
Metoder för att identifiera, värdera och prioritera 
e-tjänster…

Marie-Therese Christiansson
proprefekt och lektor vid ämnet informatik

… att digitalisera med en processorienterad ansats



Från forskningsresultat till praktisk användning…



Metoder samproduceras i PoP nätverket…

ü Problem/möjlighet – processorientering i praktiken
ü Använda och värdera PoP metoder
ü Rekommendera vidareutveckling/nytt behov
ü Aktuell forskning + metodanalys
ü Utveckla PoP metoder… och dela

Forskning

Skarpa case i utbildning för 
studenter och yrkesverksamma



Harmon (2015)

Olika utgångspunkter för processorientering och processledning…

Verksamhetsutveckling

Despite its widespread adoption and impressive results, BPM is still in its 
infancy. Even companies that have implemented it are far from finished and 
many companies – indeed many industries – have yet really to begin. 



Resultat (produkt &/ tjänst) 
med påtagligt värde

Organisation/
Avdelning A

Organisation/
Avdelning B

IS/IT

IS/IT

Kund, Patient, 
Medborgare, 
Student… 

i användning… som ger effekter

Start

Slut

Systemutveckling = Verksamhetsutveckling
(Goldkuhl, 1993) 



”Use computers to redesign - not just automate existing processes... 
companies tend to use technology to mechanize old ways of doing business. 
They leave the existing processes intact and use computers simply to speed 

them up.” 

Hammer (1990:104)

Grundidé – syn på IT som en möjliggörare



Kvalitetssäkra processbeskrivningar…

Delresultat

Principskiss - kvalitetssäkra processbeskrivningar



1: Att göra rätt saker – med en helhetssyn på det horisontella och värdeökande flödet 
(utifrån behov/begäran/uppdrag/ärende) där delresultatet är av värde för intern kund och 
slutresultatet av påtagligt värde för extern kund

2: Att göra saker rätt – med effektiv resurshantering och värdeökande delresultat över 
organisatoriska gränser där IT är möjliggörare 

3: Att känna kunden och använda kundens perspektiv för att se sin roll i helheten för 
att förstå, förklara och förbättra verksamhet  

7 principer för att tillämpa grundidéer i processorientering
Christiansson och Rentzhog (2018)



4: Att kunna basera beslut på fakta och ta tillvara data i processer, medarbetares och 
intressenters kunskap och erfarenheter, dvs. från de som bedriver och upplever 
verksamheten och kan beskriva den

5. Att tillämpa en organisationsstruktur baserad på processer och bedriva verksamhet med 
roller, team och ett coachande ledarskap

6: Att organisationens värden, vision, strategi och perspektiv implementeras i syfte och mål 
med verksamhetsprocesser 

7: Att förbättra och förnya verksamhet i en återkommande värdering, uppföljning, revision 
eller helt ny innovation

7 principer för att tillämpa grundidéer i processorientering
Christiansson och Rentzhog (2018)



• Krav inför upphandling 
OCH egenutveckling
• Test, Utveckling, Utbildning
• Användning
• Förvaltning
•…

ü Ledningsprocess
ü Operativ verksamhetsprocess
ü Kundens process
ü Leverantör/partners process
ü Systemets/e-tjänstens process inför utveckling/

upphandling
ü …





Tre lager av ledning, kompetens och förmåga:
att arbeta i processer, bedriva processarbete och processorienterad organisation

BPO = Business Process Orientation =
Processorienterad organisation = Coachande
ledarskap, självstyrande team i agila arbetsprocesser
struktur av processer och förändringskultur…

BPM = Business Process Management =
Processledning = Fastställa förutsättningar, roller, 
identifiera, värdera, ständigt förbättra/utveckla
innovationer … bedriva förändringsledning, koordinera

BP = Business Process = Leda/bedriva
verksamhetsprocesser där vissa är digitaliserade och
ger underlag till nya tjänster i ett ecosystem…

Christiansson & Rentzhog (2018) vidareutveckling utifrån Van Looy (2014)



Organisationens och individens förmåga att 
bedriva ett effektivt processarbete

Omarbetad från Christiansson (2000)



Vilken kunskap behövs för att utveckla IT-lösningar/
e-tjänster/ digitalisera verksamhet?

Identifiera, Värdera, Prioritera…



Inter-organizational Public E-service Development
Emerging Lessons from an Inside-Out Perspective 

Outside-in Inside-out 

Christiansson et. al (2015)
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Some icons made by Freepik from www.flaticon.com

National level

Users

EU level



Steg 1: Att hitta potentiell verksamhet att digitalisera i en e-tjänst

3h workshop med e-tjänsteansvariga inom respektive kommun (16 st. i vårt fall inom 
Cesam Värmland). Bildar ”tvär-kommunala” grupper för att diskutera möjligheter att 
Automatisera verksamhet i en tjänst och dess förväntade nytta. 

I vårt fall identifierades 29 förslag:
• Lämna uppgifter…, Ansöka om…, Anmäla…, Avanmäla…, Beställa…, Boka…, Skapa 

turistevenemang, Utföra egenkontroller och Skriva/Skicka reseräkning (internt)

PS. I en kartläggning av verksamhetsprocesser kan behov identifieras/förvaltning 
med kunden/avnämarens fokus



Steg 2: Att prioritera och välja en e-tjänst att utveckla

Att automatisera utifrån en värdering som bygger på de personer som bedriver aktuell 
verksamhet. En värderingsmatris med identifierade e-tjänster skickas på remiss via e-
tjänsteansvariga inom varje kommun.
Id. verksamhet/ 
process/ärende/ 
e-tjänst 

Innehåller 
myndighets-
utövning? 

Vilka lagrum 
styr/påverkar?
(Ange vilka…)

Kan regionen 
använda denna 
e-tjänst? 

Är förslaget 
förankrat i 
verksamhet? 

Ange kontakt-
person:

Vilka mål hos 
er kan e-
tjänsten 
kopplas till?

Har ni verksam-
hetssystem som kan 
erbjuda denna e-
tjänst?
(Ange vilka…)

Vilka interna 
&/externa
intressenter 
påverkar &/ 
påverkas av e-
tjänsten?

Möjligt/
lämpligt läge att 
genomföra 
utveckling av e-
tjänst i din 
organisation?

För att prioritera e-tjänst kan 3 kontrollfrågor ställas (finns ngn. knock-out faktor?):

1) Finns lagrum som komplicerar en helt automatiserad tjänst?
2) Finns ett stort antal aktörer som utförare av delar i tjänsten? 
3) Finns redan verksamhetssystem som hanterar denna/motsvarande tjänst?



Enkel  - första nyttovärdering för e-tjänst
Kommun Behov av tjänsten att 

erbjuda tomt och hantera kö 
i antal ärenden/år

Arbetsinsats av 
handläggare 
låg/medel/hög

Ev. kommentar:

Arvika -
Eda ”Ingen kö för närvarande” Normal för Eda 

kommun
Filipstad Ca 4-5 ärenden per år Låg Mest strandtomter som 

efterfrågas.

Karlstads kommun… 

antal ärende/år och grad av handläggningsinsats (låg/medel/hög). 
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Sammanställning listade nyttor –
externt fokus

Möjliggör insyn

Kan följa sitt 
ärende

Synliggör vem som 
handlägger 

ärendet 

Ökar den egna 
kontrollen

Klänner mindre 
stress över sin 

situation

Känner sig trygg 
och delaktig

Får egen kontroll 
över sin tid och sin 

ekonomi

Kan själv välja när 
och vem som ska 

ha åtkomst till 
ärendet

Möjliggör kortare 
handläggning

Kan få en snabbare 
handläggning av 

sitt ärende 

Ökar 
tillgängligheten

Kan få information 
när som helst

Kan snabbt och 
enkelt komma åt 

information

Informationen blir 
tillgänglig för de 

som saknar adress

Öppnar upp för 
en digital ansökan

Kan leda till 
utveckling av en 
digital ansökan



Steg 3 (=> steg 1): Att visualisera verksamhetsprocessen inför automatisering

Rekommendationerna är att en beställning av en processkartläggning genomförs för att sätta 
fokus på vad som är relevant att kartlägga och på vilken nivå av detalj/översikt samt 
möjliggöra rätt bemanning och genomförande, dvs. en effektiv kartläggning som genererar en 
användbar processbeskrivning som används.



Testledaren (Wizard) ger testperson tillgång till 
prototyp och styr svar/händelser utifrån 
användarens agerande

Steg 4: Användardriven utveckling av e-tjänster
Att lära känna kunden… via dess beteenden – en metod av många

Kravinsamling och design parallellt





Grundidé – syn på IT som en möjliggörare



Summering… digitalisering med en process-
orienterad ansats – helhet, balans & ingång
Identifiera, värdera och prioritera IT i sitt 
sammanhang  i den verksamhet och tjänst 
som ska erbjudas utifrån de som ska vara
påtagligt nöjda = en processorienterad ansats 
för att också nå synergier från flera olika
perspektiv och initiativ

Outside-in Inside-out 



PoP modellen Riktlinje Guide Mall/Lathund
Fastställa 
förutsättningar

• Förutsättningar för 
PO/POVU

• Grad av PO
• Effekter

• Plan för 
processarbete

Etablera process-
arbete/processer

• Centrala begrepp
• Centrala roller
• Arkitektur/struktur
• Kommunikationsplan
• Implementera

• Motivera
• Förvalta
• Verktyg

• Forum

Definiera 
processer

• Beskriva/Modellera
• Kartlägga

• Motiv & 
användning

• Omfång
• Arbetsformer
• Värdeskapande 

digitalisering

• Beställning av 
kartläggning

• Workshop

Förbättra 
processer

• Förbättra
• Mäta

• Analysområden
• Återkoppla

• Mått
• Följa upp

Styra processer • Verksamhetsledning • Revision • Självvärdering

PoP metoder



PoP som plattform för att sprida aktuell 
forskning och erfarenheter i praktiken 

som tjänster varaktiga över tid/person/chef/leverantör

ü Kvalitetssäkra beställning av 
processkartläggning för att nå 
användbara processbeskrivningar

ü Kvalitetssäkra processbeskrivningar i
ü Situationsanpassa metoder och 
ü självvärderingar
ü Bidrag från aktuell forskning inom olika 

områden/helhetsbild
ü Erbjuda skarpa case till studenter
ü …





1

2

3

4

5

Nätverk
Inbjudande mötesplatser, engagemang, och utveckling inom 

aktuella Community of Practices (t.ex. kvalitet i vården)

Medlemskap
Ett väl anpassat utbud och gemenskap inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling

Opinion
Aktivt opinionsarbete, deltagande i relevanta konferenser 

och inlägg i debatter i olika media.

Erbjudanden
Konferenser, efterfrågade utbildningar, lokala och nationella 

event, internationella samarbeten, utmärkelser 

Stöd till lednings- och kvalitetsprofessionella
Kvalitetsprofessionens roll, utbildning, mentorskap, 

rådgivning/remissinstans, konsultuppdrag




