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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Uppdragsgivarna 
SkiBar System AB startades år 2000 och deras inriktning är att marknadsföra ett 
koncept innefattande hårdvara och egenutvecklad mjukvara för datorisering av 
uthyresverksamhet. SkiBar arbetar med bl.a. kortbetalningssystem, turnummer-
system, infomediasystem, webbokning, programutveckling och integrationstjänster. 
Företaget har expanderat kraftigt de senaste åren och sex personer är i dagsläget 
knutna till verksamheten som har sitt säte i Orsa. I nuläget använder 20 
skiduthyrare deras system och de är geografiskt spridda från Lappland i norr till 
Halland i  
söder. SkiBar finns även etablerade på två anläggningar i Norge.  

1.1.2 Uppdraget 
SkiBar har startat ett projekt i samarbete med Orsa Skidklubb, Orsa Grönklitt AB 
och Högskolan Dalarna vilket är delfinansierat av VINNOVA1. Syftet med 
projektet är att erbjuda längdskidåkare mervärde utöver skidspåret, i form av 
eTjänster. Skidåkare har efterfrågat uppgifter om valla- och väderinformation via 
SMS samt en tidtagningstjänst. Grönklitt har även ett behov av att lösa finansiering 
av spårpreparering och önskar en utveckling av längdskidåkning som en produkt.  
 
Projektet skall resultera i ett spårkort som skall säljas på skidanläggningen och via  
Internet. Spårkortet har formen av ett kort, liknande ett liftkort, och innehåller en 
RFID-tagg2. RFID-taggen läser av och registrerar tider utefter en specifik bana och 
lagrar prestationer i en databas. Den inkluderar även ett abonnemang vilket ger 
utskick av väderprognoser och temperaturangivelser via SMS eller via den 
tillhörande webbplatsen. Spårkortet ska kunna köpas i självserviceautomater, via 
Internet eller kassören på skidanläggningen. Om kortet köps via Internet eller vid 
självserviceautomaterna så betalas det via ett betalsamtal eller kreditkort.  
 
Förutom tidtagningstjänsten och SMS-utskicken kommer kunderna av spårkortet att 
få tillgång till en tillhörande webbplats som har formen av ett community. Via 
webbplatsen kan kunden i förväg betala sitt spårkort och erhåller då en kod. Denna 
kod kan sedan användas vid självservicecentralen på skidanläggningen för att 
hämta ut ett spårkort på plats. Kunden kan även använda koden för att logga in på 
webbplatsens tillhörande community och där få tillgång till ett antal olika eTjänster.  
De eTjänster som communityt kommer att tillhandahålla är bland annat en 
presentation samt betyg och kommentarer över skidanläggningar och dess 
tillhörande skidspår, en möjlighet att se sina spårtider och jämföra med andra, en 
profilsida med tillhörande blogg samt en möjlighet att se sina målfoton.  
                                                 
1 VINNOVA är en statlig myndighet som ger små och medelstora företag ekonomiskt stöd till 
forsknings- och utvecklingsprojekt. 
2 En RFID-tagg består av ett mikrochip och en antenn som kommunicerar med en RFID-läsare via 
radiovågor. Mikrochipet används för att lagra information och med hjälp av antennen kan 
informationen överföras från mikrochipet till RFID-läsaren. 
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1.2 Problemformulering 
 
Skidanläggningar runt om i Sverige har problem med att få in intäkter till sin spår-
preparering. Anledningen är att de inte kan kräva betalning av de som åker i 
skidanläggningarnas spår på grund av allemansrätten. Detta leder till att 
anläggningarna förlorar pengar på skidspåren. SkiBar System AB har kommit på ett 
sätt att fylla detta behov i och med utvecklingen av spårkortet. För att folk ska vara 
villiga att betala för spårkortet måste de tillhörande tjänsterna resultera i någonting 
av värde för kunderna. Spårkortets tillhörande community skall erbjuda kunderna 
mervärde i form av eTjänster. Vid utvecklingen av eTjänsterna är det därför av vikt 
att ha ett tjänste- och kundfokus för att kunderna skall få ut så mycket mervärde av 
communityt som möjligt. 
 
Göran Hultgren är författaren till eTjänster som social interaktion via användning 
av IT-system (2007), vilken är en praktisk teori som syftar till att vara till hjälp vid 
analyser av eTjänster. Enligt Göran Hultgren är det viktigt att behålla ett tjänste-
fokus vid utvecklingen av en eTjänst, detta för att kundnyttan inte skall gå förlorad. 
Denna praktiska teori har dock inte testats i praktiken, utan endast vid författandet 
av avhandlingen. Eftersom Hultgrens praktiska teori främst går ut på att analysera 
befintliga eTjänster så saknas det riktlinjer för hur teorin kan tillämpas praktiskt för 
att stödja utvecklingen av nya eTjänster. 
 
Skulle det vara lättare att utveckla eTjänster, med ett tydligt tjänstefokus och med 
kundnyttan i centrum, med hjälp av en systemutvecklingsmetod som har Göran 
Hultgrens eTjänsteteori integrerad? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ta fram en systemutvecklingsmetod utifrån den 
praktiska eTjänsteteorin. 
 

1.4 Mål 
 
Målet med uppsatsen är att använda eTjänstemetoden vid utvecklingen av det 
community som ingår i spårkortets tjänsteutbud. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Vid arbetet hos SkiBar kommer vi inte att arbeta med andra funktioner än det 
community som ingår vid köpet av spårkortet, där fokus kommer att ligga på de 
funktioner som skall vara tillgängliga när en användare har loggat in på 
communityt.  
 
 

1.6 Metodöversikt 
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Projektets arbetsgång har skett i fem steg: datainsamling, sammanställning av data, 
teorigenomgång, metodutveckling samt implementering av den utvecklade 
eTjänstemetoden.  
 
 

1. Datainsamling
- Litteraturstudie
- Intervju

2. Sammanställning av data
- Sammanställning av litteratur
- Sammanställning av intervju

4. Metodutveckling baserad på 
Hultgrens avhandling
- Utvecking av analysfasen
- Utveckling av utvecklingsfasen

5. Implementering av eTjänstemetoden
- Analys av eTjänsten
- Utveckling av eTjänsten

3. Teorigenomgång
- Presentation av Hultgrens 
avhandling

 
Figur 1 Metodöversikt 
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2 Metod 
 
Metodkapitlets syfte är att välja och motivera valet av undersökningsmetod samt att 
beskriva det praktiska tillvägagångssättet för studien.  
 

2.1 Begreppsdefinitioner 
 
Tema: Ett tema baseras på en tänkbars kunds intressen och handlingsmål 
paketerade i ett eTjänstekoncept. 
eTjänstekoncept: Beskriver handlingar och resultat som en eTjänst avser att 
tillhandahålla. eTjänstekoncept delas in i underkategorierna kärntjänst och 
tilläggstjänst. 
Kärntjänst: Handlingar och resultat som tjänsten baseras på, dvs. de är 
nödvändiga för eTjänstens existens. 
Tilläggstjänst: Handlingar och resultat som tillför kärntjänsterna kompletterande 
kundvärde. 
Handlinsreportoar: En eTjänsts funktionalitet och meddelanden. 
 

2.2 Datainsamling 
 
Vi har valt att använda oss av två metoder för att samla in det data vi behöver för 
vårt arbete, litteraturstudie och intervjuer. Vi har utfört en kvalitativ bearbetning av 
den insamlade informationen vi fått av intervjun och litteraturen. En kvalitativ 
ansats syftar till att ge en djupare förståelse av ett specifikt ämne. Vi har valt att 
sammanfatta informationen för att endast få kvar den ämnesdel som vi har mest 
nytta av under vårt arbete.  

2.2.1 Litteraturinsamling 
Vi valde att utföra en litteraturstudie eftersom det är ett effektivt sätt att under kort 
tid få ta del av en mängd information. Vår litteraturinsamling har skett i två steg: 
 

 Vi har sökt litteratur för att kunna besvara vårt syfte om eTjänster 
 Vi har tagit del av litteratur angående SkiBars verksamhet och projekt.  

 
Den skriftliga information vi har fått från SkiBar är en övergripande 
kravspecifikation över spårkortsprojektet samt deras ansökan till VINNOVA. 
Denna litteratur har varit till hjälp vid utformningen av det community vi ansvarat 
för.  
 
För att besvara vårt syfte och mål har vi använt oss av Göran Hultgrens avhandling 
eTjänster som social interaktion via användning av IT-system (2007).  
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2.2.2 Intervju 
Vi valde att genomföra en semistrukturerad intervju med vår kontaktperson Stefan 
Karlsson för att få en inblick över SkiBars verksamhet och det projekt vi är 
involverade i. En semistrukturerad intervju innebär att respondenten intervjuas 
utifrån ett bestämt ämnesområde och några kärnfrågor. Vi genomförde intervjun 
därför att det inbringar en djupare förståelse än enbart litteratur eftersom det går att 
anpassa frågorna till individen och dennes tidigare svar.  
 

2.3 Sammanställning av data 

2.3.1 Sammanställning av litteratur 
Bearbetningen av Hultgrens avhandling resulterade i en sammanfattning av de mest 
relevanta kapitlen som skulle vara till hjälp vid utformningen av metoden. Dessa 
presenteras i teorikapitlet i denna uppsats. 

2.3.2 Sammanställning av intervju 
Bearbetningen av intervjun resulterade i en skiss över hur de olika systemdelarna i 
projektet är sammankopplade samt en informationsmodell över den systemdel vi 
skulle utveckla. 
 

2.4 Systemutvecklingsmetod 

2.4.1 Livscykelmodellen 
Livscykelmodellen är en metod för att beskriva systemutvecklingen från tanken på 
ett nytt system till att det är färdigt. Vi kommer att använda oss av 
livscykelmodellen för att beskriva de delar som vi har arbetat med under projektets 
gång. 
 
 Livscykelmodellen är indelad i fyra övergripande faser: förändringsanalys, system-
utveckling, förvaltning och drift samt avveckling. Systemutvecklingen delas i sin 
tur in i tre faser (Andersen 1994). 
 
Den första fasen är förändringsanalysen vilken syftar till att säkerställa att ett nytt 
informationssystem verkligen är en lösning på de problem som finns inom verk-
samheten. Därför genomförs en undersökning över verksamheten och dess problem 
innan utvecklingsarbetet sätter igång. Den andra fasen är systemutvecklingsfasen 
som i sig består av tre underfaser: systemering, realisering och implementering.  
 
Även systemeringsfasen är utformad i två underfaser, analys och utformning, vilka 
syftar till att utföra en planering av systemet. Vid analysfasen beskrivs vad som 
skall ske i systemet vilket resulterar i en kravspecifikation och under 
utformningsfasen beskrivs hur de delar som ingår i systemet skall fungera samt 
vilka tekniska lösningar som skall användas. Efter att systemeringen är utförd 
startar realiseringen, vilket är där själva programmeringsarbetet startar. När 
systemet är färdigutvecklat skall det sättas i bruk, vilket sker i implementerings-
fasen. Förvaltning och drift syftar till att kontrollera att systemet fungerar korrekt 
under den tid som det används. Under denna fas kan man även implementera 
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förbättringar i systemet. Den sista fasen i livscykelmodellen är avveckling där 
systemet tas ur bruk (Andersen 1994). 
 

Fig 1. Livscykelmodellen 
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3 Teori 
 
Detta kapitel bygger på de teorier Göran Hultgren presenterar i sin avhandling 
eTjänster som social interaktion vid användning av IT-system – en praktisk teori 
(2007). 
 
Denna litteraturgenomgång av Hultgrens avhandling inleds med att beskriva vad en 
tjänst och en eTjänst är för att sedan presentera de tre grundläggande egenskaperna 
och de sex reglerna som måste uppfyllas för att ett fenomen ska kunna kallas 
eTjänst. 
 
En tjänst bygger på att det finns två roller: tjänsteleverantör och kund som 
interagerar med varandra, genom att utföra handlingar, som resulterar i att något 
blir utfört. En tjänst skapas i samband med interaktion och kommunikation med en 
tjänsteleverantör som genom en handling ger ett resultat till kunden (Hultgren, 
2007:81).  
 
En eTjänst är en elektronisk tjänst vilken förutsätter informationsteknik som 
medium och en kund som använder sig av den (Hultgren, 2007:3). IT-användning i 
en eTjänstekontext innebär att tjänsteleverantörer och kunder utför social 
interaktion via användningen av IT-system som tjänsteleverantören besitter 
(Ibid:111). Den centrala utgångspunkten för eTjänstebegreppet är att det är kundens 
nytta av användningen av IT-systemet som fokuseras samt att tjänsteleverantören 
inte har kontroll över kunden.  
 

3.1 eTjänsternas tre grundläggande egenskaper 
 
Tre grundläggande egenskaper måste föreligga för att det skall vara meningsfullt att 
beskriva en företeelse som en eTjänst. Dessa är: 
 

 Rollerna tjänsteleverantör och kund måste förekomma 
 Tillhandahållandet av tjänsten måste bygga på att en social interaktion 

mellan tjänsteleverantör och kund sker, eller är utformad för att ske, via IT-
system 

 Kunden ska vara beroende av att interagera med tjänsteleverantörens IT-
system, dvs. kunden får inte ha besittningsrätt över nödvändiga delar av 
tjänsteleverantörens IT-system (ett icke-ägande måste föreligga) (Hultgren, 
2007:111) 

3.1.1 Egenskap 1: Rollerna tjänsteleverantör och kund måste 
förekomma 

Rollerna tjänsteleverantör och kund är grundläggande för alla tjänster och därför 
även i kontexten för eTjänster. En kund väljer en tjänst, av fri vilja, som en 
leverantör erbjuder.  
Tjänsteleverantören tillhandahåller sedan något av värde för kunden, det är dock 
inte alltid nödvändigt för kunden att betala (Hultgren, 2007:105). 
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Tjänsteleverantören består oftast av en organisation vilken agerar i rollen som en 
juridisk person. Leverantören kan dock även vara en enskild individ, som då agerar 
som en juridisk person genom att till exempel äga ett eget bolag. Om en individ 
använder sig av ett system som en del av sitt arbete, klassas det inte som en eTjänst, 
eftersom tjänsten inte används av fri vilja utan kan ses som ett tvång. 
 
En gråzon kan dock inträda i detta sammanhang. Om den organisatoriska bind-
ningen mellan de två organisationerna är låg, existerar det normalt en tillräcklig 
valfrihet för kunden att välja, eller inte välja, en eTjänst från tjänsteleverantören. I 
dessa sammanhang är det meningsfullt att tala om eTjänst, trots att det är två 
organisationer som interagerar (Hultgren, 2007:106). 

3.1.2 Egenskap 2: Tillhandahållandet av tjänsten måste bygga 
på att en social interaktion mellan tjänsteleverantör och 
kund sker, eller är utformad för att ske, via IT-system. 

Interaktionen mellan tjänsteleverantören och kunden måste ske via användningen 
av IT-system i samband med att eTjänsten tillhandahålls. IT-systemet skall själv-
ständigt kunna mediera och utföra handlingar i den sociala interaktionen mellan 
tjänsteleverantören och kunden utan att dessa måste mötas ”ansikte-mot-ansikte” 
(Hultgren, 2007:107).   
 
Hultgren (2007:107) betraktar IT-system på två nivåer i relation till kund och 
leverantör: 
 

 Handlingsnivån – när kunden och leverantören använder IT-system 
 Förutsättningsnivån – IT-system som artefakter 

 
På förutsättningsnivån äger möten ”ansikte-mot-ansikte” rum, t.ex. när kunden 
hämtar nödvändig utrustning (t.ex. bankkort och pinkod) hos leverantören för att 
kunna använda en eTjänst . Kundens användande av eTjänsten (uttag av pengar) 
sker på handlingsnivån, utan personliga möten. 
 
IT-systemet måste inneha två funktionella roller gällande social interaktion:  
 

 som medium för kommunikation mellan kund och tjänsteleverantör 
 som självständig utförare av handlingar på uppdrag av kund eller 

tjänsteleverantör (Hultgren, 2007:107). 

3.1.3 Egenskap 3: Kunden ska vara beroende av att interagera 
med tjänsteleverantörens IT-system, dvs. kunden får inte 
ha besittningsrätt över nödvändiga delar av 
tjänsteleverantörens IT-system (ett ”icke-ägande” måste 
föreligga). 

En kund använder tjänsteleverantörens IT-system i samband med användningen av 
eTjänsten, utan att äganderätt överförs till kunden. Tjänsteleverantören tillhanda-
håller (hyr eller lånar ut) IT-systemet (funktionalitet, lagrade meddelanden, teknisk 
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utrustning) som förutsättning för en handling utan att äganderätten till systemet 
övergår till kunden.  
 

 Icke-ägande på förutsättningsnivå innebär att tjänsteleverantören lånar eller 
hyr ut IT-systemet till kunden utan att äganderätten överförs till kunden. 

 ”Icke-ägandet” på handlingsnivå innebär att kunden använder 
tjänsteleverantörens IT-system för att komma åt funktionalitet. 

 
”Icke-ägandet” som grundläggande egenskap innebär därmed att kunden inte får 
besitta delar av tjänsteleverantörens IT-system, utan kunden får åtkomst till delar 
genom interaktion med tjänsteleverantören (Hultgren, 2007:109). Ett exempel på 
detta är trafikmeddelandeutrustning (RDS-TMC) där kunden besitter den tekniska 
utrustningen men inte de trafikmeddelanden som skickas ut till mottagaren.  
 

3.2 eTjänsternas sex regler 
 
De sex reglerna syftar till att förstå vad en eTjänst är. De tre grundläggande 
egenskaper som måste föreligga för att det skall vara meningsfullt att beskriva en 
företeelse som en eTjänst ingår i de sex reglerna. Tillämpade tillsammans ska de 
fem första reglerna resultera i en meningsfull förståelse av en eTjänst. Den sjätte 
och sista regeln syftar till att förstå hur ett flertal eTjänster kan samexistera i de 
skärmdokument som tillhandahålls kunden. De sex reglerna kommer att presenteras 
mer utförligt under varje rubrik nedan. 
 

 Regel 1: eTjänster tillhandahålls i relationerna mellan en tjänsteleverantör 
och kunder. 

 Regel 2: eTjänster innebär att handlingar och resultat tillhandahålls 
kunderna 

 Regel 3: eTjänster tillhandahålls via användning av IT-system 
 Regel 4: eTjänster tillhandahålls genom kundens användning av 

tjänsteleverantörens IT-system 
 Regel 5: eTjänster tillhandahålls i samband med social interaktion via IT-

system 
 Regel 6: En eTjänst kan samexistera med andra eTjänster 

 

3.2.1 Regel 1: eTjänster tillhandahålls i relationerna mellan en 
tjänsteleverantör och kunder. 

Den första regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att en eTjänst 
tillhandahålls i relationerna mellan tjänsteleverantör och kunder.  
 
En beskrivning över rollerna tjänsteleverantör och kund har presenterats i den 
första grundläggande egenskapen, se avsnitt 3.1.1. 
 
Den interaktion som eTjänster baseras på kan beskrivas genom två grundläggande 
relationer (dessa relationer kan betraktas som idealtyper): 
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 Relationen mellan tjänsteleverantören och kunden 
 Relationen mellan kunder (Hultgren, 2007:118) 

 
Den första relationen existerar i samtliga eTjänster eftersom de alltid är relaterade 
till en tjänsteleverantör. Många eTjänster bygger även på relationen kund-kund. 
eTjänster som bygger på båda grundläggande relationerna handlar om någon form 
av förmedling (Hultgren, 2007:119).  

3.2.2 Regel 2: eTjänster innebär att handlingar och resultat 
tillhandahålls kunderna 

Via eTjänsten tillhandahåller eTjänsteleverantören handlingar och resultat för 
kunderna av eTjänsten (Hultgren, 2007:120).  Interaktionen mellan tjänste-
leverantören och kunden sker via användningen av IT-system i samband med att 
eTjänsten tillhandahålls. IT-systemet skall självständigt kunna mediera och utföra 
handlingar och ge resultat i den sociala interaktionen mellan tjänsteleverantören 
och kunden utan att dessa måste mötas ”ansikte-mot-ansikte”.  
 
Det är eTjänstekonceptet som beskriver en eTjänsts avsedda handlingar och 
resultat. Konceptet fungerar som en produktbeskrivning. eTjänstekonceptet bör 
relateras till en viss kundgrupp, och utifrån den kundgruppen beskrivs vilka 
handlingar och resultat som kan tillhandahållas dem (Hultgren, 2007:121).  
 
Handlingarna och resultaten tillhandahålls kunden av tjänsteleverantören via 
användning av IT-system. Eftersom eTjänster till mycket stor del är fördefinierade 
genom IT-system, måste tjänsteleverantören i förväg därför bestämma vilka 
kunder man avser att betjäna och vilka handlingar och resultat man avser att 
tillhandahålla.Tjänsteleverantören måste därmed i förväg kunna bedöma vad som 
kommer att tillföra värde för kunderna (Hultgren, 2007:120). 
 
Det finns två underkategorier till eTjänstekonceptet; kärntjänster och tilläggs-
tjänster. Kärntjänster är de handlingar och resultat som tjänsten baseras på, dvs. de 
är nödvändiga för eTjänstens existens. Tilläggstjänsternas syfte är att tillföra 
kompletterande kundvärde i form av handlingar och resultat (Hultgren, 2007:121).     
 

3.2.3 Regel 3: eTjänster tillhandahålls via användning av IT-
system 

Tjänsteleverantörens IT-system är en förutsättning för att kunder ska kunna utföra 
handlingar inom eTjänsten. Man kan dela ett IT-system i två nivåer; IT-system som 
förutsättning för handling och IT-system i handling (Hultgren, 2007:122). 
 
Ett IT-system som förutsättning för handling består av fem delar: ett avgränsat 
verksamhetsspråk (begrepp), en handlingsrepertoar (funktionalitet), dokument på 
förutsättningsnivå (layout), handlingsminne (databasschema) samt teknisk 
utrustning (datorer) (Hultgren, 2007:123).  
 
Ett IT-system i handling är de handlingar som IT-systemet och tjänsteleverantören / 
kunden utför i samband med att eTjänsten tillhandahålls. Det finns fem grund-
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läggande handlingar som IT-systemet utför: mottar inmeddelande, förändrar 
handlingsminnet (lagrar, uppdaterar, tar bort), söker/hämtar meddelanden i 
handlingsminnet, bearbetar samt skapar utmeddelanden (Hultgren, 2007:124-125). 
 
För att användarna ska kunna använda sig av IT-systemets handlingar behövs det 
ett användargränssnitt. Ett användargränssnitt består av en handlingsrepertoar, 
utmeddelanden, teknisk utrustning och ett antal skärmdokument. Ett skärm-
dokument presenterar delar av IT-systemets handlingsrepertoar, layout, typ- och 
utmeddelanden(Hultgren, 2007:126-127).  
 
IT-system används som medium och utförare av kommunikationshandlingar mellan 
mänskliga sändare och mottagare (Hultgren, 2007:131). Vid användning av IT-
system som medium förmedlas information via olika tekniker för dataöverföring 
mellan mänskliga sändare och mottagare. IT-systemet mottar först meddelandet 
från sändaren, och sänder det sedan till mottagaren (Hultgren, 2007:131). 
 
Vid användning av IT-system som utförare agerar de som aktiva agenter i den 
interaktion som äger rum mellan mänskliga sändare och mottagare. IT-systemet 
mottar meddelanden, lagrar dem och eventuellt skapar nya utmeddelanden 
(Hultgren, 2007:131).  
 
Ett IT-system måste inneha de båda funktionella rollerna nämnda ovan (medium 
samt utförare) för att kunna kallas för eTjänst 
 
Det finns tre typer av användningssituationer för en användare i förhållande till IT-
systemet: 
 

 Interaktiva användningssituationer, vilket är handlingar som en användare 
utför genom ett IT-system på ett aktörsberoende sätt.  
 

 Autonoma användningssituationer, handlingar som en användare slipper att 
utföra genom att IT-systemet utför det åt denne.  

 Externa användningssituationer baserade på handlingar som utförs externt 
av en användare utanför IT-systemet (Hultgren, 2007:128). 

3.2.4 Regel 4: eTjänster tillhandahålls genom kundens 
användning av tjänsteleverantörens IT-system 

Se egenskap tre. 

3.2.5 Regel 5: eTjänster tillhandahålls i samband med social 
interaktion via IT-system 

Denna regel innebär att den sociala interaktionen och kommunikationen mellan 
tjänsteleverantören och kunderna utförs via IT-systemet i handling, och inte 
”ansikte-mot-ansikte”. I samband med tillhandahållande av eTjänster är det sociala 
aktörer som kommunicerar med varandra genom IT-system. En kommunikations-
handling har ett propositionellt innehåll och en avsikt, dvs. den uttrycker vad som 
kommuniceras och i vilket syfte. Den skapar också sociala relationer (Hultgren, 
2007:134). 
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Vid kommunikation via IT-system behöver sändare och mottagare inte mötas 
fysiskt, eftersom IT-systemet agerar som medium (mottagare) och utförare 
(sändare). D.v.s. IT-systemet tar emot sändarens meddelande och skickar ett 
utmeddelande till mottagaren (Hultgren, 2007:135). 
 
Den interaktion som äger rum mellan sociala aktörer (tjänsteleverantörer och 
kunder) är både teknisk och social till sin natur.  
 

 Teknisk interaktion utgår från hur användaren rent instrumentellt kan 
hantera IT-systemet och den dataöverföring som sker mellan datorer.  

 Social interaktion har sin utgångspunkt i hur de sociala relationerna 
upprättas och reproduceras mellan de sociala aktörerna som kommunicerar i 
samband med IT-användningen av eTjänsten (Hultgren, 2007:137).  

3.2.6 Regel 6: En eTjänst kan samexistera med andra eTjänster 
Utgångspunkten för denna regel är hur en eTjänst tillhandahålls via 
skärmdokument som länkar till andra skärmdokument på bildskärmen. Ett nätverk 
av eTjänster skapas upp genom att de är länkade till varandra. Från ett 
skärmdokument kan kunden komma åt handlingsrepertoarer och olika typer av 
meddelanden (Hultgren, 2007:145). 
 
För att beskriva och analysera en eTjänst måste man ta en kontextuell ansats och 
rikta fokus mot en enskild eTjänst i nätverket och dess länkar till andra eTjänster. 
Den eTjänst (vilken består av en eller flera skärmdokument) som placeras i fokus 
kallas för fokal eTjänst (Hultgren, 2007:148). 
 
För att avgöra eTjänstens handlingsrepertoar utgår man från ett relevansområde, 
tema. Ett tema baseras på en tänkbar kunds intressen och handlingsmål i form av ett 
eTjänstekoncept. Den tematiska inriktningen innebär att de handlingar och resultat 
som utgör eTjänstekonceptet: 
 

 kompletterar varandra och bildar en meningsfull helhet för de avsedda 
kunderna 

 tillhandahålls av samma eTjänsteleverantör 
 inte bildar alltför omfattande och komplexa eTjänster (Hultgren, 2007:148). 

 
För att beskriva en eTjänsts handlingsrepertoar utgår man från ett relevansområde 
som beskrivs av dess eTjänstekoncept. På de skärmdokument som ingår i den 
fokala eTjänsten kan det finnas meddelanden och funktioner som inte kan relateras 
till den fokala eTjänstens eTjänstekoncept, till exempel reklam. Dessa funktio-
naliteter kallas för eTjänstekomplement. Den fokala eTjänsten och de eTjänste-
komplement som finns på de skärmdokument som den fokala eTjänsten består av 
kallas för eTjänstemiljö (Hultgren, 2007:148-149). 
 
Relaterade eTjänster, länkningsmeddelanden, kan länka kunden vidare till andra 
eTjänster. Dessa kan tillhandahållas av samma eTjänsteleverantör som den fokala 
eTjänsten eller en annan. Länkningsmeddelanden kan även vara en eTjänst i sig 
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själv, dessa kallas då för länknings-eTjänster, om det är en annan tjänsteleverantör 
som tillhandahåller tjänsten än den fokala eTjänsten. Den ena eTjänsten förmedlar 
då kunder till den andra eTjänsten via ett länkningsmeddelande (Hultgren, 
2007:153).    
 

3.3 Handlingsbarhet och handlingstydighet 
 
I det här kapitlet behandlas handlingsbarhet och handlingstydlighet i IT-system. 

3.3.1 Handlingsbarhet 
Egenskapen handlingsbarhet definieras enligt Cronholm och Goldkuhl (2006) så 
här: 
 

”Ett IT-systems förmåga att utföra handlingar, och att befrämja, 
möjliggöra och underlätta handlingar som utförs av IT-systemets 
användare både genom IT-systemet och baserat på information från 
IT-systemet i en verksamhetskontext.” 

 
Handlingsbarhet som egenskap inom det handlingsbaserade perspektivet kan 
preciseras med ett antal principer, eller kvalitetsideal, för när IT-system är 
handlingsbara (Hultgren 2007:317). De ska bl.a: 
 

 ha en tydlig handlingsrepertoar 
 tillgodose kommunikationsbehov 
 vara lättnavigerat 
 vara handlingstransparent 
 ge tydlig feedback 
 ha ett tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne 
 visa aktörstydlighet 
 vara intentionellt tydligt 
 vara handlingsstödjande 

3.3.2 Handlingstydlighet 
Hultgren (2007:317) identifierar handlingstydlighet som ett överordnat ideal för de 
principer som räknas upp i 3.3.1. Detta innebär m.a.o. att de tillhandahållna 
skärmdokumenten i samband med användarens IT-användning bör ge stöd för att 
minimera osäkerhet och missuppfattningar om vad man kan utföra och vad man har 
gjort (ibid). 
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4 eTjänstemetod 
 
Detta kapitel innehåller den metod som vi har utformat utifrån Göran Hultgrens 
avhandling eTjänster som social interaktion via användning av IT-system – en 
praktisk teori (2007). Metoden skall inte ses som en fullständig systemutvecklings-
metod utan den fungerar snarare som en kompletteringsmetod som syftar till att ett 
eTjänsteperspektiv behålls under hela utvecklingen. Metoden är tänkt att inbegripa 
livscykelmodellens analys- samt utvecklingsdel. 
 

4.1 Analys av eTjänsten 
 
Vid analysfasen beskrivs vad som skall ske inom eTjänsten vilket resulterar i ett 
eTjänstekoncept. Analysen syftar till att ta fram och definiera ämnesområde och de 
tjänster som eTjänsten skall tillhandahålla. Analys av eTjänsten bör ske under 
livscykelmodellens analysfas. 

4.1.1 Val av tema 
Det första avgörande steget är att bestämma vilket tema, d.v.s relevansområde, som 
eTjänsten skall handla om. Det är viktigt att alla tjänster, kärntjänster och tilläggs-
tjänster, kompletterar varandra. Det tema som eTjänsten har bör vara samman-
hängande för att förenkla för kunderna i deras användning av eTjänsten (se kapitel 
3.2.6). 
 
Resulterar i en övergripande idé över vilken sorts eTjänst som skall tillhandahållas. 

4.1.2 Val av kundgrupp 
När temavalet är gjort bör man bestämma vilken kundgrupp eTjänsten riktar sig till. 
Grundläggande för en eTjänst är att betjäna kunden och göra denne nöjd, därför är 
det av vikt att tidigt fastställa eTjänstens kundgrupp (se kapitel 3.2.2). Alla 
funktioner och handlingar på eTjänsten bör komplettera varandra och bilda en 
meningsfull enhet för avsedda kunders behov (se kapitel 3.2.6). Ett ämne som 
längdskidåkning kan ha en mängd olika kundgrupper vilket kommer att ha 
konsekvenser på vilka typer av tjänster som kommer att erbjudas via eTjänsten. Till 
exempel om kundgruppen är barn så kommer eTjänsten ha en helt annan inriktning 
än om den riktade sig mot elitidrottare.  
 
Resulterar i en tydligt definierad kundgrupp, d.v.s. vilken målgrupp eTjänsten riktar 
sig till. 

4.1.3 Val av kärntjänst 
Efter att eTjänstens huvudsakliga ämne och kundgrupp är bestämt bör man 
bestämma vilka kärntjänster som eTjänsten skall bestå av. Kärntjänster är ett fåtal 
grundläggande tjänster som eTjänsten baseras på. Kärntjänsterna bör ha en stark 
koppling till det tema man valt samt vald kundgrupp för att kunderna snabbt och 
enkelt skall veta vad eTjänsten går ut på samt att alla tjänsterna riktar sig mot rätt 
kunder (se kapitel 3.2.2). Vi anser att man inte bör ha för många kärntjänster, utan 
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hålla sig till 2-3 stycken vilka är bra utvecklade. Detta för att kunden inte skall bli 
förvirrad av ett större antal. Eftersom eTjänster bygger på att en tjänsteleverantör 
tillhandahåller handlingar och resultat för sina kunder (Hultgren, 2007:120) så skall 
kärntjänsterna definieras i handlingar och dess resultat. 
 
Allt som ingår i eTjänsten bör vara värdeskapande för kunden, inte vara en 
förenklad administrativ tjänst för leverantören. Se därför till att samtliga kärn- och 
tilläggstjänster (se nedan) uppfyller kravet på kundnytta samt att de ligger inom det 
avgränsade ämnesområdet. Tänk på att handlingar som inte tillför kundvärde inte 
heller är tjänstegrundande. 
 
Resulterar i ett fåtal, väl definierade, kärntjänster som eTjänsten baseras på. 

4.1.4 Val av tilläggstjänster 
Tilläggstjänsterna är en bonus för kunderna och har som syfte att tillföra ett komp-
letterande kundvärde på eTjänsten (se kapitel 3.2.2). Termen komplettera är viktigt 
i detta sammanhang, tilläggstjänsten bör komplettera de kärntjänster som eTjänsten 
består av. Det innebär att de bör ha en stark koppling till övriga tjänster samt det 
övergripande ämnesvalet.  
 
Tilläggstjänsterna är till för att skapa ett mervärde förutom kärntjänsterna och 
syftar till att göra kunderna nöjda. Till exempel bör en kärntjänst som handlar om 
längdskidåkning inte vara kopplad till en tilläggtjänst som handlar om löpning. Gör 
tillgängstjänster om det ökar eTjänstens attraktivitet och kundnytta, men inte om 
det endast är en ”rolig grej” som egentligen inte tillför eTjänsten något. Liksom 
kärntjänsterna skall tilläggstjänsterna definieras i handlingar och resultat (se kapitel 
4.1.3). 
 
Resulterar i en lista med väl definierade tilläggstjänster. 

4.1.5 Skapa interaktionslista 
Efter att kärn- och tilläggstjänster är fastställa ska en interaktionslista över 
användningssituationer skapas. Interaktionslistan syftar till att tydliggöra den 
sociala interaktion som sker vid användning av eTjänstens IT-system. Detta genom 
att man listar de handlingar som IT-systemet och tjänsteleverantören/kunden utför i 
samband med att eTjänsten tillhandahålls (Hultgren, 2007:160, 167).  
 
Varje användningssituation består av: 
 

 en handling och dess resultat 
 användingssituation för kund 
  användningssituation för tjänsteleverantör  
 IT-systemets roll. 

 
Resulterar i en lista över den sociala interaktionen som sker via användningen av 
eTjänstens IT-system. 
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4.1.6 Skapa ett eTjänstekoncept 
Efter att kärntjänster och tilläggstjänster är valda och interaktionslistan är skapad så 
bör dessa struktureras upp i ett eTjänstekoncept. Detta för att få en klar uppfattning 
om vilka handlingar och resultat tjänsterna kommer att medföra. eTjänstekonceptet 
kommer att fungera som en produktbeskrivning eller kravspecifikation vilken är till 
hjälp vid utvecklingen av eTjänsten. eTjänstekonceptet skall utformas ur ett inten-
tionellt perspektiv, d.v.s. vilket eTjänstekoncept eTjänsten avser att tillhandahålla 
(Hultgren, 2007:121). Är de övre stegen utförda på ett bra sätt så är 
eTjänstekonceptet redan slutfört. 
 
Resulterar i ett eTjänstekoncept för eTjänsten, bestående av kärn- och 
tilläggstjänster samt interaktionslista. 
 

4.2 Utveckling av eTjänsten 
 
Här nedan presenteras ett antal punkter som är viktiga att ta hänsyn till vid 
utvecklingen av en eTjänst. En förutsättning för att kunna utveckla eTjänsten är att 
man utfört analysen och har ett färdigt eTjänstekoncept.  

4.2.1 Använd eTjänstekonceptet 
Använd det utarbetade eTjänstekonceptet under utvecklingen av eTjänsten för att 
på ett effektivt sätt kunna pricka av de tjänster som utvecklats Detta medför att det 
blir lättare att hålla sig ”inom ramarna” för det eTjänsten avser att tillhandahålla. 

4.2.2 Presentation av tjänsteleverantör 
Det är viktigt att kunden som använder eTjänsten hela tiden är medveten om vem 
tjänsteleverantören är. Därför bör leverantörens logo alltid vara tydlig för kunden. 
eTjänsten får endast tillhöra en tjänsteleverantör som tar ansvar för eTjänsten 
gentemot kunden. Den ansvariga tjänsteleverantören kan dock i sin tur anlita 
underleverantörer.  

4.2.3 Ha en tydlig handlingsrepertoar  
Med handlingsrepertoar menas en fördefinierad repertoar av möjliga handlingar i 
form av funktionalitet (Hultgren 2007:123). Denna repertoar bör vara tydlig för 
användare av eTjänsten så att de hela tiden är medvetna om vad som kan göras på 
eTjänsten.  Detta går att åstakomma till exempel genom att skapa tydliga menyer, 
knappar e.t.c. 

4.2.4 Tillgodose kommunikationsbehov 
eTjänsten ska stödja kommunikation mellan användare och tjänsteleverantör. 
Beroende på eTjänstens utforming kan även kommunikation mellan olika 
användare behöva stödjas. Detta kan till exempel ske genom att IT-systemet skapar 
in- och utmeddelanden mellan parterna så att de inte behöver mötas ”ansikte-mot-
ansikte” (se kapitel 3.1.2). 
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4.2.5 Vara lättnavigerat 
eTjänsten bör vara lättnavigerad, d.v.s det skall vara enkelt att navigera runt på 
eTjänsten så att samtliga skärmdokument blir lättåtkomliga. 
 

4.2.6 Ge tydlig feedback 
Användaren bör hela tiden vara medveten om vad som sker på eTjänsten genom att 
de erhåller meddelanden. Det är viktigt att de får bekräftelser på att någonting 
utförts, t.ex. att ett meddelande skickats eller någonting uppdaterats. 
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5 Tillämpning av eTjänstemetoden 
 
I detta kapitel kommer vi att praktiskt tillämpa metoden vid utvecklandet av 
Spårkortets community.  
 

5.1 Analys av eTjänsten 

5.1.1 Val av tema 
Den fokala eTjänsten är en publicerings- och sökstjänst inriktad mot att kunderna 
ska kunna se sina tider på de olika skidspåren och kunna jämföra dem med 
varandra. 

5.1.2 Val av kundgrupp 
Communityt riktar sig till längdskidåkare som innehar ett spårkort.  

5.1.3 Val av kärntjänst 
När vi inledde vårt arbete hos SkiBar hade de redan inlett projektet och en grov 
kravspecifikation var skapad. Utifrån den kravspecifikationen identifierade vi de 
viktigaste tjänsterna. 
 
Följande kärntjänster för den fokala eTjänsten kan identifieras: 

 Handlingen att exponera information om skidanläggningar och dess 
skidspår, vilket resulterar i publicerad anläggnings- och spårinformation 

 Handlingen att exponera en medlems spårtider samt möjligheten att jämföra 
dem med andra medlemmars spårtider, vilket resulterar i publicerade och 
jämförda spårtider. 

5.1.4 Val av tilläggstjänster 
Följande urval av tilläggstjänster kan identifieras: 

 Handlingen att exponera en medlems profilsida, vilket resulterar i en 
publicerad medlemsprofil 

 Handlingen att erbjuda en vänner-funktion, vilket resulterar i en lista med 
tillagda vänner 

 Handlingen att presentera målfoton tagna i skidspåret, vilket resulterar i 
presenterade målfoton 

 Handlingen att erbjuda träningsdagbok, vilket resulterar i publicerade 
dagboksinlägg 

 Handlingen att sätta betyg och kommentarer på skidanläggningar och dess 
skidspår, vilket resulterar i publicerade kommentarer och betyg 
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5.1.5 Skapa en interaktionslista 
Social interaktion via användning av IT-system för Spårkortets community: 
 
Handling: Resultat: Anvädnings-

situation för 
kund A: 

Användnings-
situation för 
kund B: 

Användnings-
situation för 
tjänste-
leverantören: 

IT-systemets 
roll 

Presentera 
vald 
anläggning 

Presenterad 
anläggnings-
information 

Interaktiv - Autonom Leverantörs-
agent 

Presentera 
valt 
skidspår 

Presenterad 
spårinform-
ation 

Interaktiv - Autonom Leverantörs-
agent 

Presentera 
spårtider 

Presenterade 
spårtider 

Interaktiv Autonom Autonom Leverantörs- 
och kundagent 

Jämföra 
spårtider 

Jämförda 
spårtider 

Interaktiv Autonom Autonom Leverantörs- 
och kundagent 

Presentera 
vald 
medlems-
profil 

Presenterad 
medlems-
profil 

Interaktiv Autonom Autonom Leverantörs- 
och kundagent 

Utarbeta ny 
medlems-
profil 

Utarbetad 
medlems-
profil 

Interaktiv - Autonom Leverantörs- 
agent 

Presentera 
målfoton 

Presenterade 
målfoton 

Interaktiv Autonom Autonom Leverantörs- 
och kundagent 

Utarbeta 
träningsdag
bok 

Utarbetad 
träningsdag-
bok 

Interaktiv - Autonom Leverantörs- 
agent 

Presentera 
tränings-
dagbok 

Presenterad 
tränings-
dagbok 

Interaktiv Autonom Autonom Leverantörs- 
och kundagent 

Registrera 
ny 
kommentar  

Registrerad 
kommentar 

Interaktiv - Autonom Leverantörs-
agent 

Lägga till 
en vän 

Tillagd vän Interaktiv - Autonom Leverantörs-
agent 

Visa en 
medlems 
vänner 

Presenterade 
vänner 

Interaktiv - Autonom Leverantörs-
agent 

Fig 2. Interaktionslista     
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5.1.6 Skapa ett eTjänstekoncept 
Följande kärntjänster för den fokala eTjänsten kan identifieras: 
 

 Handlingen att exponera information om skidanläggningar och dess 
skidspår, vilket resulterar i publicerad anläggnings- och spårinformation 

 Handlingen att exponera en medlems spårtider samt möjligheten att jämföra 
dem med andra medlemmars spårtider, vilket resulterar i publicerade och 
jämförda spårtider.  
 

Följande urval av tilläggstjänster kan identifieras: 
 

 Handlingen att exponera en medlems profilsida, vilket resulterar i en 
publicerad medlemsprofil 

 Handlingen att erbjuda en vänner-funktion, vilket resulterar i en lista med 
tillagda vänner 

 Handlingen att presentera målfoton tagna i skidspåret, vilket resulterar i 
presenterade målfoton 

 Handlingen att erbjuda träningsdagbok, vilket resulterar i publicerade 
dagboksinlägg 

 Handlingen att sätta betyg och kommentarer på skidanläggningar och dess 
skidspår, vilket resulterar i publicerade kommentarer och betyg 
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5.2 Utveckling av eTjänsten 
 
Här visas ett skärmdokument från eTjänsten. Det är ”Min profil”-sidan som 
användaren kommer till efter inloggningen. 
 

 
Figur 2 Min Profil 

5.2.1 Använd eTjänstekonceptet 
Vi har under utvecklingens gång använt oss av eTjänstekonceptet genom att vi har 
använt den som en checklista för vad som behövts göras på eTjänsten. Vi har även 
använt den som stöd i samtal med andra berörda parter inom projektgruppen. 

5.2.2 Presentation av tjänsteleverantören 
Vi har under utvecklingen av eTjänsten varit noga med att hela tiden ha tjänste-
leverantörens logo tydlig för kunden. Detta har medfört att vi har sagt nej till samt 
ändrat på den ursprungliga kravspecifikationen som SkiBar System gav oss. SkiBar 
hade en önskan av att den anläggnings logo som spårkortets användare senast 
besökt skulle vara den centrala på communityt. Detta strider mot eTjänste-
perspektivet då det kan förvirra användaren genom att hela tiden till synes byta 
eTjänsteleverantör. I och med det så införde vi en statisk logo med communityts 
namn samt tjänsteleverantörens namn längst ner på samtliga skärmdokument. 
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5.2.3 Ha en tydlig handlingsrepertoar 
Vi har delat in funktionaliteten i tre huvudkategorier (som alltid kan nås från 
huvudmenyn). Under varje huvudkategori presenteras de olika funktionerna i en 
meny på vänstersidan. Genom att göra en logisk indelning av funktionaliteten samt 
att använda tydliga knappar och förklaringar anser vi att eTjänstens handlings-
repertoar blir överskådlig och tydlig. 

5.2.4 Tillgodose kommunikationsbehov 
Vi har försökt se till att eTjänsten tillgodoser de kommunikationsbehov som kan 
uppstå i och med att den tillhandahålls. Nedan visas exempel på kommunikation 
mellan Tjänsteleverantör och kund samt mellan kunder. 
 
Tjänsteleverantör – kund 
Det finns möjlighet för användaren att få information om anläggningar samt dess 
spår. IT-systemet sköter även all tidsrapportering till kunderna. Tjänste-
leverantörens kontaktuppgifter  finns även på eTjänsten. 
 

 
Figur 3 Anläggningsinformation 
Kund – kund 
Det finns möjlighet för kunderna att genom IT-systemet exponera sina tider för 
andra åkare. Det går även att jämföra sina egna tider med andra åkare och 
kommunicera åsikter om de olika spåren. eTjänsten har även vänner- och grupp-
funktioner som erbjuder kommunikationsmöjligheter mellan kunder (se figur 2).  
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Figur 4 Spårinformation med kommentarer 
 

5.2.5 Vara lättnavigerat 
Vi har en huvudmeny i form av flikar högst upp på eTjänsten som visar de tre 
huvudkategorierna. Vald flik markeras så att användaren hela tiden är medveten om 
vilken sektion denna befinner sig i. En meny på vänstersidan visar de funktioner 
som hör till den valda fliken. Huvudmenyn syns hela tiden vilket gör det enkelt att 
navigera mellan de tre huvudkategorierna. När man sedan har valt en flik så är den 
vänstra menyn synlig så länge användaren befinner sig under den valda fliken. 
Detta gör att det är enkelt att navigera på eTjänsten då användaren hela tiden ser 
vart de kommer ifrån och vart de kan gå. 

5.2.6 Ge tydlig feedback 
Vi har varit noga med att ge feedback till användarna när någonting sker på 
eTjänsten. T.ex. när användaren uppdaterar sina uppgifter. Detta för att användaren 
ska vara säker på att uppdateringen skett. Vi har också felmeddelanden som talar 
om vad som är fel, t.ex. om användaren försöker bjuda in någon till en grupp som 
redan är medlem, eller fyllt i ett användarnamn som inte existerar. Figur 5 nedan 
visar feedback i form av felmeddelande. 
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Figur 5 Exempel på felmeddelande 
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6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion över den tankeprocess vi förde när 
vi utformade de steg som ingår i vår eTjänstemetod. 
 

6.1 Analys av eTjänsten 

6.1.1 Val av tema 
Att avgränsa lämpliga eTjänstekoncept knutna till relevansområden, eller teman, 
är en central fråga i samband med eTjänsteutveckling (Hultgren, 2007:149). Därför 
valde vi att ha temavalet som första punkt i vår metod eftersom det är av stor vikt 
för eTjänsteperspektivet att alla tjänster som erbjuds följer eTjänstens tema.Det är 
en ganska självklar regel men vi anser att det är av vikt att skriva ner detta för att 
enklare kunna följa det valda temat under arbetet med eTjänsten. Med ett tydligt 
definierat tema bör det vara mindre risk att tjänster eller tilläggstjänster hamnar 
utanför eTjänstens tema. 

6.1.2 Val av kundgrupp 
Valet av kundgrupp fick bli den andra punkten i vår metod därför att kundgruppen 
bör rikta sig mot ett specifikt tema. Valet av kundgrupp påverkas av temat och 
kommer i sin tur påverka valen av tjänster (se kapitel 3.2.2). 
 
I vissa fall går det att bestämma kundgruppen först, innan valet av tema, till 
exempel om man har bestämt sig att utforma en eTjänst för barn. Med den kund-
gruppen i åtanke kan det ge andra resultat än om valet av tema skedde först. 
 
Att välja kundgruppen baserad på valet av tema anser vi dock vara ett mer naturligt 
steg än tvärtom. 

6.1.3 Val av kärntjänst 
Valet av kärntjänster är det centrala för eTjänsten eftersom det är vad eTjänsten 
baseras på. För att kunna bestämma kärntjänster så bör det finnas en klar ide om 
vilket tema eTjänsten skall ha och vilken kundgrupp som skall använda sig av den 
(se kapitel 3.2.2). På grund av det så är valet av kärntjänst punkt tre.  
 
Även här kan det finnas gråzoner där det först är en kärntjänst som har gjort att man 
vill skapa en eTjänst, för att sedan komma fram till det mer övergripande temat för 
eTjänsten. 

6.1.4 Val av tilläggstjänster 
Tilläggstjänsterna är en bonus för kunderna och har som syfte att tillföra ett komp-
letterande kundvärde på eTjänsten (se kapitel 3.2.2). Tillägsstjänsterna är vad det 
låter som, ett tillägg. För att kunna skapa ett tillägg så behöver man veta vad det är 
ett tillägg till. Detta gör att ett klart definierat tema, kundgrupp och kärntjänster bör 
vara skapade. På grund av det så bör denna punkt följa punkten där kärntjänsterna 
bestäms. 
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6.1.5 Skapa interaktionslista 
Interaktionslistan definierar vilka handlingar som kärn- och tilläggstjänsterna skall 
stödja samt dess resultat (Hultgren, 2007:160, 167). På grund av det kan detta steg 
inte utföras förrän samtliga tjänster har definierats. 
 
Vi anser att detta är ett viktigt steg i planeringen av eTjänsten, därför att det tvingar 
utvecklaren att verkligen tänka igenom vilka handlingar och resultat som han skall 
erbjuda samt hur dessa skall fungera i förhållande till den valda kundgruppen. En 
interaktionslista ger en bra överblick över den funktionalitet som krävs av 
eTjänstens IT-system. 

6.1.6 Skapa ett eTjänstekoncept 
eTjänstekonceptet är ett sätt att sammanfatta alla de tidigare punkterna, vilket 
hjälper till i utvecklingsarbetet eftersom det är ett övergripande och lättläsligt sätt 
att undersöka vad som behövs göras. Därför fick detta bli den sista punkten under 
analys av eTjänst. 
  

6.2 Utveckling av eTjänsten 
 
Flera av punkterna baseras på de  kriterier för att en tjänst ska vara handlingsbar 
som Hultgren presenterar (se 3.3.1).  

6.2.1 Använd eTjänstekonceptet 
Denna punkt är med för att påminna utvecklaren om att använda eTjänstekonceptet 
i utvecklingen då vi anser att det kan vara till stor hjälp i utvecklingsarbetet dels 
som en checklista och dels som ett dokument att gå tillbaka till och diskutera 
tjänsterna.  
 
Punkten är placerad först därför att det kan vara ett bra sätt att påbörja utvecklings-
arbetet. Ibland kan det vara svårt att veta vilken tjänst som skall utvecklas först, 
därför kan eTjänstekonceptet vara till hjälp, genom att man helt enkelt tar den 
första tjänsten på listan.  

6.2.2 Presentation av tjänsteleverantör 
Enligt Hultgren (2007:118) får det endast finnas en eTjänsteleverantör som äger 
och är ansvarig för eTjänsten. Vi anser att det är viktigt att framhäva detta, därav 
denna punkt. En användare av eTjänsten bör vara medveten om vem det är som 
äger eTjänsten. 

6.2.3 Ha en tydlig handlingsrepertoar 
Vi anser att det är viktigt att användare av en eTjänst känner till vilka handlingar 
som faktiskt kan utföras. Om användare inte är medvetna om alla funktioner så 
leder det till miskad kundnytta, i och med att alla funktioner inte utnyttjas. 
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6.2.4 Tillgodose kommunikationsbehov 
Eftersom eTjänster bygger på kommunikationshandlingar (se kapitel 3.2.5) så anser 
vi det vara viktigt att eTjänstens funktioner och gränsnitt stödjer dessa. 

6.2.5 Vara lättnavigerat 
Vi anser det vara viktigt att eTjänsten är lättnavigerad. Är eTjänsten svårnavigerad 
kan det bidra till att kunden tappar intresset för eTjänsten och upplever den som 
otydligt. Detta motverkar själva syftet med eTjänsten, d.v.s att skapa värde för 
kunden (se sid.12). 

6.2.6 Ge tydlig feedback 
Vi anser att det viktigt att användaren får tydlig feedback på sina handlingar så att 
det inte uppstår osäkerhet hurvida någonting har utförts eller inte. Bra och tydlig 
feedback hjälper till att minimera osäkerhet och missuppfattningar och ökar på så 
sätt handlingstydligheten (se kapitel 3.3.2). 
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7 Slutsats 
 
Vi avslutade vår problemformulering i inledningskapitlet med att ställa oss frågan 
om det skulle det vara lättare att utveckla eTjänster, med ett tydligt tjänstefokus och 
med kundnyttan i centrum, med hjälp av en systemutvecklingsmetod som har 
Göran Hultgrens eTjänsteteori integrerad? I detta kapitel kommer vi att besvara 
denna fråga. 
 
Det enkla svaret är ja, det har hjälpt oss i vårt utvecklingsarbete med communityt.  
Genom att vi haft de punkter som ingår i vår eTjänstemetod i åtanke har 
communityt fått ett tydligare eTjänsteperspektiv 
 
Ett tydligt exempel på detta är punkten som säger att tjänsteleverantören måste vara 
tydlig för användaren (se 4.2.2). Detta gjorde att vi fick ändra på den ursprungliga 
kravspecifikationen över communityt för att följa metodens regel. Detta resulterade 
i en mer tjänsteinriktad eTjänst vilket i slutändan blev mycket bättre än vår 
arbetsgivares ursprungliga idé (se 5.2.2).  
 
Vi anser att eTjänstekonceptet var till hjälp under utvecklingen av communityt. 
eTjänstekonceptet presenterar på ett tydligt sätt vilka handlingar eTjänsten ska 
tillhandahålla samt deras resultat. Detta tyckte vi förenklade arbetet i och med att vi 
på ett enkelt sätt kunde kontrollera att inga handlingar som eTjänsten avsåg att 
tillhandahålla blev utelämnade.  
 
Att ha ett tydligt definierat ämne tycker vi har hjälpt oss att behålla fokus på 
eTjänstens huvudsakliga ämne. Detta ledde till att vi inte implementerade några 
tjänster som inte följde det ämne som vi bestämt att eTjänsten skulle ha. Vi 
upplevde att eTjänstens alla komponenter hörde samman på ett bra sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Källförteckning 
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