal på monster.se 
Från startsidan (se figur 14) kan arbetsgivaren välja ”Söker du personal?”.  
När arbetsgivaren har tryckt på ”Söker du personal?” möts arbetsgivaren av 
figur 13.  Där kan arbetsgivaren navigera sig med hjälp av informationen 
som finns tillgänglig, han/hon kan bland annat välja om denne vill köpa 



 

 

platsannons, köpa CV-sök eller läsa mera om monsters produkter. Det 
framgår tydligt för arbetsgivaren vad han/hon kan välja bland. 
  

 
Figur 18 Exempel på skärmdokument när arbetsgivaren har valt ”söker du personal?”  

 

Om arbetsgivaren vill köpa CV-sök presenteras figur 19. Där får 
arbetsgivaren information om vilka produkter som finns att välja bland och 
hur mycket det kostar för varje tjänst.  
 

   
Figur 19Exempel på skärmdokument när arbetsgivaren har valt ”CV-sök” 

 

 

 

 



 

 

Om arbetsgivaren väljer att köpa CV-sök för en månad presenteras följande 
skärmdokument: 

 
Figur 20 Exempel på skärmdokument när arbetsgivaren har klickat på köp  

 

I skärmdokumentet som presenteras i figur 20 får arbetsgivaren information 
om slutsumman och hur denne ska fortsätta. Genom att klicka på ”fortsätt” 
stoppas arbetsgivaren med information att denne måste logga in eller 
registrera sig som kund. Efter att arbetsgivaren har loggat in kan denne välja 
hur han/hon vill betala för att sedan slutföra sin process.  
 
Beskrivning av tilläggstjänsterna 
Monster erbjuder arbetstagaren och arbetsgivaren tre sökfunktioner i direkt 
anslutning till figur 14. ”Söka jobb”,”Sök efter jobb” och ”Söker du 
personal?”. Sök funktionerna fungerar tillfredställande utan problem för 
arbetsgivaren och arbetstagaren. 
 
Monster erbjuder arbetstagaren möjlighet att få karriärstips där bland annat 
jobbsökarstrategi och tips på hur ett CV/personligt brev kan skrivas. 
Monsters kundkrets består av både arbetsgivare och arbetstagare men tipsen 
riktar sig enbart till den ena kundkategorin, det vill säga arbetstagarna. 
Informationen är strukturerad kronologiskt och det framgår tydligt vem som 
berörs av informationen som presenteras.  
 
Monster erbjuder arbetsgivaren och arbetstagaren kontaktmöjligheter i form 
av telefon, mail och besöksadress. Om användaren har frågor eller 
funderingar kan arbetsgivaren och arbetstagaren kontakta Monster genom 
den kontaktinformation som finns tillänglig. Kontaktinformationen finns 
tillgänglig längst ner på alla sidor men framförallt under informationsfältet 
”Kontakta oss”. Monster erbjuder även arbetsgivaren och arbetstagaren 
genvägar för att de snabbare ska kunna hitta dit de vill. Dessa genvägar finns 
längst ner i figur 14 och de finns med på varje sida oavsett vilken sida 
användaren befinner sig på. 


