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Förord 
 
Den här boken är skriven för Dig som har övergripande 
verksamhetsansvar eller utvecklingsansvar i offentliga 
organisationer. Projektet har inriktat sig på äldre- och 
handikappomsorgen inom socialtjänsten och är därför speciellt 
intressant för Dig som arbetar inom det verksamhetsområdet. Den 
är också skriven för Dig som är projektledare och för Dig som är 
intresserad av e-förvaltning eller vad det innebär att införa e-
tjänster.  
 
Boken är baserad på erfarenheter och lärdomar från det av 
Vinnova finansierade projektet Öppna Sociala e-Tjänster  samt en 
mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling. De exempel som 
beskrivs i boken är de införanden som författarna med 
verksamheten i Järfälla kommun och Vallentuna kommun, 
forskning utförd av Stockholms Universitet och Lunds 
Universitet samt leverantörerna Tieto, Visma Sirius och Comfact,  
har genomfört under 2009- 2011. 
  
Bilagorna består av rapporter och publikationer från våra forskare 
samt arbetsdokument som utvecklats och använts i projektet och 
som kommunerna själva tagit fram. Dessa är meningen att ge stöd 
åt andra kommuners arbete.  
 
Vi tackar alla som deltagit i projektet Öppna Sociala e-Tjänster 
och som bidragit till boken. 
 
Författare: Åke Svensson, Jenny Wilhelmsson och Anne-Lie Söderlund Järfälla 
kommun, Titti Mattsson och Vilhelm Persson Lunds Universitet, Petia Wohed 
och Gustaf Juell-Skielse DSV, Stockholms Universitet, Carina Burman Tieto 
AB, Maud Björkstrand Visma Sirius AB, Anders Thörnqvist och Henrik 
Löfgren Comfact AB, Hugo Stranz Stockholms Universitet, Annika Helfrich 
Pedtek, Johannes Helfrich HumanTech.  
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En Öppnare Socialtjänst 
[Bakgrund och historik] 
 
Järfälla kommun började 2008 med ett projekt som syftade till att 
utveckla en Öppen Socialtjänst genom förenklad 
biståndshandläggning. När denna Vinnova utlysning kom så 
föddes tanken att ta ytterligare ett steg i den Öppna Socialtjänsten 
genom att erbjuda öppna e-tjänster till medborgare som förenklar 
deras kontakt med kommunen. Att införa automatiserade beslut i 
”enkla” ärenden skulle förenkla både för medborgarna och för 
handläggningen och administrationen internt. 
 
En annan tanke var att se om man kunde modernisera ett äldre 
befintligt verksamhetssystem så att det kan fungera i en modern 
miljö med digitala handlingar. Eftersom dagens system inom vård 
och omsorg inte kan hantera digitala dokument utan bara är en 
databas för metadata var det en teknisk utmaning att kunna 
kommunicera med medborgaren elektroniskt på ett säkert sätt. 
 
En till viktig faktor var att se om tjänsterna kunde översättas till 
andra system och system med öppen källkod för att skapa en 
systemoberoende transparent plattform. Fokus var att generera 
standardmeddelanden1 / nyttomeddelanden för att e-tjänsterna 
skulle bli plattformsoberoende. 
 
Slutligen så hade Järfälla kommun en vision om att medborgaren 
borde ha tillgång till den sociala dokumentation som skrivs om 
den egna situationen. Genom funktionen Mina Sidor skulle 
medborgaren ha möjlighet att följa sitt ärende både under 
beslutsprocessen och under genomförandet (VAD och HUR). 
 

                                                 
1 Se kapitel Standarmeddelanden/Nyttomeddelanden 
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Socialtjänst 
 
Utvecklingen från en mer myndighetspräglad socialtjänst till en 
mer serviceinriktad sådan har skett såväl genom förändringar av 
organisatoriska former för verksamheten men också genom 
förändringar i styrformer och arbetsmetoder. Förändringarna har 
bl. a. som syfte att ge brukarna av de sociala tjänsterna ett större 
mandat och ansvar för de kommunala tjänsternas utformning och 
innehåll. 
 
Fortfarande präglas socialtjänsten starkt av myndighets-
perspektivet. Det är en utmaning för kommunen att dels kunna 
erbjuda mera av öppna sociala tjänster utan myndighetsutövning, 
dels att myndighetsutövningen i sig ska vara mera öppen, 
tillgänglig och serviceinriktad. I båda fallen är utvecklingen av 
professionellt och kunskapsbaserat arbete viktigt. 
 
 
Tre sätt för medborgaren att få hjälp på 
 
1. Traditionell ansökansprocess 
Den traditionella myndighetsutövningen grundar sig på att 
medborgaren inkommer med en ansökan om hjälp. En 
handläggare utreder därefter behovet och ett beslut tas om bifall 
eller avslag. Utredningsprocessen kan innebära att handläggare 
gör ett eller flera hembesök, att den sökande träffar handläggaren 
på förvaltningskontoret etc. Den traditionella 
utredningsprocessen är aktuell då den sökande är i behov av mer 
omfattande insatser och omsorg. Det som skiljer typen av 
hjälpinsatser på den här nivån, från den enklare, är främst 
behovet av personlig omvårdnad. 
 
2. Förenklad ansökningsprocess 
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Ett enklare sätt för medborgaren att ansöka om hjälp är en s.k. 
förenklad biståndsansökan och utgår från att den sökande själv 
fyller i en färdig blankett där hjälpbehov beskrivs och önskade 
hjälpinsatser anges utefter fördefinierade kategorier. På det här 
viset blir inte medborgaren utredd av en handläggare på samma 
sätt och kontakten med myndigheten sträcker sig oftast till ett 
telefonsamtal. Medborgaren gör härmed sin egen ”utredning”.  
 
Den förenklade biståndsansökan avslutas med ett 
myndighetsbeslut om bifall eller avslag. Precis som i den vanliga 
utredningsprocessen är det den sökandes hjälpbehov som avgör 
om insatser skall beviljas. Socialförvaltningen har åtföljande 
kriterier för beviljandet av hjälpen samt för form och frekvens av 
hjälpinsatserna. 
 
 
 

 
 
 

Tre sätt för medborgare att få hjälp  

Traditionell ansökningsprocess 
 
 

Förenklad ansökningsprocess 

Öppna tjänster 

  

 

Förslag: Trygghetslarm, Avlösarservice, 
Ledsagning,  
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3. Att få hjälp utan ansökningsprocess – ”öppna tjänster” 
Ett tredje sätt som medborgare ska erbjudas är hjälpinsatser är 
utan myndighetsutövande. Ingen utredning görs och insatserna 
ges utan myndighetsbeslut. Medborgaren kan så att säga ”avropa” 
hjälp från socialtjänsten. Insatser som erbjuds är förutbestämda, 
grundade på behov samt behäftade med kriterier. Den utförare 
som har uppdraget kan meddela att medborgaren inte uppfyller de 
kriterier som gäller för öppna tjänsten. Om medborgaren ändå vill 
ha tjänsten gäller en traditionell ansökningsprocess. 
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Projektet 
[Syfte och mål från projektplanen] 
 
Projektets syfte var att utveckla en mera öppen, tillgänglig, 
serviceinriktad och professionell socialtjänst.  
 
Övergripande mål 
 

 Att konceptualisera en ”öppen socialtjänst” 
 Att skapa förutsättningar för integration till 

verksamhetssystem 
 Utveckla flera öppna e-tjänster för socialtjänsten inom 

äldreomsorg och handikappomsorg (dessa svarar för 75 
% av resurserna  i den totala socialtjänsten). 

 Att brukare/kunder genom e-tjänstfunktioner – kan följa 
sitt ärende – en transparens i förhållande till mitt ärende. 

 
Verksamhetens effektmål 
 
En ökad andel av insatserna för enskilda ska erbjudas/erhållas 
utan myndighetsutövning.  
90 % av besökarna ska vara nöjda med tillgängligheten och 
uppleva att de blir väl bemötta samt nöjda med 
myndighetsutövandet b la genom transparens – mitt ärende.  
En konceptualisering av en öppen socialtjänst bidrar till 
samverkan med andra kommuner och - förvaltningar för en 
effektivare administration.  
Ett förändrat arbetssätt och förhållningssätt till medborgaren för 
ökad service. 
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Huvudaktiviteter 
 
Projektets huvudaktiviteter var följande: 
 
1. Utveckla en processmodell för en ”Öppen e-tjänst” och 
”Förenklad e-tjänst” inom socialtjänsten . 
2. Utveckla minst 3 ”Öppna e-tjänster”. 
3. Konceptualisera en ”öppen socialtjänst”. 
4. Starta de nya processerna och i samverkan med REF påbörja 
effektanalyser. 
5. Samverka med andra kommuner i syfte att sprida de 
utvecklade e-tjänsterna in i annan systemteknisk plattform. 
6. Utveckla metoder för anpassning av e-tjänsterna till öppen 
källkod. 
7. Utveckla modell för integration utifrån befintlig 
systemarkitektur. 
8. Realisera integration i hela förvaltningsprocessen 
9. Analysera hur förvaltningsprocessen kan överföras i andra 
systemmiljöer. 
10. Kommunikation och spridning av projektets resultat enligt 
kommunikationsplan. 
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Pilotkommunerna  
[Beskrivning av övergripande likheter och olikheter] 
 
Järfälla kommun 
”En mera öppen, tillgänglig, serviceinriktad och professionell 
socialtjänst ska utvecklas!”  
 
Så lyder ett av kommunfullmäktiges uppdrag och mål för 
socialnämnden i Järfälla! Målet har två dimensioner: 
- Utveckling av öppna tjänster. Det handlar om att erbjuda 
Järfällas invånare vissa tjänster utan biståndsprövning etc., dvs. 
utan myndighetsutövning.  
- Utveckling av en mera öppen och transparant 
myndighetsutövning.  
 
Järfälla kommun har under några år legat i framkant med 
utveckling av kommunala e-tjänster. Kommunen har på bred 
front och i nära samarbete mellan olika förvaltningar utvecklat 
olika e-tjänster. Tjänsterna bygger på åtkomst från en gemensam 
plats (Mina sidor) och har en gemensam, enkel och lättnavigerad 
layout. De förutsätter användande av e-legitimation.  
 
Med inspiration i målet om en öppen socialtjänst initierade 
socialförvaltningen i Järfälla år 2009 projektet om ”öppna sociala 
e-tjänster”. I ÖST-projektets e-tjänst för Trygghetstelefon förenas 
de två dimensionerna ovan för en ”öppen socialtjänst”. Formellt 
innebär tjänsten att den enskilde ansöker om trygghetstelefon hos 
socialnämnden som myndighet. Men e-tjänsten innebär att om 
den enskilde uppfyller vissa av socialnämnden fastställda kriterier 
fattar systemet ett beslut per automatik. E-tjänsten 
Trygghetstelefon innebär således formellt myndighetsutövning, 
men blir i praktiken en öppen tjänst.  
E-tjänsten Trygghetstelefon är en tjänst som ska följas av flera. 
Avlösarservice och Ledsagarservice är de tjänster som närmast är 
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under utveckling. Men förhoppningen är att ÖST-projektet också 
ska kunna leda till en mera generaliserad form av öppna e-tjänster 
på det sociala området.  
 
En annan del av ÖST-projektet handlar om att uppnå en mera 
transparant myndighetsövning. Banker erbjuder i dag möjlighet 
att via e-tjänster och nätet få del av den samlade information som 
banken om den enskildes ekonomi. På samma sätt vill vi att vi i 
socialtjänsten ska kunna erbjuda våra kunder/brukare/klienter att 
få del av hela sitt ärende via en e-tjänst. Vi talar om att erbjuda 
tjänsten ”mitt ärende”.  
Vår kund bör i framtiden via en e-tjänst kunna läsa och följa 
- ansökningar 
- journalanteckningar  
- utredningar  
- beslut 
- uppföljningar 
i sitt ärende hos socialförvaltningen.   
 
I ÖST-projektet ingår som en första del att kunna erbjuda 
möjlighet att läsa journalanteckningar i sitt ärende. Vi hoppas att 
ÖST-projektet ska kunna leda till en fortsatt utveckling av ”Mitt 
ärende”, med möjlighet för den enskilde till full åtkomst till sina 
handlingar hos socialtjänsten.  
 
Projektet startade 2009 och efter några månaders förankring och 
planering så började arbetet i verksamheten. En arbetsgrupp på 
10 personer med olika roller skapades för att genomföra 
nulägesanalys och börlägesanalys. En arbetsplan upprättades där 
verksamheten bokade analysmöten med forskare från DSV 4 
timmar varje torsdag förmiddag. Först upplevdes tiden som en 
belastning för verksamheten men ganska snart kunde resultat från 
analysarbetet inarbetas i de dagliga rutinerna vilket gjorde att 
verksamheten såg arbetet som en investering för framtiden. 
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Efter ett halvt års analysarbete kände de deltagande parterna att 
nuläget borde visualiseras för ökad förståelse, vilket resulterade i 
att projektet filmade handläggarna under några dagar i syfte att 
fånga den ”verkliga” processen.  
 
Filmen blev nu underlag för många olika aktiviteter. 
Verksamheten kunde direkt se nya möjligheter till effektivisering, 
även utan nytt verksamhetsstöd. Arbetet med att skapa 
integrerade e-tjänster med verksamhetens IT-stöd Procapita blev 
nu realiserbart då Tieto ville möta projektet genom att utveckla 
nya funktioner i systemet. 
 
Järfälla kommun har inte bara bidragit med tid i projektet utan 
även finansierat utökade kostnader för integrationen med 
Procapita. 
 
En viktig framgångsfaktor i processarbetet har varit att ledningen 
haft tillit och förtroende till arbetsmetodiken och låtit 
arbetsgruppen fått fria händer att utveckla sina processer. 
 
Efter några månaders utvecklingsarbete mellan leverantörerna 
Tieto, Visma Sirius och Comfact, kunde den första e-tjänsten 
med automatbeslut starta i juni 2010. 
 
Därefter så började utveckling med e-tjänsterna ledsagarservice 
och avlösarservice. De levererades mars och april 2011. Slutligen 
levereras den sista e-tjänsten i juni 2011 där medborgaren kan 
läsa sina journalanteckningar på sina Mina Sidor. 
 
I Järfälla fokuserar man nu på lansering av e-tjänsterna. I april 
2011 gick det ut pressmeddelande med flera inslag i TV och radio 
och artiklar har skrivits i ca 40 tidningar. Verksamheten kommer 
att börja handlägga efter de nya processerna så fort e-tjänsterna 
börjar användas vilket beräknas ske sommaren/hösten 2011. 
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Vallentuna kommun deltar med en helt annan teknisk 
plattform vilket också kommer att ge projektet möjlighet att se på 
integrationsproblematiken utifrån ett vidare perspektiv.  Då 
kommunen valde under projektets gång att exkludera integration 
så fokuserades arbetet till ansökningsformuläret som sedan 
hanteras manuellt som idag. Vallentuna påbörjade sin 
processkartläggning efter det att Järfälla var klar med både sitt 
nuläge och börläge. Detta för att vi skulle kunna hitta genvägar, 
återanvända erfarenheter och effektivisera arbetet.  
 
I Vallentuna arbetade en arbetsgrupp bestående  av enhetschef, 
biståndshandläggare och assistenter. Detta medförde att hela 
processen kunde synliggöras från beställning till installation och 
avgiftshantering. 
 
När börläget var klart påbörjades arbetet med e-tjänsten. 
Kommunens webbansvarig utvecklade formuläret vilket 
förkortade utvecklingstiden betydligt. E-tjänsten kunde driftsättas 
och finnas ute på kommunens hemsida.  
 
Integrationen till kommunens verksamhetssystem har inte kunnat 
genomföras inom ramen för projektet. En ny faktor som projektet 
fick ta hänsyn till var att Vallentuna var mitt i ett planerat byte av 
verksamhetssystem.  
 
Leverantören av verksamhetens nya system valde att inte 
integrera e-tjänster enligt projektets ansats vilket innebar att 
projektet inte kunde påbörja ett integrationsarbete praktiskt. En 
enkel systemanalys visar dock att det är möjligt att genomföra 
integration mot det kommande systemet, på samma sätt som i 
Järfälla. Teoretiskt så kan kommunen uppnå motsvarande 
funktionalitet som i Järfälla, mycket av arbetet i Järfälla kan 
återanvändas som XML-schema för standardmeddelande 
/nyttomeddelande samt integrationsmotorn från Comfact AB som  
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just säkerställer att man kan byta verksamhetssystem utan att 
ändra i e-tjänsten. 
 
Vallentuna kommer att välja nytt verksamhetssystem hösten 2011 
och då troligen påbörja integration mot e-tjänsten 
trygghetstelefon.  
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Projektets deltagare  
[Deltagarnas egen presentation] 
 
Järfälla kommun  
 
Från Järfälla kommun har medarbetare från äldreenheten, enheten 
funktionsnedsättning, stöd- och utvecklingsavdelningen och it-
servicekontoret deltagit i arbetet med att utveckla ”öppna e-
tjänster”.  
 
Åke Svensson, socialdirektör  
Jenny Wilhelmsson, projektledare 
Anne-Lie Söderlund, enhetschef äldreenheten 
 
Enheten för äldreomsorg 
Det slår mej att jag har varit chef för ett växthus de senaste åren. 
Det började med att jag blev inbjuden på ett uppstartmöte om ett 
utvecklingsprojekt. Huvudprojektledaren  sträckte fram 3 krukor 
med en varm hand. Krukor som innehöll jord av den bästa 
kvalitet visade sig. Jordmånen i krukorna var av de bästa bestånds 
delarna (Stockholms universitet, Juridiska fakulteten i Lunds 
universitet, Socialhögskolan, Pedtek, Visma Sirius, Comfact samt 
HumanTech) Fröpåsarna var märkta e1 (e-tjänst 1 
Trygghetstelefon), e2 ( e-tjänst 2 avlösarservice) samt e-3 (e-
tjänst 3 ledsagarservice). Beskrivningen hur man skulle driva upp 
dessa frön fanns inte tryckta på påsen. Det var just det som vi 
skulle göra tillsammans.  
 
Men för att lyckas med att dra upp bra plantor behövs det 
uthållighet, tid, kunskap och mycket energi. Jag var tveksam om 
jag som enhetschef kunde bidraga till detta iform av min egen tid 
och framför allt medarbetarnas tid mitt i allt annat som ska göras. 
Tiden i växthuset skulle vara över ett år. Ett år att gro ett frö och 
inte få utdelning -  kunde det vara en väl investerad personaltid? 
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Lyckligtvis tog min erfarenhet övertag över mina tankar. Vad 
behöver du för att lyckas med ett utvecklingsprojekt? Jo 
engagerade medarbetare, och det är just vad jag har. Medarbetare 
som vill utveckla så det blir effektivt mot medborgaren som leder 
till att det inre livet även blir effektivt.  
Eftersom jordmånen var av så god kvalité, varför ska då inte 
mina medarbetare få vara en del av den jordmånen? Vilken 
växtkraft det skulle kunna bli! 
Jag bestämde mej att ta av mej arbetshandskarna (jag arbetar 
bättre utan arbetshandskar då man känner växtkraften och vad 
jorden behöver) och sätta händerna i jorden. 
 
Det tog inte lång tid innan växthuset var fullt med engagerade 
medarbetare som gjorde allt för att processa förutsättningarna 
fröna behövde ha för att kunna gro. När processkartläggningarna 
var klara så samlades alla medarbetare för att fånga upp det man 
eventuellt glömt något (det var alltid något som kompletterades) 
och alla kände sig delaktiga.  
 
En dag var alla kartläggningar klara, mötena blev färre och 
tekniksidan började ta över fröna. Plötsligt så händer det! Vi fick 
se en planta. Alla medarbetare samlades och en stolthet svepte i 
rummet. Något man hade varit med och skapat började ta form. 
Och vi kan fortfarande påverka utgången. Det fanns ju mer att 
göra såg medarbetarna – tjänsten var inte tillräcklig tydlig. Kan vi 
inte beskära den lite mer för att det ska blir bättre? Med mycket 
tålamod och värme så justerade man efter medarbetarnas förslag. 
 
När en planta börjar ta form så kommer man ofta till ett skede då 
det är dags att beskära ordentligt för att den verkligen ska kunna 
klara sig för alla påfrestningar. Det var nu som vi i ledningen 
inom äldre och funktionshinder började tveka om hur många 
timmar vi skulle våga lägga ut i ett automatbeslut? Är det inte 
bättre att ta små steg och låta plantan anpassa sig och vi 
kontrollerar allt eftersom istället för att beskära mitt i säsongen? 
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Vi bestämde oss för att beskära plantan nu så får vi fortsätta att 
följa den nogsamt när den står för tillväxt i sin rätta miljö.  
 
Nu står vi inför plantor som är stabila och utskolade (testade i 
olika miljöer) och följer dem med stor spänning –hur skall de 
klara sig utanför växthuset?  
 
En tanke slår mej att det har faktiskt blivit andra frön och plantor 
parallellt under denna tid som redan är utplanterade i 
verksamheten. Jag kan bara konstatera att det blev en väl 
investering av personaltid och växthuset är fullt av andra frön 
som gror med hjälp av duktiga medarbetare. Tack alla för ett 
enormt arbete! 
 
 
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 
 
Från Juridiska fakulteten vid Lunds universitet har docenterna 
Titti Mattsson och Vilhelm Persson deltagit i projektet. 
 
Titti Mattsson är docent i socialrätt och lektor i offentlig rätt. Hon 
undervisar och forskar främst om den offentliga barn- och 
ungdomsvården i kommunerna. Under senare år har hon även 
kommit att behandla vissa frågor inom elektronisk förvaltning i 
den kommunala verksamheten. Hennes intresseområde är särskilt 
utsatta gruppers rättssäkerhet, integritetsskydd och inflytande i 
offentlig verksamhet.  
 
Vilhelm Persson är docent i offentlig rätt och biträdande lektor i 
konstitutionell rätt. Han arbetar brett inom olika delar av den 
offentliga rätten, och forskar och undervisar inom såväl statsrätt 
som förvaltningsrätt. En stor del av hans forskning har rört 
förhållandet mellan den traditionellt snävt nationella offentliga 
rätten och en allt mer internationaliserad omvärld. 
 



19

 19 

Vår medverkan i projektet har syftat till att säkerställa att 
utformningen av öppna e-tjänster sker i enlighet med rådande 
förvaltnings- och socialtjänstlagstiftning. Det visade sig tidigt att 
skapandet av sådana här tjänster ger upphov till många klassiska 
frågor om hur man kan tillgodose enskildas rättsskydd vid 
myndighetshantering på ett korrekt och bra sätt. Alla sådana 
frågor har vi givetvis inte kunnat lösa inom ramen för detta 
projekt. I vissa fall har vi – tillsammans med övriga deltagare i 
projektet – funnit sätt att få till stånd e-tjänster som uppfyller 
lagens ramar. De e-tjänster som Järfälla kommun nu använder är 
sådana tjänster. I andra fall har det visat sig svårt att tillgodose 
vissa rättsliga krav. I praktiken har detta inneburit att tjänsterna 
har fått begränsas eller annars omformas för att tillgodose de 
rättsliga krav som man kan ställa på myndighetshantering i 
allmänhet och handläggning som rör socialtjänstens utsatta 
grupper i synnerhet. Varje tjänst har visat sig ge upphov till 
särskilda frågor som behövts hanteras från fall till fall.  
 
Uppdraget att arbeta med de juridiska frågorna i projektet har 
visat sig vara ett mycket stimulerande och engagerande arbete.  
Stimulerande eftersom det automatiserande beslutsförfarandet till 
stora delar är ett outvecklat fält inom juridiken. I efterhand kan vi 
konstatera att det finns mycket att göra även fortsättningsvis för 
den fortsatta utvecklingen inom e-förvaltning i ett 
rättsvetenskapligt perspektiv. Vi har alltså bara påbörjat ett arbete 
som vi upplever fortsatt behöver bedrivas integrerat med den 
tekniska utvecklingen inom den offentliga förvaltningen. Detta 
stimulerar till fortsatt verksamhet i fältet, bland annat vad gäller 
hur implementeringsarbetet kommer att te sig.  
 
Engagerande är därför att arbetsgruppen har utgjort ett fullgott 
exempel på hur ett tvärvetenskapligt arbete kan bedrivas både 
effektivt och intressant. Här har akademiker från flera discipliner, 
praktiker och verksamhetsföreträdare samarbetat på ett mycket 
utvecklande sätt och också haft en mycket god gemenskap under 
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detta arbetes gång. Det har hela tiden funnits en stor respekt för 
varandras kunskaper och förmågor. Exempelvis har vi jurister 
kunnat påtala problem med en viss lösning under ett antal stadier 
i en arbetsprocess utan att någon gång bemötas med ett uns av 
skepticism eller besvikelse. Istället har våra åsikter setts som 
intressanta utmaningar och skapat givande diskussioner och nya 
lösningsförslag. Samtidigt har vi fått möjlighet att få en ökad 
förståelse för de möjligheter och begränsningar som tekniken ger 
att skapa elektroniska hjälpmedel och tjänster. Vår uppfattning är 
att de arbetsformer som projektet haft och den konstellation av 
medarbetare är ett mycket bra exempel på hur tvärvetenskapligt 
utvecklings- och forskningsarbete kan bedrivas.  
 
Stockholms Universitet, Data- och 
systemvetenskapliga institutionen (DSV) 
 
Data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms 
universitet tillhörde även KTH. Sedan projektet startades har 
institutionen gått upp i Stockholms universitet i sin helhet. 
 
Från Stockholms universitet har Petia Wohed och Gustaf Juell-
Skielse deltagit tillsammans med Elin Uppström och Carl-Mikael 
Lönn. Samtliga hemhörande vid institutionen för Data- och 
systemvetenskap och enheten för informationssystem. 
 
Petia Wohed är docent och lektor vid institutionen för data- och 
systemvetenskap vid Stockholms universitet. Hon undervisar i 
data warehousing och business process management. Hennes 
forskning har, under de senaste 10 åren, fokuserat på system för 
stöd av affärsprocesser. Hon har etablerat samarbete med 
forskningsgrupperna vid Queensland University of Technology i 
Australien och Technical University of Eindhoven i 
Nederländerna vilka också står bakom utvecklingen av YAWL, 
det processcentrerade informationssystemet i öppen källkod. Hon 
arbetar aktivt med tillämpning och spridning av 
forskningsresultat i såväl industri som offentlig sektor. 
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Gustaf Juell-Skielse är civilingenjör och teknisk licentiat i data- 
och systemvetenskap. Han är anställd som lärare och doktorand 
vid Stockholms universitet och har en mångårig bakgrund som 
verksamhetskonsult. Han undervisar i affärssystem och har 
publicerat arbeten om affärssystem och e-förvaltning samt 
författat en bok om kompetensekonomi. Parallellt med 
forskningen har Gustaf etablerat kandidatprogrammet i 
Affärssystem på KTH samt det nya kandidatprogrammet i 
Affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet. 
 
Elin Uppström är civilingenjör och projektanställd vid 
institutionen för data- och systemvetenskap. Hon medverkar i 
flera forskningsprojekt samt undervisar i affärssystem. 
 
Carl-Mikael Lönn är magister i data- och systemvetenskap samt 
doktorand vid institutionen för data- och systemvetenskap. Han 
bedriver forskarstudier inom e-förvaltning och undervisar i 
affärssystem. 
 
Vår medverkan i projektet har syftat till att utveckla e-tjänster 
och arbetsprocesser samt att utvärdera användbarheten och nyttan 
med dessa. Vi har haft förmånen att under hela projektet arbeta 
tätt tillsammans med Järfällas trevliga och kompetenta 
medarbetare samt invånare och representanter från 
utförarorganisationer. Vi har dessutom fått möjlighet att bedriva 
tvärvetenskaplig forskning tillsammans med kolleger från 
Socialhögskolan och jurister från Lunds universitet. Detta har 
väsentligt fördjupat vår kunskap om invånares och handläggares 
situation och om de legala aspekterna av e-förvaltning. Vi är 
övertygade om att detta har bidragit till en högre kvalitet på de 
lösningar som växt fram under projektet. Samarbetena har 
dessutom bidragit till en mycket stimulerande arbetsmiljö för oss 
personligen. Forskningsresultaten har vi publicerat i flera artiklar 
i samband med forskarkonferenser (se bilaga). 
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När vi blickar framåt är vårt huvudsakliga intresse att fortsätta 
utvecklingen en generell modell för öppna och effektiva 
kommunala e-tjänster. Vi hoppas att vår modell kan bidra till att 
kommunala tjänster baserade på enklare beslut blir mer 
lättillgängliga och rättssäkra för oss invånare samtidigt som den 
administrativa bördan på kommunala handläggare minskar. 
Denna modell kan sedan ligga till grund för hållbara 
tjänstebaserade informationssystem för den offentliga sektorn. 
Och det är ett arbete som kommer att fortsätta långt efter det att 
ÖST-projektet avslutats. 
 
 
Stockholms Universitet, Institutionen för socialt arbete 
- Socialhögskolan 
 
Från Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete – 
Socialhögskolan har fil dr Hugo Stranz medverkat i projektet. 
 
Hugo Stranz är fil dr i socialt arbete. Han forskar med bred 
inriktning mot socialtjänsten och undervisar främst i 
forskningsmetoder samt socialtjänstens organisering med 
koppling till arbetet med handläggning av ekonomiskt bistånd. 
Uttalade intresseområden i forskningen avser socialtjänstens 
arbete med ekonomiskt bistånd, det sociala arbetets organisering 
och effekter på klientnivå, samt socialtjänstens 
bedömningsarbete. 
 
Min medverkan i projektet har syftat till att fånga de perspektiv 
kring öppna e-tjänster som kan gälla för socialtjänstens brukare. 
Utgångspunkt togs i hur man på brukarnivå uppfattar 
socialtjänstens idag pågående arbete samt vilka möjligheter och 
begränsningar man bedömde att ett framtida införande av e-
tjänster skulle kunna medföra. Sammantaget kan klienternas syn 
på utvecklingen/användningen av öppna e-tjänster beskrivas som 
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”försiktigt positiv”, en uppfattning som mina analyser av det 
insamlade materialet bekräftar. Användningen av e-tjänster möter 
på ett direkt sätt flera centrala frågor – bland annat förutsebarhet i 
handläggningssituationen och uppmuntrandet av att kunna leva 
ett självständigt liv – i det kommunala sociala arbetet. Andra 
frågor, exempelvis tillgänglighet med avseende på kön, klass och 
etnicitet, återstår att granska närmare. Som komplement till ett 
traditionellt handläggningsförfarande, vilket innebär att 
socialtjänstens brukare ges full möjlighet att välja om de vill 
använda e-tjänsten eller kontakta en handläggare direkt, finns 
dock inga skäl att förhålla sig annat än positiv. 
 
Som forskare är det en ynnest att få medverka i ett projekt av 
denna karaktär. För det första har projektet varit ett lysande 
exempel på inte bara ett exemplariskt tvärvetenskapligt 
samarbete, utan också på hur aktörer från olika fält – inte bara det 
akademiska – gemensamt kan åstadkomma både forskning och 
utveckling. Projektledningen har på ett lyhört sätt beaktat den 
kompetens företrädare för olika discipliner och det praktiska 
fältet bidragit med. Motsvarande lyhördhet har visats mellan 
företrädare för olika discipliner. Denna respekt för varandras 
arbete har bland annat tagit sig explicit uttryck i hur e-tjänsterna 
förändrats under arbetets gång. För det andra är användningen av 
e-tjänster ett relativt outvecklat fält inom den vetenskapliga 
forskningen i socialt arbete. Detta medför å ena sidan att 
empiriska studier på området är svårare att bedriva än sådana där 
det redan finns en stor kunskapsbas att utgå ifrån. Å andra sidan 
möjliggör det att bryta mark på ett nytt, vidöppet och mycket 
beaktansvärt område. Mitt engagemang i projektet har också 
medfört att jag kommit i kontakt med andra forskare i socialt 
arbete i Europa, som börjat intressera sig för användningen av e-
tjänster på olika nivåer i klientarbetet. Detta ger hopp om 
framtiden för forskningen på fältet, som i takt med tiden 
naturligtvis bara kommer att bli mer och mer angeläget. 
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Visma Sirius AB 
 
Från Visma Sirius har projektledare Maud Björkstrand deltagit 
tillsammans med arkitekt och ett antal utvecklare hos Visma 
Sirius i Skellefteå.  
 
Visma är Nordens ledande leverantör av effektiva lösningar 
gällande produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, 
inköp, betalningstjänster, butiksdata, IT-projekt, anbud och 
upphandling. Visma förenklar och automatiserar 
verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och 
offentlig sektor. 
 
Visma Sirius Skellefteå arbetar i huvudsak med leveranser och 
införande av e-förvaltningsstödjande tjänster hos kommuner, 
myndigheter och företag. Vi utför och medverkar i processarbete 
hos kunder vid införande av e-tjänster och integrationer mot 
kunders verksamhetssystem.  Skellefteåkontoret levererar även 
produkter och tjänster för dokument-, ärende- och arkivhantering 
samt integrationer. 
 
Maud Björkstrand har arbetat med e-förvaltningsstödjande 
tjänster och infrastrukturen runt dessa sedan år 2000. Hon har 
deltagit i ett stort antal införandeprojekt både hos kommuner, 
myndigheter och statliga förvaltningar. Syftet med införande av 
e-tjänster är att uppfylla kundens krav på ökad servicegrad till 
slutkund som till exempel medborgare, föreningar och företag 
samt att uppnå ökad effektivisering i hela 
handläggningsprocessen. Utmaningen med införande av dessa 
typer av tjänster har ofta bestått i att försöka få leverantörer av 
mottagande verksamhetssystem att öppna upp sig för integration. 
En annan utmaning är att tjänsterna blir enkla och användbara för 
medborgarna och användare. 
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Visma Sirius uppdrag i detta projekt har varit att utveckla tre 
öppna e-tjänster.  
Aktiviteterna vi arbetat med har bestått av:  

 tillverkning av formulär 
 uppläggning på Mina Sidor 
 framtagning av specifikation för integrationskontrakt 

mellan formulärtjänst och verksamhetssystem 
 utveckling av standardmeddelande för e-tjänsterna 
 att skapa standardmeddelande till Mina sidor för 

meddelande från verksamhetssystemet till medborgare 
och tvärtom 

 tillhandahållande av testmiljö och teknisk plattform 
 
Vi har även medverkat till att skapa standard och 
nyttomedelanden gällande ansökan om trygghetstelefon, 
ledsagarservice och avlösarservice både för integration, 
meddelande och automatiska beslut.  De lösningar och standards 
som är framtagna är repeterbara och går att använda för andra 
kunder med andra leverantörers e-förvaltningsstödjande tjänster 
och verksamhetssystem. 
 
Ett av målen i projektet har varit att brukare, kunder genom e-
tjänstfunktioner ska kunna följa sitt ärende och även kunna se 
sina journalanteckningar. Detta har vi kunnat uppfylla genom att 
göra det möjligt via Mitt ärende på Mina sidor. 
  
Teknikmöten har hållits där vi tillsammans med Järfälla kommun, 
andra leverantörer, och KTH kommit fram till lösningar för dessa 
öppna e-tjänster. Utanför de inplanerade mötena har även kontakt 
tagits via telefonmöten, e-post, sms m m. Alla inblandade har 
varit väldigt tillmötesgående och fokuserade på att tillsammans ta 
fram lösningar för att uppnå projektmålen. 
 
Parallellt med projektet har vår e-tjänstplattform vidareutvecklats. 
Ett verktyg där kunden kan ta fram kravunderlag och e-tjänster 
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har tillverkats. Detta verktyg, Ciceron Form Designer har använts 
för e-tjänsterna ansökan om trygghetstelefon, ledsagarservice och 
avlösarservice.    
 
Att arbeta och delta i forskningsprojekt där universitet, offentliga 
organisationer och näringsliv arbetar i samverkan har varit 
väldigt stimulerande och lärorikt.  
Kunskapsöverföring angående teknik, verksamhetskunskap och 
juridiska aspekter har skett i stor utsträckning. Slutanvändarnas 
synpunkter har inhämtats och tagits hänsyn till.  
 
Genom gott samarbete har vi uppnått målen i projektet och fått en 
referens till hur man kan skapa samarbetsformer och 
förutsättningar för integrationer av e-förvaltningsstödjande 
tjänster till mottagande verksamhetssystem. Vi har tillsammans 
tillverkat och realiserat tre öppna sociala e-tjänster för Järfälla 
kommun. Det framtagna konceptet kan visualiseras och införas 
hos andra kommuner. 
 
 
Tieto AB, leverantör av verksamhetssystemet 
Procapita Vård och Omsorg 
 
Tietos medverkan i projektet har varit att ta fram en lösning där 
man i Procapita VoO kan ta emot ansökan via e-tjänst och av 
denna ansökan skapa ett automatiskt beslut utifrån fastställda 
kriterier. Lösningen omfattar även att skicka status för ansökan 
tillbaks till sökandes Mina sidor, samt meddelanden till berörda 
handläggare.  
 
Lösningen bygger på en kedja av olika system och integrationer 
där Procapita är den del där inkommen information utvärderas, 
skapar olika aktiviteter samt arkiveras. All information från 
invånaren kan sedan användas i Procapita som vanligt för att 
generera statistik, följa upp verksamhet samt delge berörda med 
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rätt behörighet information. Trots många inblandade, system och 
företag eller organisationer, i projektet har vi upplevt att det varit 
lätt att kommunicera och driva verksamheten framåt. 
 
Från Tieto har Tommy Peterson och Carina Burman deltagit. 
 
Tommy Peterson  är produktägare för Procapita vård och omsorg. 
Tommy har en bakgrund som IT chef inom försvarsmakten och 
som produktutvecklare för den kommunala sektorn. Tommy har 
även erfarenhet av EU och Vinnova projekt som projektledare 
inom kommunal och landstingsområdet. 
 
Carina Burman är systemutvecklare och domänexpert för  
Procapita VoO och för  Vård och omsorgswebben. Carina har 
under många år arbetat med Procapita VoO med inriktning på 
lagrummen SOL, LSS och LASS (numera SFB).  Från hösten 
2010 arbetar Carina med Vård och omsorgswebben. 
 
 
Comfact AB 
 
Från Comfact AB har Anders Törnqvist och Henrik Löfgren 
deltagit i projektet. 
 
Anders Törnqvist äger och driver företaget sedan 1988. Fokus för 
företagets verksamhet är elektronisk affärskommunikation i olika 
former och med olika tekniker. 
 
Henrik Löfgren är systemutvecklare med inriktning på 
systemintegration. En huvudinriktning för hans arbete är hur 
system från olika leverantörer och miljöer kan samarbeta. 
 
Comfacts medverkan i projektet har syftat till att integrera två 
disparata system med varandra för att möjligöra arbete med 
öppna e-tjänster. Ett av dessa system (Procapita, Tieto) används 
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internt av kommunen och dess handläggare. Ett annat system 
(Mina Sidor, Sirius IT) används externt på Internet av 
Medborgarna. Dessa två system användes i projektet som 
exempel på hur en neutral integration kan utföras. Dessa system 
kan bytas ut till andra system som uppfyller motsvarande 
funktionalitet. 
 
I arbetet användes ProSale Server för att utföra integrationen. 
ProSale Server är ett program som sänder och tar emot 
elektroniska affärstransaktioner som t.ex. fakturor, inköpsorder, 
leveransplaner och orderbekräftelser. ProSale Server hanterar alla 
format av XML och EDIFACT med protokoll som FTP, HTTP, 
SMTP, SOAP och Web Services. 
 
Att få tekniken att fungera genom t.ex. brandväggar och med 
olika servrar var som en normal installation. Vad som krävde 
extra tid var harmonisering av de termer som skulle utbytas. Det 
som i det ena systemet betecknades eller beskrevs som något, 
kanske inte hade exakt samma betydelse i det andra systemet. Det 
är också mycket viktigt att datatyper som t.ex. siffror eller 
bokstäver hanteras på ett enhetligt sätt. Även fältens längder 
måste hanteras så att ingen information går förlorad. 
 
Att metadata hanteras på ett riktigt sätt är alltså av mycket stor 
betydelse vid en integration av disparata system. En lösning är att 
bara använda system från en leverantör där all metadata 
överensstämmer. En sådan lösning begränsar dock en kommuns 
valmöjligheter. En annan lösning kan vara att utgå från ett system 
och låta detta styra utformningen av metadata, men en sådan 
begränsar också kommunens valmöjligheter. 
 
I projektet användes i stället neutrala beskrivningar, med 
utgångspunkt från olika arbetsflödena för öppna e-tjänster. Dessa 
beskrivningar sammanställdes av DSV och Järfälla kommun. 
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Med hjälp av dessa kunde sedan gemensamma specifikationer 
utvecklas för själva integrationen. 
 
Erfarenheten av detta arbete var att det till största delen var 
problemfritt. En del utveckling var nödvändig för att hantera 
information som saknades. Stöd för arbetsgången kunde enkelt 
hanteras med processbeskrivningar från DSV. 
 
En generell slutsats är att om informationen existerar kan den 
integreras. Ett problem som kan uppstå är om t.ex. för- och 
efternamn hanteras som ett fält i ett system, men som två separata 
i ett annat. Inga sådana problem uppstod i projektet vilket 
indikerar att båda systemen i grunden har en likartad syn på 
metadata. 
 
Ett område som med stor sannolikhet kan förbättras är 
övervakning av system och tjänster. För Järfälla kommuns 
personal gäller det att kunna följa ärenden mellan de olika 
systemen. Detta innebär att det är nödvändigt att manuellt gå in i 
olika loggar, som ser olika ut för respektive leverantör. Om en 
kommun skall hantera lösningar med system integrerade från 
olika leverantörer, bör en fristående och central övervakning 
användas. 
 
En annan reflektion är att det stora antalet av möjliga e-tjänster 
hos en kommun borde föranleda en utvärdering av en generell 
lösning. Att för varje ny e-tjänst utveckla nya lösningar bör bli 
både kostsamt och svårt att hantera. Att rationalisera hanteringen 
av e-tjänster på en övergripande nivå borde ge mycket stora 
besparingar. Detta kan t.ex. ske genom ett neutralt och generellt 
integrationsformat. En annan möjlighet är att hantera ett e-
tjänsteärende generellt i den interna handläggningen. 
 
Pedtek 
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Pedtek 
 
Annika Helfrich är fristående konsult och har arbetat med e-
tjänster sedan 2006. Annika var delprojektledare i E-samhället 
och företagen.  
Hennes medverkan i projektet har varit att samordna, projektleda 
och kommunicera samt att bistå med praktisk handledning i olika 
moment. Annika har även producerat nuläge och börläge 
filmerna.  
 
HumanTech 
 
Johannes Helfrich är fristående konsult och arbetar sedan många 
år med utveckling av kommunal e-förvaltning. Han driver 
utvecklingsprojekt och leder större samverkansprojekt mellan 
kommuner. Johannes  var huvudprojektledare för Vinnova 
projektet E-samhället och företagen (Esam) mellan 2006-2008. 
Esam projektets goda resultat  lade grunden för ÖST-projektet 
som genom Vinnova fick möjlighet att utforska ett nytt område 
inom den offentliga förvaltningen. 
 
Det som är utmärkande för Vinnova projekt är att det finns 
utrymme i projekten att ägna sig åt kunskapsöverföring och 
erfarenhetsutbyte. Forskningen har haft en central roll i detta 
projekt och det märks inte minst genom antalet artiklar och 
publikationer som gjorts under projekttiden. 
 
Betydelsen av att leverera, hålla tidsramar och budget är en lika 
viktig del för projektresultatet och leverantörerna tillsammans har  
arbetat fokuserat och målinriktat. Införandet i Järfälla som 
mottagande kommun har varit ”skarpt” vilket också ställer krav 
på kvaliteten i leveranserna. Det praktiska genomförandet är en 
förutsättning för att kunna skapa det goda exemplet. 
 
Området kring e-tjänster och e-förvaltning är fortfarande ungt 
och under utveckling. Vi har nu kommit ännu en bit på vägen  
men fortfarande finns det många nya innovationer att göra. 
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Processanalyser  
[Nuläge och börläge trygghetstelefon] 
 
Projektet analyserar olika möjligheter att minska 
myndighetsutövning och förenkla handläggningen av insatser 
inom äldre- och handikappomsorgen. Medel för att nå dessa 
fördelar är dels att erbjuda kunden alternativa serviceformer, dels 
att etablera en elektronisk beställnings- eller ansökningstjänst och 
dels att öka användningen av verksamhetssystem och 
ärendehanteringssystem i den kommunala handläggningen.   
 
En väsentlig del verksamhetsanalysen byggde på traditionell 
processanalys, dvs i) kartläggning av nuläget och problem 
identifiering, samt ii) design av börläget. Analysen har 
genomförts i ett antal seminarier våren 2009 tillsammans med 
handläggare och assistenter från äldre- och handikappomsorgen 
samt företrädare för Larmgruppen, som är ensam 
utförarorganisation för Trygghetstelefon. I tillägg till 
seminarierna har prototyping, videofilmning och scenarioteknik 
använts för att visualisera och studera utvecklingsmöjligheterna. 
För dokumentation och prototyping har språket och systemet 
YAWL (www.yawlfoundation.org) använts. Resultaten av dess 
analyser presenteras nedan. 
 
Nuläge 
 
Nuläget för processen för Trygghetstelefon kan delas in i två 
skilda flöden: traditionell ansökan och förenklad ansökan. 
Skillnaden mellan processerna består främst i omfattningen på 
utredningen. I den förenklade ansökan är utredningssteget 
begränsat till en genomläsning av kundens ansökan och 
kompletterande telefon intervju. I en traditionell ansökan kan 
utredningen vara mer omfattande och ofta ingå som en del i en 
större utredning där flera insatser kan vara aktuella. Den följs 
typisk av ett hembesök.  
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Alla ansökningar som endast involverar trygghetstelefon hanteras 
numera med de förenklade rutinerna. Därför har vi koncentrerat 
vår analys på den förenklade hanteringen av ansökan om 
trygghetstelefon. 

 
 
 
 

Figur 1. Övergripande arbetsprocess förenklad ansökan 
Trygghetstelefon. För rutor med ram finns detaljerade arbetsflöden 
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Arbetsprocessen involverar, förutom kunden, kommunens 
biståndshandläggare, assistenter samt personal ur Larmgruppen 
som är den utförande organisationen. Det övergripande 
arbetsflödet finns i Figur 1. Arbetsstegen i Figur 1 sammanfattas 
nedan. 
 
1. Ansökan om trygghetstelefon inkommer. Idag består 

ansökan av ett ifyllt pappersformulär. Tre typer av 
uppgifter lämnas i samband med en ansökan: (1) 
personuppgifter såsom namn, adress, anhörig; (2) 
utredningsrelevanta uppgifter såsom hälsosituation och hur 
hälsosituationen påverkar vardagen; samt (3) eventuellt 
inkomst- och utgiftsuppgifter såsom garantipension, 
tilläggspension, fastighetsskatt, uppvärmning. Ansökan 
delas ut för hantering till en biståndshandläggare som 
därmed får ansvaret för ansökan. Tilldelningen sker idag 
efter geografiska distrikt. 

2. Handläggaren läser igenom ansökan. 

3. Kontakta den sökande via telefon. Syftet med 
telefonsamtalet är tvåfaldig: dels är det en bekräftelse till 
medborgaren att ansökan har blivit mottagen; dels att vid 
behov komplettera ansökan. Handläggaren för in 
kompletterande uppgifter i pappersformuläret. I denna 
förenklade hantering, utgörs utredningen av medborgarens 
ansökan tillsammans med eventuella kompletterande 
uppgifter införda av biståndshandläggaren. 

4. Registrera uppgifter från ansökan i verksamhetssystemet 
Procapita. Idag, registreras endast personuppgifterna från 
en ansöka i Procapita. Inkomst och – utgiftsuppgifter 
registreras i systemet vid ett senare skede. 

5. Inleda utredning formellt, vilket innebär att aktuellt datum 
registreras i Procapita, samt typ av utredning, vilken för 
trygghetstelefon alltid är ”Hjälp i hemmet”. 
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6. Ta beslut och expediera beslut. Beslutet är tidsbegränsad, 
vanligtvis i två år. Både beslut och giltighetstid registreras 
i Procapita. De flesta beslut är i dagslägget positiva. 

7-9. Om ett beslut är negativt, efter att det har blivit expedierat, 
görs en journalanteckning (steg 7), ärendet arkiveras (steg 
8) och handläggningen avslutas. 

10. Om ett beslut är positivt, görs journalanteckning och 
arkivering (steg 7 och 8), men parallellt med dessa 
beställer handläggaren också installation hos Larmgruppen 
(steg 9) samt avgiftshandläggning hos avgiftsassistenten 
(steg 11). Beställning till avgiftsassistenten görs genom att 
en kopia av ansökan samt inkomstuppgifterna lämnas över. 
Beställning till Larmgruppen görs genom att ansökan 
faxas. 

11. Tilldela larmnummer till den sökande genom att 
Larmgruppen faxar personuppgifter till Trygghetsjouren i 
Malmö och beställa installation hos sin underleverantör 
Caretech. Då medborgaren har beredskap att lämna ifrån 
sig nycklar brukar Caretech genomföra installationen inom 
24 timmar. Caretech lämnar installationskvitto till 
medborgaren samt nycklar och installationskontrakt till 
Larmgruppen. Nycklar skyltas och läggs i nyckelskåp. 
Installationen verkställs, dvs den registreras i Procapita. 
Detta innebär att trygghetstelefonen kan börja användas. 

12. Skickar inkomstförfrågan för den sökanden till RFV 
(numera Försäkringskassan). Detta görs av 
avgiftsassistenten och endast i de fall då den sökanden 
uppger att inkomstutredning inte skall göras och att han 
eller hon är villig att betala det maximala beloppet. 
Resultat från RFV inkommer inom en vecka (vid de tider 
då synkronisering av registren görs). Avgiftsassistenten 
kompletterar dessa uppgifter i Procapita med de extra 
uppgifterna som har lämnats i ansökan (t.ex. eventuella 
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övriga pensioner, tillägg för barn (som kan vara relevant 
för handikappsenheten), diverse utgifter såsom 
fastighetsskatt, villaförsäkring etc.). I och med det är hela 
den ekonomiska bilden för en sökande inmatad i Procapita 
och avgiften för trygghetstelefon för den sökande kan 
beräknas. Sådan beräkning görs dock först när larm-
gruppen signalerar att trygghetstelefon har blivit installerat 
hos kunden. 

13. Skapa kundkort i Procapita, dvs ett startdatum för 
debiteringar registreras i Procapita. Detta görs av 
avgiftsassistenten och innebär att den sökande kan börja 
faktureras för trygghetstelefonen. 

14. Beräkna medborgarens månadsavgift och lämna 
beräkningen som beslutsunderlag till handläggaren. 
Beräkningen görs automatisk av Procapita men 
avgiftsassistenten initierar den och skriver ut resultatet. 

15. Formellt besluta om avgift. Detta görs av 
biståndshandläggaren, som också meddelar medborgaren 
via brev om utfallet. Till skillnad från beslutet om 
trygghetstelefonsinstallation har inte avgiftsbeslutet ett 
sista giltighetsdatum. Vid en ändring av inkomst- och 
utgiftssituationen kan en kund alltid ansöka om sänkt 
avgift. 

 
I anslutning till analysen av förenklad ansökan om 
trygghetstelefon analyserades också några relaterade processer. 
Dessa är: 

 Omprövning – som görs när giltigheten för beslutet 
(vanligen två år) går ut 

 Avsluta trygghetstelefon – som fångar rutinerna kring 
avslut av tjänsten 

 Akut trygghetstelefoninstallation – som fångar rutinerna 
vid akuta installationer 
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 Avgiftshantering – fångar arbetsgången när en (ny) 
inkomstuppgiftsblankett inkommer antingen pga 
försening, justering av tidigare inlämnade uppgifter, eller 
ändrad ekonomisk situation hos kunden 

 Anmälan for trygghetstelefon – som fångar hanteringen 
av anmälan som kommer från någon annan än kunden 
själv, t.ex. av en vårdcentral. 
 

Identifierade problem 
 
Ett antal problem och brister identifierades under analysen av 
nulägesprocessen. Dessa redogörs för här. Konsekvenserna från 
varje problem och brist sammanfattas och åtgärd för förbättring 
föreslås. 
 
Problem 1 – Relevant data matas inte in i Procapita 
 
Utredningsrelevant data som finns i pappersansökan matas inte in 
i Procapita. (Konkret, data som fylls i fälten Beskriv din 
hälsosituation/funktionsnedsättning samt Beskriv på vilket sätt 
Din funktionsnedsättning påverkar din vardag i 
ansökningsformuläret, matas aldrig in i Procapita.) 
Konsekvens: Detta gör att parallellt med ärendehanteringen som 
görs i Procapita, görs också en manuell hantering av 
”pappersansökan” eftersom den innehåller mer data än vad som 
finns i Procapita. Utredningen finns i själva verket bara på 
pappersansökan. Eftersom Procapita inte erbjuder tillräcklig stöd, 
dels kopieras ansökan och lämnas till avgiftsassistenten, dels 
faxas den till Larmgruppen. 
Förslag till åtgärd: Utvidga Procapita att innehålla all data som 
finns i ansökan (dvs den data som anges i Beskriv din 
hälsosituation/funktionsnedsättning och Beskriv på vilket sätt Din 
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funktionsnedsättning påverkar din vardag fälten) och 
rationalisera bort den manuella hanteringen av blanketten. 

 
Problem 2 – Larmnummer saknas i Procapita 
 
Larmnummer matas inte in i Procapita. 
Konsekvens: Larmgruppen håller separat register (och använder 
ett annat system än Procapita för det) med information om 
personer och deras larmnummer. Avgiftsassistenten för, i sin tur, 
ett separat register med denna information (också vid sidan av 
Procapita). Detta är en onödig dubbelhantering av en och samma 
uppgift som tar arbetstid. 
Förslag till åtgärd: Utvidga Procapita med uppgift om 
larmnummer. Se över vilka arbetsteg som kan besparas på det 
sättet. 

 
Problem 3 – Status larminstallation saknas 
 
En biståndshandläggare, som är ansvarig för hanteringen av en 
ansökan om trygghetstelefon, ser inte var i hanteringen av en 
larminstallation Larmgruppen befinner sig. Biståndshandläggaren 
kan inte heller se att Larmgruppen har påbörjat en 
larminstallation. 
Konsekvens: Detta leder till oro och onödiga telefonsamtal från 
biståndshandledare till Larmgruppen (då man ofta bara får veta 
att Larmgruppen håller på med en installation). 
Förslag till åtgärd: Visa statusen för ett ärende i Procapita för 
biståndshandläggarna. Handläggarna har det övergripande 
ansvaret för ett ärende och bör därför kunna se var i processen en 
ansökan befinner sig. Detta används för att lämna aktuell 
information till kund eller anhörig vid eventuella förfrågningar. 
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Förslag till framtida läge 
 
Förslaget till framtida läge innehåller resonemang kring några 
nyckelbegrepp i sammanhanget, två scenarier för framtida läge, 
en körbar prototyp i samt en första utvärdering av de juridiska 
aspekterna och ett utkast till bedömning av scenariernas 
potentiella nytta. 

 

Analysmetod 
 
Analysen har genomförts i ett antal seminarier våren 2009 
tillsammans med handläggare och assistenter från äldre- och 
handikappomsorgen samt företrädare för Larmgruppen. 
Diskussioner med inslag av ”brainstorming” har på samma sätt 
som i nulägesanalysen använts för att utarbeta scenarierna. Den 
inledande diskussionen handlade om några nyckelbegrepp för den 
Öppna tjänsten. Därefter utformades ett enkelt första scenario och 
gestaltades i en sketch av forskarna. Därefter detaljerades 
scenariot och delades upp i två scenarier. Dokumentationen i 
form av processkartor och sammanställningar har stämts av 
kontinuerligt. Parallellt med diskussionerna har en prototyp 
utvecklats i YAWL och forskare vid Lunds universitet har 
bedömt de legala effekterna2. Nyttopotentialen har hittills endast 
beräknats utifrån en bedömning av hur mycket arbetstid som kan 
besparas i handläggningen av ärenden3. 
 
  

                                                 
2 se bilaga Förvaltningsrättslig tidskrift av Titti Mattsson 
3 se kapitel Nyttoanalys Trygghetstelefon 
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Mål för den öppna sociala e-tjänsten 
 
En viktig del i ÖST-projektet har varit att formulera mål för 
öppna sociala e-tjänster. Redan i samband med projektansökan 
formulerades ett antal mål för e-tjänsten. Dessa har sedan byggts 
på, fördjupats och utvärderats i ett antal möten och seminarier. 
Dessutom har ofta har nya förväntningar och önskemål dykt upp 
efterhand som e-tjänsten tagit en fastare form och successivt lagts 
till listan över mål. I det här avsnittet presenteras en 
sammanställning över dessa mål. 
I projektansökan formulerades övergripande mål för öppna 
sociala e-tjänster. De övergripande målen är: 

1. Utveckla flera öppna e-tjänster för socialtjänsten inom 
äldreomsorg och handikappomsorg (dessa svarar för 75 
% av resurserna i den totala socialtjänsten). 

2. Att konceptualisera en ”öppen socialtjänst” 
3. Att skapa förutsättningar för ett arbetssätt med ”brukar” 

fokus 
4. Att skapa förutsättningar för integration 

Projektet har tagit fram öppna sociala e-tjänster för tre sociala 
tjänster varav trygghetstelefon är en. Öppen socialtjänst har 
ersatts med begreppet ”Öppen social e-tjänst”. Öppen social e-
tjänst har konceptualiserats genom att en målmodell och 
processmodell för detta har formulerats. Målmodellen beskrivs 
mer utförligt nedan. Ett arbetssätt med brukarfokus har 
definierats genom utvecklingen av nedanstående målmodell. Det 
övergipande målet för integration har definierats genom mål för 
Administration i nedanstående målmodell. 
Målen har strukturerats med hjälp av målmodelleringsteknik (van 
Lamsweerde, 2001; Rolland et al, 1998; Potts et al, 1994). Varje 
mål beskrivs med hjälp av fyra parametrar: utfall, riktning, väg 
och avnämare. Utfall är det man vill uppnå med målet. Riktning 
anger en utgångspunkt och en slutpunkt för målet. Vägen består 



41

 41 

av medlen för att uppnå målet. Avnämare är den eller de som har 
nytta av att målet uppnås. 
Vid modelleringen av den öppna sociala e-tjänsten har målen 
delats upp i följande kategorier: 

 Öppenhet och demokrati 
 Service 
 Professionalism 
 Administration 

Öppenhet och demokrati handlar om att medborgaren ska få 
ökat inflytande över och bättre insyn i handläggningsprocessen. 
Några av de mål som formulerats på e-tjänsten för att bidra till 
ökad öppenhet och demokrati är: 
 
Utfall Riktning Väg Avnämare 
Ökat inflytande och 
ansvar över sin egen 
situation 

Flyttar inflytandet 
från kommun till 
individ 

Ständig tillgänglighet 
via Internet Medborgare 

Mer öppen 
myndighetsutövning 

Från slutna till 
transparenta 
beslutsprocesser 

Utveckla e-tjänster och 
handläggningsprocess 
som stödjer öppenhet Medborgare 

Ökad rättssäkerhet 

Flytta från 
personligt bundna 
beslut till 
beslutskriterier 

Gemensamma och 
standardiserade 
beslutskriterier 

Medborgare, 
Handläggare, 
Socialstyrelsen 

Medborgare ska ha 
åtkomst till mitt ärende 
där medborgaren kan 
se och följa sitt ärende. 

Från dold process 
till öppen och 
tillgänglig process 
(transparens). "Mitt ärende" Medborgare 

Medborgaren bidrar till 
sin egen sociala 
dokumentation. 

Från social 
dokumentation 
utförd av 
handläggare till 
social 
dokumentation 
utförd av 
medborgare. 

Via e-tjänsten ställs 
krav på vilken 
information 
medborgaren behöver 
lämna. Handläggare 

 
Service handlar om att socialförvaltningens service till 
medborgare ska förstärkas genom den öppna sociala e-tjänsten. 
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Några av de mål som formulerats på e-tjänsten för att bidra till 
förbättrad service är: 
 
Utfall Riktning Väg Avnämare 
God förståelse för 
tjänstens innehåll 

Från 
pappersblanketter 
och muntlig 
information till 
elektroniska 
beskrivningar 
genom hypertext 
och omedelbar 
feedback i 
elektroniska 
formulär 

Lättförståeliga 
tjänstebeskrivningar 
och ledtexter i olika 
sammanhang 

Medborgare 

Kort handläggningstid Från manuellt till 
digitalt 

Processförenkling Medborgare 

Medborgare ska bli 
trevligt bemötta av 
kommunen 

Överföring av 
muntligt 
bemötande till 
bemötande i digital 
kommunikation 

Trevligt tilltal i 
information 

Medborgare 

Kort handläggningstid, 
snabbt beslut samt 
direkt återkoppling vid 
behov 

Från manuellt till 
digitalt 

Processförenkling Medborgare 

Ansökning av enklare 
tjänster ska kunna ske 
utan personlig kontakt 

Från personlig 
kontakt till 
elektronisk 
handläggning. 

Automatiserade e-
tjänster. 

Medborgare, 
Socialtjänsten 

 
Professionalism handlar om att öppna sociala e-tjänster ska 
stärka handläggarnas professionalitet i yrkesutövningen och 
därigenom yrkets status. De mål som formulerats för 
professionalism är: 
 
Utfall Riktning Väg Avnämare 
Handläggarna inom 
socialförvaltningen skall 
ägna sig åt 
komplicerade beslut. 

Från alla beslut till 
komplicerade 
beslut. 

Automatisera 
rutinbeslut 

Handläggare 
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Den information som 
inhämtas via e-
handläggning skall tas 
på samma allvar som 
information inhämtad 
vid personlig kontakt 

Från blanketter och 
personliga 
kontakter till 
information 
automatiskt 
inhämtad via e-
tjänsten 

Ny rutin för att gå 
igenom fritextfälten 

Medborgare, 
handläggare 

 
Administration handlar om att minska den manuella 
administrationen i och av arbetsflödet. De mål som formulerats 
för administration är:  
 
Utfall Riktning Väg Avnämare 
Administrationen på 
socialtjänsten ska 
förenklas. 

Från manuell 
handläggning till 
förenklad 
arbetsprocess 

Införande av e-tjänster 
med automatbeslut 
samt processintegration. 

Socialtjänsten 

Kostnadseffektiv 
process 

Från individuell 
handläggning till 
generell process 

Processförenkling och 
generalisering 

Socialtjänsten 

Processmodeller skall 
täcka flera tjänster 

Från individuella 
arbetsmetoder till 
gemensamma 
arbetsprocesser. 

Konfigurerbara och 
generiska 
processmodeller 

Socialtjänsten, IT-
förvaltning 

Betalningsprocessen ska 
vara separerad från 
ansökningsprocessen 

Från individuella 
arbetsmetoder till 
gemensamma 
arbetsprocesser. 

Betalningstjänst som 
egen e-tjänst. 

Socialtjänsten, IT-
förvaltning 

Betalningsprocessen ska 
kunna läggas till i 
ansökningsprocessen. 

Från individuella 
arbetsmetoder till 
gemensamma 
arbetsprocesser. 

Dynamisk numrering på 
formulär. 

Socialtjänsten, IT-
förvaltning 

 
Utvärdering av dessa mål har gjorts kontinuerligt under projektets 
gång där avnämare har varit medarbetare inom socialtjänsten och 
IT-förvaltningen. Utvärdering av målen där avnämare är 
medborgare görs i samband med användbarhetstesterna som 
fortfarande pågår. 

 
Process-scenarier 
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Process-scenarier  
Baserat på diskussionen kring nyckelbegreppen ovan utformades 
ett enkelt första scenario, se figur 2. Scenariot byggde på att 
kunden beställer en trygghetstelefon via en web-tjänst och bokar 
in tid för installation via en kalender i web-formuläret. Nästa 
kontakt är när installatören besöker kunden för att installera 
telefonen och kvittera nycklar till bostaden. I bakgrunden sker 
den mesta informationsbearbetningen automatiskt och all 
dokumenthantering är i stort sett digital. 

 

 
 

Figur 2. Enkelt scenario över den framtida processen. 
 
Scenariot presenterades i form av en enkel sketch för handläggare 
och assistenter. 
Det grundläggande scenariot (see figur 2) utvecklades till två 
detaljerade förslag till framtida läge: i) Öppen e-tjänst med 
kriterier samt ii) E-tjänst med grundläggande beslut. Betoningen i 
dessa scenarier ligger på de första två stegen i figur 2: Beställa 
och Installera. Steget Drifta ingår inte i de detaljerade 
scenarierna. Dessa scenarier följer de två förslag som utvärderats 
av forskargruppen vid Lunds universitet se bilaga 
förvaltningsrättslig tidskrift).  
 
Scenario I – Öppen e-tjänst med kriterier 
 
Den öppna e-tjänsten för trygghetstelefon överlämnar mycket av 
ansvaret för ansökan och installationsbokning till medborgaren. 
Processflödet är visualiserat i figur 3. En väsentlig skillnad mot 

Beställa Installera Drifta

• E-formulär
• Kalender för 

tidsbokning

• Hembesök
• Nycklar

• Månadsbetalning
• Utryckning vid larm
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nulägesprocessen är att många aktiviteter automatiserats. Dessa 
är markerade som kugghjul i figuren. 
Processen startar när en medborgare fyller i en ansökan. 
Samtidigt bokar medborgaren tid för installation. Tiden väljs ur 
en kalender över tillgängliga tider. Kalendern är samordnad med 
Caretechs installationsschema. 
Liksom i nulägesprocessen tilldelas medborgaren en larmnummer 
och ett meddelande med uppgifter om den sökande och det 
tilldelade larmnumret skickas till Larmjouren i Malmö. Vi 
föreslår, till skillnad från tidigare, att båda dessa steg 
automatiseras. D.v.s. en applikation utvecklas som tilldelar en 
kund ett larmnummer, samt skickar ett automatiskt e-mail till 
Larmjouren. Detta e-mail skall innehålla data motsvarande den 
som idag fylls i motsvarande pappers formulär. Detta behöver 
naturligtvis samordnas med Larmjouren, d.v.s. e-mail kan endast 
skickas om de kan tas emot av Larmjouren. Om detta inte är 
möjligt, skall ett motsvarande fax-meddelande skickas 
automatiskt till Larmjouren. 
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Figur 3. Trygghetstelefon med automatiserad beslutsfattande baserad 
på ett antal fastställa kriterier. Manuell hantering enligt rutinerna för 

förenklad ansökan tillämpas på ansökning som inte uppfyller kriterierna. 
Kugghjul markerar automatiserade arbetssteg. 
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Omedelbart efter skickas en elektronisk beställning till Caretech 
och en bekräftelse av bokningen skickas till den sökande via e-
mail. Samordning med och hänsyn till Caretechs preferenser i 
frågan bör göras. Eftersom aktiviteterna ”Kund tilldelas 
larmnummer”, ”LG skickar uppgifter till Larmjouren” och ”LG 
beställer installation hos CT” utförs elektroniskt, kan dessa 
aktiviteter göras mycket fort och bekräftelsen som visas för 
kunden behöver bara dröja några sekunder. 
 
När medborgaren bokar installationstid kan han eller hon välja 
om att få påminnelse dagen innan bokad installation, om 
påminnelsen skall komma via e-mail, samt om påminnelsen skall 
komma till sökanden själv eller till en anhörig. Om påminnelse 
önskas, skickas en sådan ut automatisk 24 timmar i förväg. Fram 
till dess har medborgaren också möjlighet att ändra bokad tid 
eller avboka sin beställning helt. Om avbeställning görs, 
informeras både Caretech och Larmjouren. Tilldelat larmnummer 
släpps och processen avslutas. Vid ombokning, skickas ett 
meddelande med en ny beställning till Caretech (och 
avbeställning av den gamla tiden) och den nya bokningen 
bekräftas till medborgaren. 
 
Caretech tar hand om själva installationen. För att hålla en hög 
service nivå kontaktar Caretech sökanden på telefon innan 
installationen. I samband med installationen skriver Caretech (åt 
kommunens vägnar) kontrakt med medborgaren och tar emot 
nycklar. Kontrakt och nycklar lämnas efter besöket till 
Larmgruppen. Idag sker detta samtidigt. Kontraktet är ett 
papperskontrakt som Larmgruppen sparar som ett kvitto på 
installationen. För att reducera pappershanteringen föreslår vi i 
börlägesprocessen att kontraktet blir elektroniskt och skickas in 
antingen via e-mail eller sms. Detta möjliggör också att 
kontrakten kan skickas så fort installationen är klar (redan från 
adressen där installationen görs), vilket också gör att 
installationsstatusen kommer att representeras noggrannare i 
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systemet är tidigare. Liksom idag, lämnas nycklarna in till 
Larmgruppen, lite senare under installationsdagen. 
 
När Larmgruppen fått in nycklarna tilldelas plats för dem i 
nyckelskåp och sökanden registreras i systemet som en kund. 
Från och med detta kan medborgaren börja använda sin 
trygghetstelefon. För att hantera faktureringen skapas det ett 
kundkort, där ett startdatum för betalningen också bestäms. 
Medborgaren informeras om detta via e-mail. Vi föreslår att 
steget skapa kundkort också automatiseras. Idag finns det tydliga 
riktlinjer för hur man beräknar startdatum för betalning av en 
tjänst. Dessa kan användas som grund till en automatiserad 
beräkning av startdatumet. 
 
I de fall då en installation inte har kunnat genomföras får 
Larmgruppen en problemrapport från Caretech, med problemet 
tydligt beskrivet. Om problemet med installationen är tekniskt 
relaterad till medborgarens befintliga utrustning, bokar 
Larmgruppen tid med sökanden (via e-mail) för åtgärd. Om 
trygghetstelefon inte har kunnat installeras p.g.a. att sökanden 
inte har varit tillgängligt eller nycklar inte har kunnat lämnas, ges 
medborgaren en andra möjlighet att få installationen genomförd 
och ombes att inom tre veckor boka en ny tid. Vi föreslår också 
att i samband med en misslyckad installation (som är misslyckad 
på grund av medborgaren), att medborgaren debiteras en mindre 
avgift (t.ex. en halv månadskostnad). Sådana avgifter är idag 
vanliga när man t.ex. bokar tid hos en läkare eller tandläkare 
vilken man av någon anledning missar. Storleken av en sådan 
avgift bör bestämmas. Alternativ, skulle detta steg i processen 
också helt kunna utgå utan att det påverkar resten av flödet. 
 
Om medborgaren inkommer med en ny bokning inom tre veckor, 
genomförs installation enligt beskrivningen ovan. Om inte 
informeras Larmjouren och larmnumret släpps. 
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Scenario II – E-tjänst med grundläggande beslut 
 
Scenario II (E-tjänst med grundläggande beslut) bygger på det 
fall då ett grundläggande beslut om behov av sociala insatser 
enligt socialtjänstlagen för medborgaren redan finns. Då kan 
medborgaren ”avropa” ur ett urval av öppna tjänster, såsom 
trygghetstelefon. Skillnaden mot scenario i “Öppen e-tjänst med 
kriterier” är att e-tjänsten verifierar att den sökande redan är kund 
där utredning redan finns istället för att kontrollera den sökande 
mot tjänstens kriterier. En ytterligare skillnad är att kundkort 
redan existerar och inte behöver skapas. Skillnaderna är 
markerade med röd ram i figur 3. 

 
Prototyp 
 
Scenarion beskrivna ovan togs fram och diskuterades med 
handläggare, assistenter och arbetsledare inom kommunen. Ett 
alternativ valdes och ytterligare utredningar gjordes. T.ex. avsågs 
iden om att avgifter skulle kvitteras ut vid utebliven installation 
p.g.a. en medborgare har glömt och inte varit hemma vid bokad 
installationstid. Vidare, valdes att bokningar av installationstiden 
ska göras, precis som idag, av installatören och inte medborgaren 
själv. Detta för att behålla den personliga kontakten med 
medborgaren i ett tidigt skede av trygghetstelefon hanteringen. 
Baserat på alla synpunkter som kom upp, gjordes ytterligare en 
justering av process modeled för bör-läget (se figur 4). För att 
validera processen, implementerades modellen i det öppna 
källkod systemet YAWL, dvs en fullskalig prototyp togs fram. 
Prototypen visades för handläggarna, assistenterna och 
ledningsgruppen och demonstrerade hur den framtida hanteringen 
av trygghetstelefon ansökningarna skulle se ut när den 
elektroniska tjänsten hade utvecklats. När koncensus uppnåddes, 
användes prototypen vid kravspecifikationsframtagningen at e-
tjänsten som presenterades för system leverantörerna som skulle 
utveckla och drifta den elektroniska tjänsten.  
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Detaljerat beskrivning av prototypen finns i artikeln Business 
Process Management for Open E-services in Local Government 
(se bilaga). Prototypen är också fritt tillgänglig för testkörning. 
Filerna, information om hur man kan installera och testkör 
processen, samt videomaterial finns tillgängliga på följande 
adress: http://dash.dsv.su.se/2010/10/19/sundsvall42/ (Prototypen 
kräver installation av YAWL, som distribueras under LGPL 
licensen. YAWL finns tillgänglig på www.yawlfoundation.org). 
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Forskning om öppna e-tjänster 
[Sammanfattning] 
 
Projektet öppnar för flera intressanta frågeställningar för 
forskningen inom e-förvaltning. Kunskapen om ”öppna e-
tjänster” där medborgaren tar ett större ansvar för tjänsternas 
utformning och erbjuds tjänsterna utan operativ 
myndighetsutövning är i dagsläget begränsad. Utvecklingen av 
kommunala e-tjänster har hittills haft som mål att effektivisera 
ärendehandläggningen. En rad mognadsmodeller har utvecklats 
som beskriver olika steg för hur en förvaltning successivt kan 
utvecklas till en e-förvaltning. Den modell som kanske fått mest 
genomslag har utvecklats av Layne och Lee (2001) och betonar 
betydelsen av teknisk integration. Förmågan att integrera 
information från e-formulär till kommunala 
ärendehanteringssystem och mellan myndigheter blir avgörande 
för hur stor administrativ förenkling som är möjlig. Medborgaren 
har dock främst fått rollen som informationsleverantör till 
handläggarprocessen. Detta har kritiserats av forskare (t.ex. 
Cotterill och King 2007, Goldkuhl 2007, Jones, Hackney och 
Irani, 2007) som velat skifta tyngdpunkten från 
leveransperspektivet till användarfokus och utveckling av 
medborgarservice. Här finns klara paralleller till utvecklingen 
mot kundorientering och relationsmarknadsföring i det privata 
näringslivet (Christopher m.fl., 1991). Andersen och Henriksen 
(2007) vill med sin alternativa mognadsmodell visa hur 
förvaltningar kan transformera sina kärnprocesser och sin 
organisation genom e-förvaltning. 
 
Öppna e-tjänster ställer stora krav på transformation av en av 
kommunens kärnprocesser: beslutsprocessen i 
myndighetsutövningen. Ansvaret för det som hittills ansetts vara 
myndighetsutövning överförs nu helt eller delvis till 
medborgaren/brukaren. Ingen utredning görs och insatserna ges 
utan myndighetsbeslut. Medborgaren kan så att säga ”avropa” 
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hjälp från socialtjänsten. Insatser som erbjuds är förutbestämda, 
grundade på behov samt behäftade med kriterier. 
Myndighetsutövningen begränsas till principiella beslut och 
överlämnar det operativa genomförandeansvaret till brukaren så 
länge kriterierna i principbeslutet uppfylls. Det finns vissa 
paralleller till de senaste årens utveckling inom digitaliserade 
inköpsprocesser (engelska e-Procurement). Genom e-
procurement avropar en medarbetare sina inköp mot 
gemensamma inköpsavtal och övertar det operativa inköpet från 
inköparna i organisationen samtidigt som attestförfarandet 
förenklas med färre eller inga beslutssteg (Puschmann och Alt, 
2005). En intressant effekt av införande av e-procurement är att 
inköparnas roll förändras mycket kraftigt. Det operativa ansvaret 
försvinner vilket i många fall varit den huvudsakliga 
sysselsättningen och ersätts av ett ökat ansvar för att välja 
leverantörer och teckna avtal. Hur ser det här ut på en förvaltning 
om arbetsuppgifterna förskjuts från operativ handläggning till 
beredning och fattande av principiella myndighetsbeslut? 
 
Öppna e-tjänster är en ny företeelse inom e-förvaltning och reser 
en rad intressanta frågeställningar: 
- Vad innebär ”öppna e-tjänster” och hur kan de 

konceptualiseras? 
- Vilka e-tjänster är mest lämpliga som öppna e-tjänster? 
- Hur anser användarna av socialtjänsten att dessa e-tjänster bör 

utformas? 
- Finns det bättre alternativ än digitala webbtjänster, kan t.ex. 

mobila tjänster erbjuda användarna mervärde såsom 
bildhantering och positionering (Juell-Skielse, 2008)? 

- Hur påverkar denna typ av e-tjänst kompetensen hos 
förvaltningens handläggare?  

- Vilka krav ställer detta på den tekniska plattformen med 
avseende på integration och säkerhet? 
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Vad är en öppen social e-tjänst 
[Definitioner och nivåer] 
 
Medborgare ska erbjudas hjälpinsatser utan myndighetsutövande. 
Ingen utredning görs och insatserna ges utan myndighetsbeslut. 
Medborgaren kan så att säga ”avropa” hjälp från socialtjänsten. 
Insatser som erbjuds är förutbestämda, grundade på behov samt 
behäftade med kriterier. Den utförare som har uppdraget kan 
meddela att medborgaren inte uppfyller de kriterier som gäller för 
öppna tjänsten. Om medborgaren ändå vill ha tjänsten gäller en 
traditionell ansökningsprocess. (Ur projektansökan) 
 
Begreppet ”öppen” associerades av arbetsgruppen med följande 
betydelser: lätt, tillgänglig, lättillgänglig, allmän, 
beställningsbar, obyråkratisk, välkomnande. (Ur 
styrgruppsrapport juni 2009) 
 
Projektet diskuterade 3 alternativa sätt att realisera ”öppna 
tjänster” 
1. Öppen för alla  
2. Öppen tjänst med myndighetsbeslut för de som uppfyller 
kriterier 
3. Öppen för de som redan erhållit grundläggande beslut om 
sociala insatser. 
 
Öppen för alla 
En helt öppen tjänst utan myndighetsbeslut där medborgaren 
beställer och betalar för önskad service. 
 

- Rekommenderas inte av juristerna p.g.a. problem med 
den kommunala kompetensen i kommunallagen. 

- Länsstyrelsens i Uppsala läns ståndpunkt är att det ska 
vara ett individuellt biståndsbeslut för trygghetslarm och 
att trygghetslarm inte är att betrakta som serviceinsatser 
p.g.a. omsorgskaraktären på insatserna vid larm. 
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- Förmodligen inga betydande förändringar av Procapita. 
- Inga nya tekniska system 
- Följande arbetssteg utgår i den operativa processen: 

o Handläggare läser igenom 
o Handläggare intervjuar sökande och kompletterar 

ansökan 
o Ansökan registreras i Procapita* 
o Fatta beslut och expediera 
o Gör journalanteckning 
o Beställ avgiftshandläggning 
o Ta fram inkomstuppgifter 
o Skapa beslutsunderlag 
o Fatta avgiftsbeslut och expediera 

 
Dessa arbetssteg motsvarar ungefär 77% av den operativa 
processen. 
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Öppen med kriterier 
En öppen tjänst med myndighetsbeslut som baseras på kriterier 
 

- Enklare ordningskriterier som den enskilde fyller i själv. 
- Vid ett helt automatiserat förfarande har kommunen kvar 

sitt ansvar för beslutet. 
- Kriterierna beslutades i kommunens nämnd 
- Kräver möjlighet att identifiera brukare och möjlighet att 

övervaka systemet. 
- Manuell hantering av de som ej uppfyller kriterier. 
- Vissa förändringar av Procapita för att utvärdera kriterier 

och fatta automatiskt beslut alternativt flöda till manuell 
handläggning. 

- Inga nya tekniska system. 
- Följande arbetssteg utgår i den operativa processen vid 

automatbeslut:  
o Handläggare läser igenom 
o Handläggare intervjuar sökande och kompletterar 

ansökan 
o Fatta beslut och expediera 
o Gör journalanteckning 
o Beställ avgiftshandläggning 
o Ta fram inkomstuppgifter 
o Skapa beslutsunderlag 
o Fatta avgiftsbeslut och expediera 

 
Dessa arbetssteg motsvarar ungefär 73% av den operativa 
processen. Vid 80% automatbeslut och 20% manuell hantering 
motsvarar det ungefär 58% av den operativa processen. 
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Öppen utifrån grundläggande beslut. 
En öppen tjänst för de som redan erhållit grundläggande beslut 
om sociala insatser. Utifrån ett generellt beslut kan medborgaren 
utifrån sitt behov beställa ett antal tillgängliga insatser. 
 

- Kräver möjlighet att identifiera brukare och möjlighet att 
övervaka systemet. 

- Utveckling av e-formulär och integration mot Procapita. 
- Integration mot ”Mina sidor” 
- Följande arbetssteg automatiseras i den operativa 

processen: 
- Ansökan ankommer och delas ut till handläggare 
- Ansökan registreras i ProCapita 
- Dessa arbetssteg motsvarar ungefär 14% av den operativa 

processen. 
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Projektet valde att utveckla alternativ 2, Öppen tjänst med 
myndighetsbeslut för de som uppfyller kriterier. E-tjänsten är 
integrerad med kommunens verksamhetssystem vilket innebär en 
effektiviserad handläggning.  
 

- Fördjupad användning av Procapitas möjligheter så att all 
nödvändig information hanteras i processen utan 
inblandning av gula lappar och fax. 

- Utveckling av hjälpapplikationer för att automatiskt 
tilldela och frigöra larmnummer och nyckelskåpsplats.  

- Integration mot ”Mina sidor” i form av 
statusmeddelande. 

- Digital arkivering av dokument. 
- Digital signatur i samband med installation av larm. 

 
Följande arbetssteg automatiseras i den operativa processen: 

o Gör journalanteckning 
o Arkivera 
o Beställa larminstallation hos Larmgruppen 
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o Beställ avgiftshandläggning 
o Ta fram inkomstuppgifter (delvis) 
o Skapa kundkort 
o Skapa beslutsunderlag 
o Fatta avgiftsbeslut och expediera 

 
Dessa arbetssteg motsvarar ungefär 50% av den operativa 
processen. 
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Brukarundersökning trygghetstelefon 
[”Man vill ju klara sig själv” -avslutande diskussion]  
 
I den föreliggande rapporten4 har fokus riktats mot hur brukare 
inom socialtjänstens äldre- och handikappomsorg uppfattar den 
handläggning de idag är föremål för, samt hur de resonerar kring 
en eventuell framtid med en högre grad av e-baserade 
handläggningsrutiner. Uppmärksamhet har också riktats mot 
aspekter som gäller generell datorvana och vissa 
bestämningsfaktorer med avseende på variationer i denna vana. 
Till vissa delar framstår resultaten, i synnerhet de kvantitativa, 
som väntade. Det gäller exempelvis att yngre personer är mer 
datorvana än äldre. Mer överraskande är kanske att brukare inom 
handikappomsorgen – med kontroll för inflytandet av ålder – är 
mer datorvana än vad fallet är på äldresidan. Framgått har också 
att brukarens kön spelar en betydande roll för graden av 
datorvana; manliga brukare använder dator i påtagligt större 
utsträckning än kvinnliga.  
 
Betydelsen av kön kan möjligen vara ett resultat av att gruppen 
äldre kvinnor fortfarande till viss del utgörs av personer som levt 
som hemmafruar. Ingångarna till modern teknik bör vara mindre 
om man inte varit yrkesverksam och därmed kommit i naturlig 
kontakt med löpande teknikutveckling. Med utgångspunkt i de 
kvalitativa resultaten skulle följdriktigt en – ytterst preliminär – 
hypotes om att utbildningsnivå/klass också spelar roll, kunna 
formuleras. Av intervjumaterialet framgår att det framför allt är 
de högutbildade respondenterna som löpande använder dator. 
Bland dem som faktiskt använder dator, bygger det huvudsakliga 
användandet på e-baserade aktiviteter. 

                                                 
4 se bilaga ”MAN VILL JU KLARA SIG SJÄLV” 

– ett brukarperspektiv på öppna sociala e-tjänster  av Hugo Stranz   
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Den grundläggande datoranvändningens utfall mot den typ av 
basala individuppgifter (kön, ålder, etc) som uppmärksammats i 
rapporten, får vissa konsekvenser för socialtjänstens möjligheter 
att styra över delar av handläggningen mot ett e-baserat system. 
Uppenbart är att ett sådant system skulle uppvisa begränsningar 
med avseende på såväl öppenhet som tillgänglighet – e-
handläggning kan så att säga inte väntas vara till för alla. Något 
hårddraget föreligger en risk att de som i första hand 
diskvalificeras från e-handläggningen utgörs av äldre kvinnor. 
Möjligen kan effekterna bli särskilt utmärkande för lågutbildade 
personer i denna grupp. Det skall också påminnas om att 
rapporten inte fokuserat den eventuella betydelsen av etnicitet; 
det kan inte uteslutas att invandrarskap, som är av central 
betydelse på flera andra sociala områden, skulle kunna utgöra 
ytterligare en diskriminerade faktor i förhållande till eventuella e-
handläggningssystem.  
 
Till de mer framträdande, men hittills inte explicit 
uppmärksammade, tendenserna i det kvalitativa materialet hör 
respondenternas önskemål om att kunna leva ett självständigt liv. 
Den äldsta, och i många stycken mest teknikfrånvända, 
respondenten uttrycker det följande sätt:  
 

Man vill ju klara sig själv […] så långt det går... i 
alla fall jag (Siv) 
 
Faktum är dessutom – som framgått – att Siv hittills, trots 
avsaknad av både mobiltelefon och dator, lycktas klara sig själv i 
väldigt stor utsträckning. Sätter man Sivs utsaga i relation till 
hennes i övrigt uttryckta teknikskepsis, tyder mycket på att hon är 
en individ som snarare skulle kunna komma att stjälpas än 
hjälpas av ett e-handläggningssystem. I någon mening kan hon 
kanske också ses som en talesperson för den klientgrupp – äldre 
kvinnor – som hon i rent kvantitativa termer tillhör. Härvidlag 



61

 61 

fordras således vissa etiska liksom praktiska överväganden, för 
att säkerställa att en stor del av den äldre populationen inte ställs 
utanför samhällets grundläggande tjänster.   
 
Även om innebörden av att leva ett självständigt liv kan variera 
från person till person, är möjliggörandet av detta något som 
också uttrycks direkt i SoL. Den bland intervjupersonerna som 
kan anses utgöra själva motsatsen till både Siv och gruppen äldre 
kvinnor, är Klas. Även han understryker dock betydelsen av att 
uppleva att man klarar sig själv:      
 

För jag försöker göra [läs: så mycket som möjligt 
själv]… jag får ju hjälp med mycket, att plocka 
fram och så där, men jag vill ändå göra så mycket 
som möjligt själv (Klas) 

 
I motsats till Siv, framgår av Klas övriga resonemang att just e-
handläggning skulle kunna fungera som ytterligare ett incitament 
för stärkandet av att kunna leva ett självständigt liv. Även om 
Klas framhåller att han gärna har en handläggare som 
”nödutgång”, har han svårt att ge konkreta exempel på 
tjänster/behov han inte helst skulle administrera elektroniskt. 
Möjligen skulle tillhandahållande av självadministrerade e-
handläggningssystem innebära en ökad matchning av 
intentionerna i SoL mot Klas och den klientgrupp han kan anses 
tillhöra. Att undvika införandet av sådana system skulle dock inte 
medföra någon etisk problematik av den karaktär som kan bli 
aktuell för Siv. 
 
Empirisk, samhällsvetenskaplig forskning mynnar inte med 
nödvändighet ut i slutsatser av typen ”A är bra, medan B är 
dåligt”. Detsamma gäller för den föreliggande rapporten. 
Resultaten har kastat ljus över aspekter som talar för e-
handläggning, men också över förhållanden som talar emot. I 
mångt och mycket speglar detta också den verklighet som 
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kommunalt socialt arbete bedrivs inom – det finns inga 
patenterade lösningar för hur människor skall mötas. Det som 
passar den ena individen, passar sämre för nästa.  
 
Konstateras kan dock att resultaten inte pekar ut några mer 
iögonfallande hinder för införandet av e-förvaltning som ett 
valfritt/kompletterande alternativ till traditionell, personbunden 
handläggning. Samtidigt framgår att kraven på e-
handläggningssystemen måste vara höga. För att erhålla 
legitimitet och garantera rättssäkerhet fordras en hög grad av 
flexibilitet, t ex vad gäller möjligheter att i en ansökan använda 
sig av fritext. Man skall också kunna förvänta sig att denna fritext 
läses av professionella socialarbetare, som på så vis får möjlighet 
att kunna genomföra ytterligare och fördjupat utredningsarbete i 
relation till den enskilde. Övergången mot e-förvaltning innebär 
därmed inte med nödvändighet att organisationen gör några 
ekonomiska eller tidsmässiga vinster, utan att det snarare handlar 
om en potentiell förskjutning i handläggarnas arbetsuppgifter. 
 
Avslutningsvis skall det faktum att det kvalitativa materialet 
innefattar en hög grad av positiva kommentarer kring 
socialtjänsten och socialarbetarna i Järfälla kommun beröras. 
Även om detta spontant framstår som något gott, utgör detta 
också ett vägande argument för en ökad övergång mot e-
förvaltning. Rätten till insatser/tjänster från socialtjänsten bygger 
på en ambition om enhetligt – oavsett vilken kommun man som 
klient vänder sig till skall man kunna förvänta sig samma utfall. I 
enlighet med den teoretiska ram som lades i rapportens inledning, 
finns en stor risk med att socialarbetare, som unika individer 
betraktade, ges en central roll i en organisation. Detta kan få 
negativa effekter både för organisationens fortlevnad och för de 
brukare organisationen riktar sig till. Rapporten innefattar inga 
resultat som indikerar att standardisering, exempelvis via e-
baserade handläggningssystem, inte kan vara ett sätt att minska 
graden av individuellt inflytande i det byråkratiska arbetet. Med 
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de för ÖST-projektet centrala begreppen öppenhet, tillgänglighet, 
serviceinriktning och professionalitet i åtanke bör en storskalig 
tillämpning av sådana system troligtvis göras successivt. Risken 
är annars att den stora massa av befolkningen som Siv, och i 
någon mening även Martin, tillhör upplever sig som utestängda.  
 

Användarenkät för ansökan om trygghetstelefon 
 
Syftet med enkäten var att öka förståelsen för varför och hur 
kunder ansöker om trygghetstelefon. Enkäten genomfördes i 
samtal med person som ansöker eller har trygghetstelefon.  
Enkäten innehöll 12 frågor5. Enkäten genomfördes under 
perioden november 2009 – januari 2010. 

 
Målgruppen 
 
Nuvarande användare. I huvudsak inte morgondagens äldre. 

 
Sammanfattning av resultat 
 
Totalt inkom 89 svar på enkäten. Andelen funktionshindrade var 
11% och andelen äldre 89%. Genomsnittsålder på 
funktionshindrade var 54 år och för äldre 81. Andelen kvinnor 
var 61% och andelen män 39%. 

                                                 
5 Se bilaga, användarenkät för ansökan om trygghetstelefon 
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Hur fick du reda på att trygghetstelefoner finns? 
 
Den största andelen av respondenterna har fått information om 
trygghetstelefon från kommunen. Av de äldre har 35 fått 
information via biståndsbedömare och 5 via hembesök. 
Vårdplanerare, strokegrupp och personal i allmänhet har 
förmedlat information från sjukhus. Bland de funktionshindrade 
har informationen i huvudsak kommit från handläggare och ett 
par har fått information i samband med hembesök. Tips från 
anhörig och information från sjukhus är efter kommunen de 
vanligaste informationskällorna. Anmärkningsvärt är att ingen av 
respondenterna har informerat sig om trygghetstelefoner via 
Internet.  
 

 
 
 
Utifrån detta resultat är det viktigt att diskutera hur e-tjänsten 
skall marknadsföras gentemot målgruppen. Ingen av 
respondenterna har använt Internet för att få information om 
trygghetstelefon utan kommunens handläggare är idag den 
viktigaste informationskällan. 
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Hur ansökte du om trygghetstelefon alternativt vid senaste 
omprövning? 
 
Majoriteten (54%) av respondenterna har ansökt muntligt om 
trygghetstelefon. Detta bör ha en påverkan på e-tjänstens 
utformning som just nu endast är skriftlig och användningen som 
endast är tänkt att ske genom inloggning på mina sidor med 
tillhörande webtjänst. En möjlig idé är att utforma jämförande 
tester av muntliga gränssnitt i samband med användartesterna i 
ÖST-projektet. Ytterligare idéer kan vara att en kundtjänst ger 
personlig service i samband med ansökan men att samma e-tjänst 
används för registrering av ansökan.  

  
 
 
När det gäller skriftlig ansökan så är det vanligast bland 
respondenterna att man tar hjälp av en anhörig. Detta ställer krav 
på att e-tjänsten även kan användas av anhörig på något sätt. 
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Typ av ansökan 
 
Majoriteten av respondenterna har använt en ordinär ansökan. 
Detta kan bero på att de förenklade ansökningsblanketterna inte 
slagit igenom fullt ut och att de flesta ansökningarna har lämnats 
muntligen. Dessutom kan det påverkas av att många redan har 
insatser eller ansöker om flera insatser samtidigt. I och med att 
förenklad ansökan leder till maxavgift kan även avgiften ha en 
viss påverkan. 
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Orsaker till att man skaffar trygghetstelefon 
 
Den vanligaste orsaken till att man ansöker om trygghetstelefon 
är fallrisk och därefter otrygghet och sjukdom. Detta 
sammanfaller väl med de kriterier som kommunen etablerat för 
trygghetstelefon. Nästan en tredjedel (27 respondenter) uppger att 
anhöriga vill det som en orsak till att skaffa trygghetstelefon. 
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Hade du andra insatser när du ansökte om trygghetstelefon? 
 
De flesta respondenterna har redan andra insatser innan de 
ansöker om trygghetstelefon eller har ansöker om 
trygghetstelefon i samband med att man ansöker om andra 
insatser. Endast en knapp femtedel (16 personer) ansöker 
om trygghetstelefon som första insats.  
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Använder du dator? 
 
Användningen av dator skiljer stort mellan funktionshindrade och 
äldre. Bland funktionshindrade använder samtliga respondenter 
utom en dator. Bland äldre är situationen i stort sett omvänd och 
endast 17% använder dator. Få respondenter använder dator för 
bankärenden och inkomstdeklaration vilket borde innebära att de 
flesta saknar vana vid att använda e-ID.  
Bland de som använder dator är Internet och mejl de vanligaste 
användningsområdena. 
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E-tjänster och juridik 
[Titti Mattsson och Vilhelm Persson]  
 
Automatiserad ärendehandläggning väcker i grunden samma 
juridiska frågor som manuellt förvaltningsförfarande. Meningen 
är ju att handläggningen ska vara minst lika effektiv, rättssäker 
och lättförstålig för de enskilda, jämfört med traditionell 
handläggning. Ur juridisk synvinkel är det svårt att avstå från 
något av dessa intressen. Verksamhetens mål är med andra ord 
oförändrade. Det är vägen till målet som är delvis ny och som 
därför kan kräva viss eftertanke. 
 
E-tjänster väcker juridiska frågor på olika plan. Här ska främst 
regler om dels informationshantering, dels beslutsfattande 
behandlas. Därefter ges några särskilda kommentarer om 
rättssäkerheten. 
 
Informationshantering 
 
Vissa juridiska frågor uppkommer vid all automatisering av 
informationshantering. Ett automatiserat system behöver ta 
hänsyn till regler om skydd för personuppgifter, arkivering, 
sekretess, diarieföring, arkivering och liknande. Vidare kan det 
för olika slags ärendetyper även finnas regler om hur ärenden ska 
hanteras (t.ex. på vilken nivå i organisationen beslut ska fattas, 
vilket beslutsunderlag som måste finnas och vilka yttranden som 
ska inhämtas). 
 
Vid automatiserad informationsbehandling blir sålunda bland 
annat personuppgiftslagen (1998:204) tillämplig (5 §). Det 
innebär som utgångspunkt att enskilda måste lämna samtycke till 
behandling av personuppgifter, även om det finns vissa undantag 
som kan bli aktuella vid offentlig verksamhet (10 §). Uppgifter 
som hanteras inom socialtjänsten kategoriseras dessutom ofta 
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som känsliga personuppgifter (13 §). Det medför att de ska 
hanteras med särskild försiktighet. 
 
Vidare måste myndigheten försäkra sig om att den kan uppfylla 
de krav som följer av offentlighetsprincipen. 
Tryckfrihetsförordningen ger medborgarna samma rätt att ta del 
av elektroniskt lagrad information som pappersdokument (se 
särskilt 2 kap. 1 och 3 §§). Enskilda har alltså rätt att ta del av 
handlingar som inkommer till eller upprättas hos myndigheter, 
även om handlingarna är i elektronisk form (2 kap. 6 och 7 §§). 
Myndigheter måste enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) ta hänsyn till offentlighetsprincipens krav när de 
organiserar sin informationshantering, och se till att det blir så 
smidigt som möjligt för enskilda att ta del av offentliga 
handlingar (se särskilt 4 kap.). En övergång till elektronisk 
informationshantering påverkas också av regler myndigheters 
arkivering av handlingar. Här kan särskilt påminnas om reglerna i 
arkivlagen (1990:782). 
 
De regler som primärt aktualiseras på detta plan är 
formella/processuella regler, dvs. regler som rör 
ärendehanteringen. Materiella regler, dvs. regler som i sak avgör 
frågan påverkas inte direkt (men utgör givetvis en grund för 
informationshanteringen). Alltså: kriterierna för när man kan få 
bygglov, socialbidrag, serveringstillstånd etc. är oförändrade, 
men regler om datahantering och om informationsflödet till den 
beslutande tjänstemannen kan beröras. 
 
Frågor på detta plan har i viss mån behandlats ur juridisk 
synvinkel. Inte minst har Datainspektionen och E-delegationen 
tagit fram rapporter, rekommendationer och regler. (Se mer 
information på myndigheternas Internetsidor: 
www.datainspektionen.se och www.edelegationen.se.) Givetvis 
är dessa även relevanta för projekt som ÖST-projektet. 
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Beslutsfattande 
 
Juridiska frågor på ett annat plan aktualiseras när förvaltningen – 
såsom i ÖST-projektet – vill gå vidare från system med 
automatiserade beslutsunderlag till system där besluten faktiskt 
fattas automatiskt. I så fall krävs noggranna analyser av de regler 
som används, både de materiella regler som bestämmer det 
faktiska resultatet och de formella regler som styr 
handläggningsprocessen. Behovet av sådana analyser har inte 
uppmärksammats lika mycket i juridisk litteratur. Därför har vi i 
ÖST- projektet framför allt riktat in oss på dem. 
 
Vad gäller de materiella reglerna är det viktigt att de från början 
har så okomplicerad uppbyggnad att de kan hanteras av en dator, 
eller att de kan brytas ner till så enkla steg att automatisering är 
möjlig. Så är långt ifrån alltid fallet, eftersom många regler 
kräver helhetsbedömningar och att den specifika situationen sätts 
in i ett större perspektiv. 
 
Vid urvalet av möjliga e-tjänster och utformningen av dessa är 
det givetvis också nödvändigt att inte välja lösningar som riskerar 
att komma i konflikt med generella regler och principer inom 
verksamhetsområdet. Kommunal förvaltning måste exempelvis ta 
hänsyn till reglerna i kommunallagen (1991:900) om att stöd inte 
utan vidare får ges till enskilda och att alla kommunmedlemmar 
ska behandlas lika (2 kap. 1 och 2 §§). Även om det ur teknisk 
synvinkel är smidigt för kommunen att ge en vid krets av 
personer tillgång till en viss tjänst, måste alltså prövas huruvida 
detta kan grundas i ett allmänintresse för kommunmedlemmarna. 
Det måste också finnas ett visst mått av kontroll, så att det inte 
förekommer oacceptabelt missbruk av tjänsterna. 
 
I fråga om e-tjänster inom socialtjänstens område finns några 
centrala socialrättsliga principer att beakta. En sådan princip är 
kommunens yttersta ansvar för de personer som har ett vård- eller 
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omsorgsbehov och vars behov av hjälp inte ska tillgodoses 
genom någon annan huvudman (2 kap. 2 § socialtjänstlagen 
[2001:453]). Det yttersta ansvaret för den enskilde ska givetvis 
tillgodoses även vid automatiserade beslut. Detta ansvar innebär 
vidare ofta krav på en individuell behovsprövning i syfte att 
skapa förutsättningar för att kommunen ska kunna uppfylla sitt 
ansvar i varje enskilt fall. I fråga om äldre och personer med 
funktionshinder har kommunens socialtjänst det samlade ansvaret 
för denna service och vård till äldre och personer med 
funktionshinder. Enligt 5 kap. 4 § respektive 7 § socialtjänstlagen 
ska socialnämnden verka för att äldre människor och människor 
med funktionshinder kan leva och bo på ett sätt som är anpassat 
efter deras individuella behov av stöd och hjälp i hemmet eller i 
särskilda boenden. Kommunen är skyldig att ge bistånd i 
lämpliga former, såsom exempelvis hemtjänst och 
dagverksamhet, till dessa hjälpbehövande äldre och 
funktionshindrade med stöd av 4 kap. 1 § SoL. Stödet ska föregås 
av en individuell behovsprövning av vilka behov av hjälp som 
vederbörande har.  
 
Härutöver kan kommunen tillhandahålla vissa servicetjänster 
utan någon behovsprövning enligt lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. Sådana tjänster kan erbjudas för 
personer som fyllt 67 år och avse sådana tjänster som vuxna, 
friska personer utan funktionshinder eller hög ålder normalt kan 
göra själva. Servicetjänster är sådana tjänster som är avsedda att 
förebygga skador, olycksfall eller hälsa, dock inte personlig 
omvårdnad. Det är kommunen som avgör vilka tjänster man vill 
erbjuda, i vilket utsträckning de kan användas och vilka 
åldersgrupper som kan utnyttja tjänsterna. Kommunen får ta ut 
skäliga kostnader för dessa, motsvarande kommunens 
självkostnader för sådan service. 
 
Andra principer för socialtjänstens arbete rör möjligheterna till 
delaktighet och inflytande i handläggning och val av beslut om 
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vårdinsatser för enskilda. De övergripande målen fastslås i 1 kap. 
1 § socialtjänsten. Här framgår att socialtjänsten ska främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor, och aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten ska också under hänsynstagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Vidare 
poängteras att verksamheten ska bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet. Genom e-
tjänstsystemet skapas förutsättningar att ge vissa personer ökade 
möjligheter till deltagande, insyn och medbestämmande i sina 
vårdinsatser. 
 
Vad gäller de formella handläggningsreglerna måste garanteras 
att enskilda inte kommer i ett sämre läge än vid traditionell 
manuell handläggning. Enskilda måste ha minst lika lätt att 
kontakta myndigheten och få minst lika mycket information. En 
speciell tröskel vid automatiserade förfaranden är att det måste 
finnas en möjlighet för enskilda att klara sig utan att skaffa 
särskilda tekniska hjälpmedel. Detta är särskilt viktigt vid 
åtgärder som innefattar myndighetsutövning. 
 
Härvid är det givetvis nödvändigt att välja lösningar som 
uppfyller kraven i förvaltningslagen (1991:1712). Bland annat 
måste det alltid finnas möjligheter att kontakta myndigheten på 
andra sätt än via dator (4 §). Parter måste informeras om det som 
tillförts ärendet av andra än honom själv (17 §) samt underrättas 
om beslut, om skälen för dem och om möjligheter till 
överklagande (20 och 21 §§). Givetvis måste myndigheten också 
försäkra sig om att den verkligen kommunicerar med rätt person 
och inte någon obehörig utomstående (jfr 10 § tredje stycket). 
Över lag är det viktigt att välja kommunikationsformer som 
garanterar att information verkligen når fram till de enskilda. 
Även om viss kommunikation sker elektroniskt kan det vara 
lämpligt att andra meddelande skickas i pappersform. 
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Inom socialtjänstens område finns särskilt stora utmaningar. De 
hjälpbehövande tillhör ofta utsatta grupper i samhället. 
Exempelvis kan de ha svårt att bekosta ny utrustning eller att lära 
sig ny teknik. Ofta har de också en komplex problemsituation, 
vilket kräver ett samlat grepp för att bedöma vilket bistånd som 
behövs. 
 
ÖST-projektet har emellertid lyckats identifiera biståndsinsatser 
som har sådan okomplicerad karaktär att de kan hanteras 
automatiskt, utan att det riskerar att strida mot vare sig social- 
eller kommunallagstiftningen. Vidare har vår utgångspunkt vid 
arbetet med projektet varit att det alltid behövs en möjlighet att 
lägga om till manuell handläggning. När det visar sig att ärendet 
av någon anledning inte är ett rent rutinärende ska en handläggare 
gripa in och ta mer personlig kontakt, eller i vart fall göra en 
självständig bedömning. Genom möjligheten till manuell 
handläggning riskerar inte automatiseringen att leda till att 
enskilda hamnar i en sämre position än annars. Mot denna 
bakgrund har lösningarna i ÖST-projektet utformats på ett sätt 
som ökar effektiviteten i förvaltningen med bibehållet skydd för 
enskildas rättsliga intressen. 
 
Rättssäkerheten 
 
Ur juridisk synvinkel är givetvis rättssäkerhetsfrågorna centrala. 
De är lika viktiga för utformningen och tillämpningen av e-
tjänster som för annan form av offentlig förvaltning. 
Nyutvecklade tekniska system behöver därför anpassas så att 
enskildas rättsskydd tillgodoses. Det rör sig dels om frågor kring 
samverkan med medborgarna, dels om frågor rörande den 
förvaltningsinterna strukturen.  
 
I fråga om samverkan med medborgarna har vi redan tidigare 
tagit upp vikten av att följa de regler som uppställs i 
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förvaltningslagen kring kommunikation med den enskilde, 
motiveringsskyldighet och överklagbarhet. För de öppna e-
tjänsterna har dessa krav inneburit att det automatiserade 
beslutförfarandet begränsats till de positiva förvaltningsbesluten. 
Andra beslut får hanteras manuellt. När det gäller den fortsatta 
utformningen av nya e-tjänster är vår rekommendation att närma 
sig nya frågor som uppkommer på ett pragmatiskt sätt med fokus 
på vilka de praktiska konsekvenserna kan bli av ett beslut för den 
enskilde och hur dessa konsekvenser förhåller sig till tillämplig 
rättslig reglering. Det har visat sig betydelsefullt att nogsamt följa 
och undersöka den föreslagna utformningen av varje e-tjänst för 
sig, eftersom det ibland har visat sig kunna uppstå svårigheter att 
förverkliga rättsliga krav i vissa fall och därmed styrt den 
fortsatta utformningen av ifrågavarande e-tjänst. 
 
I fråga om den förvaltningsinterna strukturen behöver iakttas den 
särskilda reglering som finns för att skydda medborgare från att 
känsliga personuppgifter och annan känslig information som 
finns tillgänglig på myndigheten inte sprids eller offentliggörs i 
strid med sekretesslagstiftning eller annan reglering om skydd för 
personuppgifter. 
 
Vi har redan behandlat möjligheten att kunna effektivisera den 
offentliga verksamheten genom en utbyggnad av e-tjänster i 
kommunerna. Även i rättssäkerhetsavseende finns anledning att 
se vissa fördelar med dessa tjänster. Detta under förutsättning att 
tillgänglighetskravet kan uppfyllas och alla ges möjlighet att 
använda dessa tjänster som ett alternativ till det traditionella 
ansökningsförfarandet. Teknologin borde kunna användas för att 
stärka enskildas inflytande och självbestämmande i förhållande 
till tillämpliga myndigheter. Redan idag ger e-tjänsten goda 
möjligheter att styra handläggningstiden, informationen till 
myndigheten och kontaktvägen. Systemet skulle framledes kunna 
vidareutvecklas så att den enskilde ges möjlighet till kontinuerlig 
insyn i hanteringen av hans eller hennes ärende där vederbörande 
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är part, information om vem som fått ut information, tillgång till 
relevant myndighetspraxis och kunskap om 
handläggningsrutinerna inför egna ansökningar. På detta sätt kan 
enskilda successivt ges bättre möjligheter att fatta egna beslut hur 
man vill agera utifrån gällande regelverk och medverka i 
handläggningen av egna ärenden. Om flertalet medborgare 
använder e-tjänster skulle en sådan utveckling på sikt kunna 
skapa goda förutsättningar att stärka rättssäkerheten genom ökade 
möjligheter till inflytande, kunskap, kontakt och kontroll. 
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Utvecklade e-tjänster med automatbeslut 
 [Beskrivning av e-tjänsten trygghetstelefon] 
 
I detta kapitel beskriver vi projektets utvecklade e-tjänster. 
Exemplet utgår från framtagning av e-tjänsten trygghetstelefon 
 
 
E-tjänst trygghetstelefon  
 
E-tjänsten består av en automatiserad utrednings- och 
beslutsprocess vilket underlättar för både medborgaren och 
socialtjänsten. Om medborgaren uppfyller vissa förbestämda 
kriterier skapar e-tjänsten ett beslut per automatik. E-tjänsten 
effektiviserar verksamheten genom en 80 procentig minskning av 
administration och bättre information till medborgare. 
 
Den automatiserade e-tjänsten innebär att medborgaren gör sin 
ansökan på kommunens hemsida och utifrån gällande kriterier i 
formuläret skickar in ansökan som leder till ett automatiskt 
biståndsbeslut och lämnas inom någon minut på medborgarens 
”Mina Sidor” . När trygghetstelefonen är installerad går ett nytt 
statusmeddelande till medborgarens ”Mina Sidor” och där 
bekräftas avgiftsbeslutet. En av e-tjänstens viktiga funktioner är 
att nyttomeddelanden förmedlas från en oberoende part i öppen 
källkod så att ett oberoende görs mellan e-tjänstleverantören och 
verksamhetssystemet. 
E-tjänsten vänder sig till äldre och till personer med 
funktionsnedsättning. I och med att e-legitimation är ett 
grundkrav för e-tjänsten vilket alla i målgruppen inte har, 
kommer projektet under våren att utvärdera ett nytt 
användargränssnitt som kanske kan passa målgruppen (främst 
den äldre) i högre utsträckning. 
E-tjänsten i en förenklad version finns i drift på kommunens 
hemsida(e-tjänsten benämns; ansökan om äldre- och 
handikappomsorg, förenklad ansökan). E-tjänsten som bygger på 
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kriterier och automatbeslut finns etablerad från och med den 15 
mars 2010. Verksamheten är nu mitt i ett förändringsarbete för att 
ställa om till en ny administrativ process. Den fullt ut 
automatiserade processen i Procapita sätts i drift i slutet av maj. 
Detta medför då att endast 2-3 ”papper” används i processen mot 
ca 30 handlingar idag.   
 
Handläggningsprocessen kring ansökan om trygghetstelefon 
hanteras idag med ålderdomlig teknik (Excel-tabeller, fax, flera 
verksamhetssystem samt egna databaser för statistik). Detta 
innebär att dagens biståndshandläggare, med fyra års 
universitetsstudier, avsätter ca en minut för beslutet och 55 min 
för kopiering, fax, sortering, stämpling, arkivering och 
distribuering. Dokument till ärendet lagras i fyra-fem pärmar och 
därefter i verksamhetens arkiv. Detta är dokumenterat med en 
film då ordinarie processanalys inte fullt ut kunde beskriva det 
egentliga arbetet i verksamheten. 
 
 

 Nivå 4 e-tjänst enligt Vinnovas definition. 
 E-tjänsten använder Mina Sidor, e-ID och SHS. 
 Medborgaren loggar in med sin e-legitimation får en 

översikt över sina ärenden och en säker dialog med 
handläggaren. Hon eller han ser även status i sina 
ärenden. 

 E-tjänsten är integrerad med kommunens 
verksamhetssystem 

 Automatisk registrering och diarieföring  
 E-tjänsten hanterar automatiska positiva beslut 

 
 
Syftet med e-tjänsterna är att ge medborgarna möjlighet utföra 
ärenden via Internet men också att effektivisera den interna 
administrationen. 
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Formuläret 
 
Ansökan om trygghetstelefon.  
Det ska ges möjlighet att: 
 

 Integrera med Mina sidor 
 Logga in, fylla i och signera ansökan om 

trygghetstelefon. 
 Signerad ansökan skickas in till verksamhetssystemet.  
 Integration med verksamhetssystemet Procapita 

 
Nedan beskrivs det användargränssnitt som Visma Sirius 
levererar för Mina sidor och e-tjänsten Ansökan om 
trygghetstelefon. 
 
Övergripande funktioner och layout 
 
Fält markerade med * till vänster om sig betyder att det är 
obligatoriska fält. 
När man trycker på knappen ”Avbryt” i formuläret visas ett 
dialogfönster med texten ”Är du säker på att du vill avbryta?”, 
trycker medborgaren ”OK” visas Järfällas startsida 
http://www.jarfalla.se. 
När man trycker på knappen ”Nästa” i formuläret visas nästa steg 
i e-tjänsten. 
När man trycker på knappen ”Bakåt” i formuläret visas 
föregående steg i e-tjänsten. 
 
 

 
 



82

 82 

Steg 1 Förutsättningar 
 

 
 
Anvisningarna ska hjälpa den sökanden med information om vad 
som krävs för tjänsten. Här finns också möjlighet att beskriva och 
förtydliga begrepp och formuleringar. Alla förutsättningar måste 
vara uppfyllda om ett automatbeslut ska kunna fattas.  
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Steg 2 Kriterier 
 

 
 
Här uppger sökanden varför han/hon anser sig behöva en 
trygghetstelefon. Möjlighet ges här att beskriva sin situation i 
egna ord. Medborgaren gör här sin egen utredning.  
Se kap Vad är en öppen social e-tjänst. Detta steg utgör grunden 
till om ett automatbeslut kan fattas.   
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Steg 3 Personuppgifter 
 

 
 
När den sökande loggar in med sin e-legitimation är 
personnummer, förnamn och efternamn förifyllt. 
Bostadsadress, postnummer, ort, telefon bostad, mobiltelefon och 
e-postadress hämtas från Mina Inställningar på Mina sidor, i den 
mån det finns sådana uppgifter. 
 
Detta steg innehåller många regler kring format, antal siffror och 
giltiga tecken. När sökanden skriver något som inte stämmer med 
reglerna kommer en rättningsanvisning upp och det går inte att 
komma vidare i formuläret.  
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Steg 4 Närstående 
 

 
 
Här fyller sökanden i kontaktuppgifter till närstående. Dessa 
uppgifter är frivilliga men kan vara mycket viktiga vid en 
larmsituation.  
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Steg 5 Hälsosituation 
 

 
 
Hälsosituationen är också sådan information som behövs för 
larmsituationen. Inte heller dessa uppgifter är obligatoriska utan 
helt frivilliga.  
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Steg 6 Granska 
 

 
 
Innan sökanden skickar in formuläret är det viktigt att han/hon 
granskar sin information. Fel kan lätt rättas till genom att klicka 
framåt och bakåt i formuläret.  
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Steg 7 Signering 
 

 
 
Ansökan skrivs under med digital signering. Sökanden får direkt 
bekräftelse, mottagningskvittens att ansökan skickats till Järfälla 
kommun och kan även välja att skriva ut en pdf. Ansökan skickas 
till medborgarens arkiv på dennes Mina sidor.  
 
E-tjänst Ledsagarservice 
Ledsagarservice är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL). 
Ledsagarservice innebär att medborgaren kan få hjälp av en 
följeslagare när hon/han tar sig till och från aktiviteter i 
närmiljön. Det kan röra sig om att besöka vänner, delta i kultur- 
och fritidsaktiviteter, handla i affärer, gå till doktorn, mm. 
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E-tjänsten är uppbyggd på samma sätt som trygghetstelefon; med 
kriterier och automatbeslut. Medborgaren kan ansöka om 1, 3 
eller 6 timmar i månaden. Tjänsten innefattar också en direkt länk 
till formuläret Inkomstuppgift där sökanden kan ansöka om 
nedsatt avgift.  
 
E-tjänst Avlösarservice 
 
För att få avlösarservice måste det finnas ett omsorgsbehov som 
tillgodoses av närstående. Avlösarservice ger den närstående 
möjlighet till vila, avkoppling, uträtta sysslor eller egna 
aktiviteter i eller utanför hemmet. Avlösarservice innebär att en 
person tillfälligt tar över omsorgen och kan ges regelbundet eller 
tillfälligt.  
 
E-tjänsten är uppbyggd på samma sätt som trygghetstelefon; med 
kriterier och automatbeslut. Medborgaren kan ansöka om 
avlösarservice upp till 12 timmar per månad. På samma sätt som 
för ledsagarservice finns en direkt länk till formuläret 
Inkomstuppgift där sökanden kan ansöka om nedsatt avgift.  
 
Alla e-tjänsterna finns på följande länk: 
https://jarfalla.siriusit.net/net/standard_mall/Jarfalla/Jarfalla/e-
tjanster/aldreomsorg 
 
Mitt Ärende  
 
Syftet med ÖST-projektet är att utveckla en mera öppen, 
tillgänglig, serviceinriktad och professionell socialtjänst. Som en 
del i denna strävan anser Järfälla att en medborgare som lever i 
kommunen bör ha tillgång till sin sociala dokumentation på ett 
enkelt och tillgängligt sätt. Genom att ge medborgaren tillgång 
till journalanteckningar som förs av handläggare på socialtjänsten 
via mina sidor tillgodoses en del av denna målsättning. Järfälla 
kommun förväntar sig att medborgare inom kommunen kan börja 
ställa högre krav på tillgängligheten av information kring sin 
egen person. Genom skapandet av mina sidor minska 
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risken för att medborgare ska börja begära ut sina handlingar i 
pappersform från kommunen och därmed skapa en hög 
arbetsbelastning för handläggare och övrig personal.  
 
Journalanteckning är en anteckningsyta i Procapita som 
handläggare använder för att skriva anteckningar kring en person 
som använder sig av socialtjänster från Järfälla kommun. 
Anteckningarna är kopplade direkt till en person. Det ska också 
finnas en koppling till lagrum så att varje lagrum har sin egen 
journalanteckning. Rutinerna kring journalanteckningarna är idag 
otydligt definierade och handläggarna använder anteckningarna 
på olika sätt. Det är troligt att vissa finns i Procapita, andra i 
pappersform som lagras på olika ställen. 
För att journalanteckningarna ska kunna presenteras för 
medborgare krävs en förändring och omdefiniering av innehållet 
och formen av dessa. Idag finns med största sannolikhet 
information som inte är lämplig att återge för medborgarna i 
journalanteckningarna. Detta beror på att de ibland används som 
dagboksanteckningar av handläggarna.  Denna processförändring 
ligger dock utanför projektets ramar. Däremot har projektets 
styrgrupp (4 november 2010) beslutat att inga historiska 
journalanteckningar ska publiceras på Mitt ärende. 
Tjänsten driftsätts sommaren 2011 på Järfälla kommuns hemsida. 
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Hur kan e-tjänsterna integreras i 
verksamhetssystemet  
[Beskrivning projektets integrationslösning för automatiserat beslut i 
Järfälla kommun]  
 
Bakgrund  
Det är viktigt för kommuner att uppnå mognadssteget integration 
i sin e-förvaltning. Då möjliggörs en rad förbättringar i service 
och handläggning. Redan integration mellan e-tjänsten och 
kommunförvaltningens verksamhetssystem gör digital två-vägs 
kommunikation mellan medborgare och handläggare möjlig. 
Detta lägger grunden till att kontroll kan förflyttas över till 
medborgaren och att antalet personliga kontakter kan minskas. 
Dessutom kan en rad administrativa uppgifter inom kommunen 
automatiseras, såsom diarieföring, flödning och arkivering. 
 
En annan typ av integration är mellan kommunens olika 
förvaltningar. En lösning för detta är att använda gemensamma 
ärendehanteringssystem. Härigenom skapas möjligheter att 
effektivisera handläggningen inom kommunen genom att t.ex. 
flera handläggare arbetar parallellt med samma ärende, att ett 
ärende kan flödas automatiskt mellan förvaltningsgränser. 
Dessutom finns möjlighet att reducera förvaltningskostnaden 
genom att minska i kommunens systemflora och arbeta med 
gemensamma standarder inom förvaltningarna. 
 
En tredje typ av integration är den mellan kommunen och andra 
myndigheter. En lösning för detta är gemensamma 
standardmeddelanden och säker spridning och hämtning av 
information mellan myndigheter. Det skapar möjligheter för 
kortare och effektivare handläggning av ärenden som kräver 
yttranden och beslut från flera instanser, såsom 
serveringstillstånd och bygglov. 
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Det finns flera modeller som beskriver integration som ett 
mognadssteg i förvaltnings utveckling mot e-förvaltning, tex 
Layne och Lee (2001), Australian National Auditing Office 
(ANAO, 1999), Statskontoret (2000) och Hiller och Bélanger 
(2001). Dessa modeller har kritiserat, bla av Göran Goldkuhl 
(2006) som menar i sin artikel ”From E-Ladder to E-Diamond” 
att de traditionella mognadsmodellerna är för enkla för att på ett 
meningsfullt sätt kunna beskriva verkligheten. Bland annat kan 
en service-mässigt sett outvecklad e-tjänst vara integrerad och 
utbudet till medborgarna kraftigt begränsat trots att en förvaltning 
skulle hamna högt upp mognadsmässigt. 
 
I en slumpvis undersökning av 39 svenska kommuner har det 
visat sig att graden av integration är fortfarande låg och stort 
hinder mot utvecklingen mot effektiv e-förvaltning.  
I arbetet med ESAM-projektet och kommunerna Orust och 
Upplands Väsby identifierades en rad hinder för att uppnå 
integration i e-förvaltningen. 
 
Ledning 
Hemtagningsansvar och besparingsnivåer 
Målformulering och uppföljning 
Projektfinansiering 
 
Process 
Bättre service till företagen – samlad ärendebild mot ett företag 
(se Linköping och Goldkuhl) 
Automatiserad flödning – behövs mer uppsättningsarbete 
Formulärsutformning i LEX 
 
Teknik 
Mina Sidor – statusuppdatering saknas 
eID /Bristen på standard för inloggning/användning av e-
förvaltningar 
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Personal 
Alla handläggare inte inne i systemet – utbildning och datorer 
saknas i vissa fall 
Organisation som stödjer gemensam ärendehantering, integrering 
och parallellitet, t.ex. gemensamt kontaktcenter för samtliga 
ärenden. 
Nya roller såsom processarkitekt och superanvändare 
 
Effektmål 
Målet med delprojektet är att från dagens integration i en 
socialförvaltning som är mellan 0-10% öka integrationen för en 
e-förvaltning till ca 60% av dagens befintliga ärenden inom de i 
detta projekt valda verksamhetsområden. 
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Tietos lösning för integration med Procapita VoO  
 
Översiktlig beskrivning av lösningen 
 

 
 
 
Webservices/integration 
XML filer 
Procapita ska ta emot Ansökan om trygghetstelefon från Visma 
Sirius Mina sidor via Comfact Prosale. Se bilder nedan: 
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Kriterier och förutsättningar från ansökan på Mina sidor 
 

Allmänna förutsättningar
Jag är över 18 år gammal

Jag bor eller vistas i kommunen
Jag bor i ordinärt boende

Jag kan själv kalla på hjälp

Kriterier
Jag upplever otrygghet

Beskriv på vilket sätt det påverkar din vardag (textfält)
Jag upplever fallrisk

Beskriv på vilket sätt det påverkar din vardag (textfält)

Förutsättningar för tjänsten
Jag godtar att installation av trygghetstelefon sker inom bostaden
Vid installationen ska jag lämna ifrån mig nycklar till min bostad

Jag godtar att betala kommunens fastställda månadsavgift

Ínformation om din telefon
Jag har fast telefon
Telefonleverantör:
Jag har Internet

Internetleverantör:
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Personuppgifter och närstående från ansökan på Mina sidor 
 

Personuppgifter
Personnummer (obs århundrade separat)

Förnammn
Efternamn

C/O
Bostadsadress

Våning
Portkod

Postnummer
Ort

Telefon bostad
Mobiltelefon
E-postadress

Närstående*X (2 stycken)
Förnamn

Efternamn
Typ av närstående (barn, make/maka, sambo …)

Annat
Telefon bostad

Mobiltelefon
Telefon arbete
E-postadress

 
 
Statussignaler till Mina sidor från Procapita, 0=Ansökan 
beviljad,1= Ansökan ofullständig, 2=Fakturering startas. Den text 
som medborgaren ser utformas i Comfact Prosale. Fakturering 
startas skickas när verkställighetsdatum är ifyllt i Procapitas 
verkställighet. 
Procapita levererar enbart dessa signaler, Visma Sirius sätter text 
på de olika meddelandena. 

Procapita 
Automatiserat beslut skapas i Procapita utifrån fastställda 
kriterier och förutsättningar.  Inkommen ansökan hanteras i en ny 
utredningstyp, TrygghetstelefonAut.  
Skapa ny roll och fiktiv användare: BiståndsbedömareAut   
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Nya datafält i Procapita: portkod,  våning och plats i nyckelskåp.   
Installationsdatum är ett nytt begrepp, vi betraktar detta nya 
begrepp som verkställighetsdatum från och med. Detta innebär att 
installationsdatum=Verkställighetsdatum. 
Meddelande till biståndsbedömare, larmgrupp och 
avgiftshandläggare att medborgaren fått telefonlarm beviljat. Om  
ej beviljat så räcker det med meddelande till biståndsbedömaren 
och det skapas då en aktualisering för ansökan. 
Meddelande till avgiftshandläggaren när installationsdatum är i 
fyllt. 
En vy för larmgruppen där de kan registrera viss information,   
se bild.  
 

Registreras av
Larmgrupp

Portkod
Våning

Larmnummer
Plats i nyckelskåp
Installationsdatum

 
 
En vy för larmgruppen där de kan läsa information om en 
vårdtagare vid larm (kan vara sammanställning från CDS) 

Larmgruppsvy
Hälsosituation

Portkod
Våning

Larmnummer
Plats i nyckelskåp

 



98

 98 

 
Ta emot hälsosituation som medborgaren skapat via ansökan, se 
bild. Läses ner i CDS under rubriken Hälsosituation. 
 

Hälsosituation
Diabetes

Hjärt/kärlsjukdom
Kol/astma
Epilepsi

Yrsel
Betydande hörselnedsättning

Annat
 

 
 
User story 
Jag heter Hilda och är 76 år. Jag bor i Järfälla kommun. 
På sista tiden har jag känt mig otrygg och känner ibland att jag 
blir yr. Orsaken till detta är nog ålder och att jag har haft lågt 
blodtryck ett tag. Nu känner jag att det är dags att söka lite hjälp 
från kommunen. Jag är van vid att arbeta med datorer. Jag har 
även en PC hemma. Den brukar jag använda för att surfa med. 
Jag brukar ofta använda min dator för att söka information om 
mina intressen. Dessa är handarbete och musik. Jag såg på 
Järfälla kommuns hemsida att man kunde ansöka om 
trygghetslarm häromdagen. Jag gjorde direkt en ansökan via 
deras tjänst, som jag för övrigt tyckte var väldigt enkel. 
Man börjar med att fylla i ett formulär. Formuläret består av olika 
delar. En del där jag anger personuppgifter om mig själv och 
mina anhöriga och en del där jag anger min hälsosituation. Man 
får också svara på några frågor om själva tjänsten. 
Ansökan var lätt att fylla i och bestod i huvudsak av ja- och nej-
frågor. Det fanns också bra anvisningar hur jag skulle fylla i mina 
sidor. Jag får också information om att mina uppgifter kommer 
att registreras i socialtjänstens datasystem. Detta var första 
gången jag söker om hjälp hos kommunen. 
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När jag skickat in en ansökan så får jag svar nästan direkt via 
mina sidor. Efter några dagar så blir jag kontaktad av en person 
som ville komma och installera larmet. Han ville också ha 
nycklar till min lägenhet. Dessa nycklar kommer att förvaras hos 
larmgruppen. De kommer att använda dem om de behöver 
komma till mig om jag måste larma. Larmet är kopplat till 
telefonjouren i Malmö som jag har kontakt med på telefonen. 
Efter att jag fått larmet installerat så får jag en faktura på 140 kr 
per månad för larmet. Nu när jag fått larmet installerat känner jag 
mig mycket tryggare. 

 
 

 
Automatiserat beslut i Procapita 
I Procapita ska utifrån tidigare fastställda kriterier ett 
automatiserat beslut/beställning genereras. Om kriterierna inte 
uppfyllts skall hanteringen ske enligt de ordinarie rutiner som 
finns i dag.  
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När ansökan kommer in via integrationsmodulen skall följande 
kriterier granskas: 
 

Allmänna förutsättningar
Jag är över 18 år gammal

Jag bor eller vistas i kommunen
Jag bor i ordinärt boende

Jag kan själv kalla på hjälp

Kriterier
Jag upplever otrygghet

Beskriv på vilket sätt det påverkar din vardag (textfält)
Jag upplever fallrisk

Beskriv på vilket sätt det påverkar din vardag (textfält)

Förutsättningar för tjänsten
Jag godtar att installation av trygghetstelefon sker inom bostaden
Vid installationen ska jag lämna ifrån mig nycklar till min bostad

Jag godtar att betala kommunens fastställda månadsavgift
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Är dessa besvarade med Ja (ok) ska denna information lagras i 
CDS med ovanstående rubriker under rätt person som signerade 
texter. Dessutom ska ett meddelande skickas till 
rollen/användarna: Avgiftshandläggare, BiståndsbedömareAut 
samt Larmgrupp. Om kriterierna ej uppfylls ska endast 
biståndsbedömaren meddelas. 

 

Dokumentation 
I Procapita hamnar ansökan bland annat i CDS.  Se nedanstående 
bild: 
 

 
 
Nedan syns ett exempel på Procapitas verkställighet med 
larmgruppens särskilda vy. 
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När larmet är installerat tar larmgruppen in beslutet via dialogen 
Beställningar att verkställa eller via Aktuellt.  Båda funktionerna 
har filter som man konfigurerar. Dvs. Man kan för varje 
användare/utförare tala om vilka andra handläggares beslut som 
man får titta på och verkställa. Larmgruppen alternativt 
installatören fyller i installationsdatum i Verkställigheten under 
”verkställ from”. Ex. larmgruppen Carinas larmtjänst har rätt att 
titta på BiståndbedömareAut. Sen kan larmgruppen välja att 
verkställa beslutet och då anges installationsdatum som 
startdatum i verkställigheten, och utförare blir Carinas larmtjänst. 
Person och närstående kontrolleras om de finns sedan tidigare i 
Procapita. Om så är fallet så uppdateras tidigare tomma fält med 
ny information, redan skrivna fält lämnas som det var. 
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Är det en ny person skrivs alla uppgifter in i Person och 
närstående i Procapita. 
 
Avgiftshandläggaren 
 
User story 
Jag heter Karin och jobbar i Järfälla kommun som 
avgiftshandläggare.   Jag handlägger de nya telefonlarmens 
avgifter. När någon beviljats ett larm, så får jag en signal om 
detta i mina bevakningar/verkställda avgifter. Det innebär då för 
mig att jag blir informerad om att någon fått en beviljad insats. 
Jag behöver inte göra något ytterligare i detta läge. Jag väntar nu 
bara att verkställigheten skall starta. För att komma vidare krävs  
att en installatör installerar larmet. När det är klart så får jag i 
Procapita en signal om detta. Signalen får jag från verkställda 
avgifter.  
Det innebär också att Procapitas verkställighetsdag from blir 
samma som installationsdatum. När larmet är installerat så startar 
jag ett tillfälle som innebär att den kund som fått larmet  får varje 
månad en faktura på för närvarande 140 kr i månaden. Detta är 
maxbeloppet för trygghetslarmet. Om kunden sedan vill 
överklaga kostnaden för larmet så kan detta göras men då innebär 
det att jag måste manuellt hantera detta. Jag måste då också ta in 
en inkomstförfrågan från kunden. Allt detta hanteras som i dag. 
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Avgiftshandläggarens information 
För avgiftshandläggaren finns också en konfigurering. I 
konfigureringen talar man om vad varje avgiftshandläggare ska få 
se i Aktuellt. Man bestämmer vilka insatskategorier, vilka 
utförare och vilka organisationsenheter mm en viss 
avgiftshandläggare ska ha tillgång till. Avgiftshandläggaren får 
ett meddelande när någon gjort en ansökan och denna processats. 
Detta är tillsvidare enbart information för avgiftshandläggaren. 
När avgiftshandläggaren får information om att larmets 
installerats via verkställda avgifter så startar handläggaren 
fakturering till kund. 
 
Avgiftshandläggaren får bara en signal under förutsättning att 
uppgifter om personen som sökt är okända sedan tidigare. 
Avgiftshandläggaren måste nyttja mina bevakningar om personen 
som sökt är känd .  
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Larmgruppen 
 
User story 
Jag heter Erik och är chef för larmgruppen i Järfälla kommun. Vi 
är ett team som åker ut till pensionärerna som behöver insats efter 
ett larm. Om en kund behöver larma så hamnar man först hos 
larmjouren i Malmö. De har en dialog med kunden om möjligt, 
de bedömer om vi skall åka ut till kunden. Om vi åker på ett larm 
så behöver vi förutom nycklar till kundens bostad även 
information om kunden. Detta för att förbereda oss för att göra ett 
bra jobb.  
 
Vi har tillgång till verksamhetssystemet Procapita. I systemet så 
fyller vi på med en del uppgifter som behövs.  Vi meddelar även 
larmjouren i Malmö larmnummer.  De uppgifter som vi skall 
registrera är: Portkod, våning, larmnummer, plats i nyckelskåp 
och  installationsdatum.  Det görs av vår personal men 
informationen kommer oftast från någon annan. 
 
När vi åker ut till en kund kan vi i Procapita se en särskild larmvy 
som innehåller kundens hälsosituation,  portkod,  våning,  
larmnummer och plats i nyckelskåp. 
 
 

Larmgruppens information 
Larmgruppen har en central roll kring att hantera information. 
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Larmgruppen ska få information när någon ansökt och denna 
ansökan processats i Procapita. När  larmet är installerat tar 
larmgruppen in beslutet via dialogen Beslut att verkställa eller via 
Aktuellt. Larmgruppen eller installatören fyller i verkställighetens 
” verkställ from”. Båda funktionerna har filter som man 
konfigurerar. Dvs. man kan för varje användare/utförare tala om 
vilka andra handläggares beslut som man får titta på och 
verkställa. Larmgruppen skall registrera information enligt nedan. 
 

Registreras av
Larmgrupp

Portkod
Våning

Larmnummer
Plats i nyckelskåp
Installationsdatum

 
 
Installationsdatum registreras i Verkställigheten i fältet från och 
med (Gfrom) Larmgruppen meddelar larmjouren i Malmö när 
larmet installerats och även skall larmjouren ha information om 
medborgarens larmnummer. När larmgruppen larmas skall de 
kunna få information via CDS i en sk larmgruppsvy enligt nedan. 
 
En utskrift av vyn skall vara möjlig. Texten lagras i CDS och kan 
därifrån läsas av larmgruppen eller skrivas ut. 
Från CDS hämtas rubriken Hälsosituation. Från person hämtas 
Portkod, larmnummer, plats i nyckelskåp och våning. Från 
närstående hämtas kontaktinformation. 
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Biståndsbedömarens information 
En fiktiv roll skapas, biståndsbedömareAut. Denna roll kan 
kopplas till en eller flera biståndsbedömare. Biståndsbedömaren 
får information när någon ansökt och denna processats.  
Om ansökan inte beviljas så skall biståndsbedömaren inleda 
utredning genom att hämta upp inkommen aktualisering i 
Procapita. 
 
Statussignaler 
I systemet ska statussignaler hanteras. Exempelvis ska från 
Procapita följande signaler genereras till Prosale: 
0=Automatiskt bifall ok 
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1=Automatiskt bifall ej ok 
2=Fakturering startar 
 
Statusmeddelanden till medborgaren hanteras av Sirius 
It/Comfact Prosale och genereras i Procapita. Meddelanden till 
Procapitas användare hanteras internt i Procapita. Comfact 
Prosale har en Webservice (WS) som anropas av Inmovit (IM) 
var 10 min. Comfact Prosale svarar för all kommunikation med 
medborgaren. Detta medger asynkron kommunikation och kan 
hanteras i Prosale om Procapita är nere. 
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Förslag till integration (Comfact – Procapita) 

Vårt förslag är att Comfact har en webbtjänst med två metoder, 
”HämtaAnsökan” och ”FåStatus”. Dessa namn bör ändras till 
engelska men i detta dokument använder jag svenska. 
Procapitas integrationsgateway (InMovit) anropar dessa två 
webbtjänster var 10:e minut (går konfigurera hur ofta). 
Webbtjänsterna gör följande:  

”HämtaAnsökan”: Här hämtas en lista med ansökningar som 
kommit in sedan sist, och i varje ansökan finns all information 
som Procapita behöver för att ta ett beslut om invånaren skall få 
trygghetslarm. ”FåStatus”: Här hämtar InMovit en lista med de 
statusar som blivit ändrade sedan senaste hämtningen från 
Procapita och skickar den sedan vidare till Comfact. De statusar 
som finns är BIFALL, EJBIFALL och FAKTURERING (kan 
även vara en integer). Det finns även med ett ID för att kunna 
veta vilken invånare denna status hör till. 
 

ComfactMina sidor InMovit

WS

Procapita

WS
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Detta krävs av Comfact/Prosale 

 Man måste implementera webbtjänsten med dessa två 
metoder. 

 Comfact måste spara ner ansökningar när de kommer till 
dem från ”mina sidor” för att kunna skicka dem när 
InMovit anropar tjänsten ”HämtaAnsökan”. 

 När man skickar tillbaka statusar till ”mina sidor” bör 
man skriva någon finare text om varje statustyp så att 
användaren förstår vad som hänt. 

 

Fördelar med denna lösning 

 
Om man jämför med att ansökan skulle gå synkront till Procapita 
och sedan tillbaka till användaren finns några fördelar, bland 
annat: 

 InMovit eller Procapita kan vara nere just när 
ansökningen görs. 

 Användaren får svar om att ansökan skickats iväg 
snabbare, man behöver inte vänta på de kontroller som 
görs i Procapita om denna ansökan skall godkännas 
automatiskt eller inte. 

 Man slipper ha dubbelriktad kommunikation mellan 
Comfact och InMovit, vilket gör att InMovit och 
Procapita kan ligga innanför kommunens nätverk. 
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Öppna gränssnitt och 
standardmeddelanden/nyttomeddelanden  
[Vad menar vi med standarder, standardmeddelanden, återanvändning, 
begrepp] 
 
Öppna och tillgängliga system är nödvändigt för att skapa 
rationella och användbara e-tjänster. Öppenheten gäller tillgång 
till information som är standardiserad i form av begrepp, kvalitet 
och säkerhet. Öppenheten gäller också standardiserade och 
användbara funktioner när individen använder e-tjänsterna. 
Informationsutbyten mellan system måste också vara 
standardiserade, öppna och överenskomna. Detta benämns ofta 
som ”öppna gränssnitt”. 
 
I e-tjänster skickas många olika typer av information mellan 
kunden (medborgare, företag) och kommunen. Det kan vara 
ansökningar, frågor, felanmälan, synpunkter, mottagningsbevis, 
betyg, beslut m fl. För att uppnå standardisering i 
informationsutbytet har ”Riktlinjer för utveckling av 
standardmeddelanden/nyttomeddelanden för förenklat 
informationsutbyte med elektroniska standarddokument” tagits 
fram. Dessa är vägledande för utformning av 
informationsbegrepp och strukturer i de funktioner som 
upphandlats i nu aktuella ramavtal.  
 
Gränssnitt för användning och anrop av standardiserade 
funktioner finns specificerade för eID, (former och kontroller vid 
legitimering och elektronisk underskrift) och SHS, 
(meddelandehantering, adressering och överenskommelser för 
transport). Förvaltningsgemensamma specifikationer används 
även i funktioner som Mina sidor, betalväxlar, elektroniska 
fakturor och fakturaväxlar, Mottagning och Utskick samt former 
och kontroll vid mottagning av elektroniska handlingar och 
elektroniska beslut.  
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En förutsättning för återanvändning av standardiserade funktioner 
är att det är tydligt vem som är ansvarig ägare av specifikationen 
(beskrivningen av informationsstrukturen eller systemgräns-
snittet) och att ägaren gör den tillgänglig. Därför är det avgörande 
att kunden äger gränssnittet eller åtminstone äger tillgång till 
gränssnittet. Det blir då ett sätt att undvika eller bryta upp 
inlåsningseffekter i affärsmodeller. 
 
Öppna system med öppna gränssnitt, öppna standardmeddelanden 
och funktioner är också nödvändigt för att öppen programvara 
ska utvecklas i rationella former. 
 
Några aktuella vägledningar är: 
 
- Riktlinjer för utveckling av standardmeddelanden för förenklat 
informationsutbyte med elektroniska standarddokument  
- Principer för nyttomeddelanden i Sambruk ”Öppen teknisk 
plattform” 
 
Katalog för publicering av tillgängliga standardmeddelanden 
utvecklas på www.openSHS.se . 
Där har ägaren av ett standardmeddelande genom SHS-katalogen 
möjlighet att publicera specifikation och även ange om 
standardmeddelandet är publikt tillgängligt eller kräver ”digital 
överenskommelse (agreement)” mellan informationsägare och 
användande part.   
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Avtal för att realisera e-tjänsterna 
[Vilka ramavtal behövs för att realisera e-tjänsterna]  
 
För att realisera tjänsterna som projektet utvecklat finns det olika 
alternativ: 
 
1. Att använda det befintliga avtal som kunden har för Procapita, 
Tieto och då enbart avropa funktionerna från leverantören i 
befintliga avtal. 
 
2. För kunder som har andra system än Procapita, avropa 
funktionen på Förvaltningsstödjande tjänster 2010 och ställa krav 
att funktionen skall finnas enligt projektets kravspecifikation.  
 
Betänk dock att i den nya avropsförordningen måste avropet vara 
mycket tydligt då det alltid skall konkurrensutsättas. Detta 
innebär att de leverantörer som svarar måste vara mycket 
medvetna om vilken tjänst och främst vilken integration som 
eftersöks.  
 
En del leverantörer anser att det teoretiskt kan fungera men 
praktiskt finns det inga möjligheter. Till exempel att kunna skriva 
till databasen kräver ett mycket väl utvecklat samarbetsavtal 
mellan leverantör och i detta fall Tieto. Se länk till ramavtalet på 
avropa.se: 
http://www.avropa.se/templates/ramavtalsomrade____4609.aspx 
 
3 För er som har avtal enligt Infratjänst avtalet med Visma Sirius 
och ett annat verksamhetssystem än Procapita, avtala med 
befintlig leverantör om att implementera projektets processer 
mellan e-tjänst mot verksamhetssystem och integration. 
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I ÖST-projektet har vi genom ett leveransavtal säkerställt 
transporten genom ett gemensamt XML-schema som alla 
leverantörer skall följa. Om någon ändrar i någon del skall alla 
meddelas om detta. Detta regleras vidare i ett driftavtal som 
upprättas mellan kommunen och leverantören/erna6.  

                                                 
6 Exempel på driftavtal i bilaga drifthantering av e-tjänster i Järfälla 
kommun. 
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Nyttoanalys Trygghetstelefon  
[Preliminär version] 
 
Järfälla kommun har utvecklat en öppen social e-tjänst för 
trygghetstelefoner inom äldre- och handikappomsorgen. En 
nyttoanalys har genomförts för att beräkna påverkan på 
arbetstiden och ledtiden för den administrativa 
handläggningsprocessen från det att medborgaren ansöker om 
trygghetstelefon till dessa att telefonen är installerad och 
medborgaren är upplagd som kund hos kommunen. 
Nyttoanalysen visar att arbetstiden minskar med 80% och 
ledtiden med åtminstone 40% när e-tjänsten används. Detta 
innebär ökad kundservice, minskade lönekostnader och en 
möjlighet för socialförvaltningens handläggare att ägna sin 
arbetstid till mer krävande ärenden. Nyttoanalysen är än så länge 
ett utkast och saknar medborgar- och utförarperspektiven. 
 
Syfte och avgränsningar 
 
Nyttoanalysens syfte är att fastställa den potentiella nyttan med 
den öppna sociala e-tjänsten för trygghetstelefon i Järfälla 
kommun. I detta utkast avgränsas nyttan till de nyttor som 
uppkommer genom administrativ förenkling av arbetsprocessen 
som startar då ansökan inkommer till kommunen. Arbetet med att 
kartlägga nyttorna för medborgare är ännu inte avslutat. 

 

Metod 
 
Nyttoanalysen har genomförts i tre steg. I det första steget 
analyserades arbetstiden och ledtiden för den administrativa 
arbetsprocessen från det att ansökan inkommer till Järfälla 
kommun till det att avgiftsbeslut är fattat och ärendet arkiverat. I 
det andra steget analyserades arbetstid och ledtid för samma 
arbetsprocess efter det att e-tjänsten införts. I det tredje steget 
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analyserades skillnaderna och de tekniker som använts för att 
förändra processens utformning i respektive processteg. 
 
Utvärderingen skedde i ett antal seminarier med arbetsgruppen 
för e-tjänsten och genom videofilmning av nulägesprocessen. 
Arbetsgruppen har bestått av handläggare och chefer från 
Järfällas äldre- och handikappomsorg samt av representanter från 
larmpatrullen och larminstallatören. 

 
Arbetsprocessen 
 
Arbetsprocessen bestod inledningsvis av 15 steg, se figur 1. Den 
startade i samband med att en ansökan ankommer till kommunen 
och avslutades i samband med att avgiftsbeslutet fattats och 
expedierats. Genom införande av ett elektroniskt formulär och 
genom en rad processförändringar har flera av processens steg 
eliminerats eller automatiserats.  
 

 
 

Figur 1. Övergripande arbetsprocess förenklad ansökan 
trygghetstelefon före införandet av den öppna sociala e-tjänsten. 

 
Ett antal olika tekniker för processförändring har använts i 
arbetet, se tabell 1. Dessa tekniker bygger på det arbete som 
gjorts av Mansar och Reijers (2009). Mansar och Reijers (2005) 
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har kategoriserat ett antal framgångsrika tekniker för 
processutveckling såsom kontrollförflyttning, reduktion av 
kontakter, eliminera arbetssteg, kontrollfunktioner, 
automatisering, integration samt betrodd part och gränssnitt, se 
tabell 1. 
 

 
Nr. Typ Benämning och beskrivning 
4.1.1 Kund Kontrollförflyttning: flytta kontroll till 

kunden 
4.1.2 Kund Reduktion av kontakter: minska antalet 

kontakttillfällen med kund 
4.2.2 Process Eliminera arbetssteg: eliminering av 

arbetssteg som inte tillför värde 
4.5.1 Information Kontrollfunktioner: kontrollera 

informationskvalitet vid källan 
4.6.1 Teknik Automatisera: automatisera arbetssteg 
4.6.2 Teknik Integrera: överkom fysiska 

begränsningar mha ny teknik 
4.7.1 Externt Betrodd part: använd information från 

betrodd part (kan i detta sammanhang 
t.ex. vara information från en annan 
myndighet) 

4.7.3 Externt Gränssnitt: standardisera gränssnittet 
mot kunder och partners 

 
Tabell 1. Sammanställning över tekniker för processförenkling 

som tillämpats på den administrativa processen för ansökan om 
trygghetstelefon. 

 
Processförändringarna har i sin tur möjliggjort dels en minskning 
av det administrativa arbetet som utförs av kommunens personal 
och dels en förkortning av den ledtid som processen tar. 
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Resultat 
 
Totalt åtgick mellan 48,5 och 68,5 minuter arbetstid för att 
hantera ett ärende innan införandet av den öppna sociala e-
tjänsten, se tabell 2. Spannet utgörs framförallt av skillnader i 
utredningstid när handläggaren ringer upp kunden och dels i 
samband arkiveringen om en kund är ny eller redan finns 
upplagd. Nya kunder kräver en ny mapp i arkivet vilket tar en 
viss tid att skapa. 
 
Efter införandet av den öppna sociala e-tjänsten minskar 
arbetstiden till mellan 10-11 minuter per ärende. Detta innebär en 
reduktion av arbetstiden med omkring 80% (mellan 77% och 
85%). Detta motsvarar en minskning av lönekostnaden med cirka 
200 SEK. Järfälla hanterar omkring 400 ansökningar om 
trygghetstelefon per år vilket ger en total lönereduktion om 
80.000 SEK per år. 
 
Reduktionen möjliggörs genom en rad förändringar i varje 
processteg och genom tillämpning av olika tekniker för 
processförändring (se kolumnerna Möjliggörare och Teknik i 
tabell 2). 
 
N
r 

Beskrivning 
av arbetssteg 
före 

Omfatt
ning 
före 
(min) 

Förändrin
g 

Möjliggör
are 

Tek
nik 
(tab. 
1) 

Omfatt
ning 
efter 
(min) 

1 Ansökan 
ankommer 
och delas ut 
till 
handläggare 

5 
 

Ansökan 
ankommer 
elektroniskt
. Assistent 
fördelar 
ärende efter 
geografi. 
Handläggar
e meddelas 

Elektronis
k transport 
och 
standardis
erade 
uppgifter 
och inkorg 
i 
Procapita. 

4.6.1
. 
4.7.3
. 

5 
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via mail av 
assistent. 

2 Handläggare 
läser igenom 
hela ansökan 

5 Handläggar
e skummar 
igenom 
fritextfälten 
i ansökan. 

Elektronis
kt 
formulär 

4.7.3
. 

5 

3 Handläggare 
intervjuar 
sökande och 
kompletterar 
ansökan 

5-10 Detta steg 
utgår om 
det inte står 
något 
konstigt i 
fritext-
fälten. 

Elektronis
kt 
formulär 
som 
tvingar 
kunden att 
fylla i 
nödvändig
a 
uppgifter. 

4.1.2
. 
4.5.1
. 

0 

4 Ansökan 
registreras i 
ProCapita 

2 Detta steg 
utgår i och 
med att 
brukaren 
själv fyllt i 
uppgifterna. 

Det 
elektronis
ka 
formuläret 
är läsbart 
av 
Procapita. 

4.1.1
. 
4.7.3
. 

0 

5 Inleda 
utredning 

Ingår i 
steg 4 

Detta steg 
automatiser
as. 

Automatis
erad 
hantering i 
Procapita. 

4.6.1
. 

0 

6 Fatta beslut 
och expediera 

7 Detta sker 
automatiskt 
om 
brukaren 
uppfyller 
kriterierna. 

Procapita 
macthar 
ansökan 
mot ett 
antal 
kriterier. 

4.6.1
. 

0 

7 Beställ 
avgiftshandlä
ggning 

0,5 Automatise
ras. 

Automatis
erad 
hantering i 
Procapita. 

4.6.1
. 

0 

8 Ta fram 
inkomstuppgi
fter 

7 Detta steg 
utgår 
genom att 
brukaren 
godtar den 

Eliminerin
g av 
processteg
. 

4.2.2
. 

0 
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fastställda 
avgiften. 

9 Skapa 
kundkort 

2-3 Larmpatrull
en 
verkställer 
beslutet och 
då 
informeras 
ekonomiass
istent 
(oklart hur 
ekonomiass
istent får 
redan på att 
beställninge
n är 
verkställd). 

Larmpatru
llen 
registrerar 
direkt i 
Procapita 

4.7.1 2-3 

1
0 

Skapa 
beslutsunderl
ag 

5-7 Behövs ej. 
Behöver 
skapa ett 
tillfälle och 
tala om att 
personen 
ska 
faktureras. 

Delar av 
denna 
aktivitet 
elimineras 
eftersom 
inget 
avgiftsbesl
ut tas. 

4.2.2
. 

3 

1
1 

Fatta 
avgiftsbeslut 
och expediera 

5 Automatise
ras 

Automatis
erad 
hantering i 
Procapita. 

4.6.1 0 

1
2 

Beställa 
larminstallati
on hos 
Larmgruppen 

3-5 Automatise
ras. 

Elektronis
k transport 
och 
notifiering
. 

4.6.2
. 

0 

1
3 

Larmgruppen 
installerar 
larm 

U/S Ingen 
förändring 

  U/S 

1
4 

Gör 
journalanteck
ning 

1 Ej aktuellt. Aktivitete
n 
elimineras
. 

4.2.2
. 

0 

1
5 

Arkivera 1 
5-10 

Ingen 
pappersakt 

Digital 
arkivering 

4.6.1
. 

0 
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om endast 
trygghetstel
efon. 

i 
Procapita. 

 Summa 48,5-
68,5 

   10-11 

Tabell 2. Sammanställning över arbetstid för handläggning av 
ansökan om trygghetstelefon före och efter införande av öppen 

social e-tjänst. 
 
Ledtiden före införandet av e-tjänsten har analyserats på ett antal 
fall som handlagts under februari och mars 2009. Ledtiden har 
beräknats från det datum som ärendet registrerats i Procapita till 
dess att trygghetstelefonen installerats av Larmgruppen och 
ärendet verkställts i Procapita. Totalt hanterades 68 ärenden 
under perioden och medianvärdet för ledtiden var tre (3) 
kalenderdagar. Spridningen var ganska låg bland huvudparten av 
ärenden. 12 ärenden hade längre ledtid än sju (7) kalenderdagar. 
För dessa ärenden var ledtiden märkbart längre vilket kan tyda på 
fall där Larmgruppen har haft svårt att få nycklar från kunden. 
 
Ledtiden efter införandet av e-tjänsten har analyserats från det att 
en medborgare skickar in sin ansökan till dess att beslut meddelas 
i medborgarens inkorg. Endast positiva beslut har undersökts och 
endast i testsammanhang. Ledtiden för detta är cirka 5 minuter. 
Denna ledtid inbegriper dock inte installationen av 
trygghetstelefonen vilket gör att den är svår att jämföra med 
tidigare ledtiden. Det finns ytterligare en skillnad mellan 
ledtiderna och det är när processen startar. I den gamla processen 
har starttidpunkt likställts med den tidpunkt då handläggare 
registrerat ansökan i Procapita, d.v.s. betydligt senare än 
starttidpunkten för den nya processen som startar i samma sekund 
som medborgaren sänd iväg sin elektroniska ansökan. Om 
medborgaren i den gamla processen skicka ansökan via post som 
sedan fysiskt skulle distribueras till rätt handläggare internt i 
Järfälla så tillkommer åtminstone två arbetsdagar till den första 
ledtiden. Sammantaget innebär det här att ledtiden från ansökan 
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till installerad trygghetstelefon kan antas minska med åtminstone 
40%, d.v.s. att åtminstone två av fem arbetsdagar försvinner. 
Troligen minskar den ännu mer eftersom den manuella 
handläggningstiden samtidigt minskar med 80%. 

 
Slutsats 
 
En analys av nyttan med öppen social e-tjänst för 
trygghetstelefon har genomförts. Nyttan har avgränsats till den 
administrativa handläggningen av ansökan. Resultatet visar att 
såväl arbetstid som ledtid kan minskas. Arbetstiden för att 
handlägga en ansökan minskar med cirka 80% och ledtiden med 
åtminstone 40%. Den minskade arbetstiden motsvarar omkring 
80.000 SEK per år i minskade lönekostnader för kommunens 
personal. 
 
Öppna sociala e-tjänster verkar ha en stor potential att minska 
administrationen av rutinärenden. Detta skulle kunna innebära att 
kommunens tjänstemän får möjlighet att flytta arbetstid från 
rutinärenden till mer krävande ärenden. Härigenom kan yrkets 
professionalism stärkas något, vilket har diskuterats i Hugo 
Stranz användarstudie. Genom att införa öppna sociala e-tjänster 
för många av socialförvaltningens rutinärenden skulle denna 
effekt kunna bli betydande. 
 
Nyttoanalysen är preliminär och saknar fortfarande viktiga delar i 
det att medborgarperspektivet ännu inte har analyserats. När 
dessutom e-tjänsterna för ledsagar- och avlösarservice tillkommer 
så ökar antalet utförarorganisationer. I fallet med trygghetstelefon 
finns i dagsläget endast en utförare. För ledsagar- och 
avlösarservice finns betydligt fler och medborgaren väljer 
utförare med hjälp av e-tjänsten. I och med detta kan det också 
uppstå större nyttor i utförarledet vilket också behöver utredas. 
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Spridning av resultaten 
[Kunskapsöverföring] 
 
Projektet har redovisats i ett antal olika forum, internationellt som 
nationellt.  
 
eGov2010 
I samband med konferensen eGov2010 belönades ÖST-projektet 
med en utmärkelse för bästa akademiska papper i kategorin 
”Most promising practical concept”. Konferensen hölls i 
Lausanne i Schweiz och prisceremonin ägde rum i museet för de 
Olympiska spelen. Papperet skrevs av Gustaf Juell-Skielse och 
Petia Wohed och behandlar utformningen av öppna sociala e-
tjänster. Konferensen fokuserar på frågor som rör utformning, 
genomförande och utvärdering av e-förvaltning. Detta var den 
nionde konferensen och lockade totalt 150 forskare som 
presenterade cirka 100 akademiska papper. 
 
World Expo 2010 
ÖST-projektet presenterades under världsutställningen World 
Expo i Shanghai 2010. Presentationen hölls av Gustaf Juell-
Skielse i den svenska paviljongen under Stockholms 
innovationsdag den 10 juni. En av dem som lyssnade var 
Nanjings vice borgmästare, Lou Qun, som även berättade hur 
betydelsefulla såväl internationella samarbeten som forskning är 
för Kina. Bland åhörarna fanns även Stockholms äldreborgarråd 
Eva Samuelsson (KD), skolborgarrådet Lotta Edholm (FP),  
miljöborgarrådet UllaHamilton (M), Stockholms läns 
landshövding Per Unckel, Stockholms Business Regions vd Olle 
Zetterberg och Anette Scheibe, vd för Kista Science City. 
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Sundsvall 42 
ÖST-projektet användes som fallstudie när processorienterad 
förvaltning diskuterades av Petia Wohed och Gustaf Juell-Skielse 
i samband med konferensen Sundsvall 42 den 20 oktober 2010. 
Sundsvall 42 är en årlig konferens för IT i verksamheter och 
föredraget intresserade ett 30-tal besökare. 
 
Utbildning 
ÖST-projektet används numera som fallstudie i flera kurser på 
Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Det är kurser i processmodellering och kurser i 
affärssystem som ÖST-projketets e-tjänst används för att 
illustrera hur IT kan tillämpas för att etaböera effektivare 
processer. Bland annat används de filmer och processkartor som 
utvecklats inom ramen för ÖST-projketet. 
 
Övriga konferenser 
Utöver ovanstående konferenser har akademiska papper från 
ÖST-projketet presenterats i Seattle i USA (Compsac 2009), Nice 
i Frankrike (RCIS 2010), Tampere i Finland (SWEG 2011) samt 
en kommande konferens i London (BPMDS 2011).  
 
Andra kommuner 
Lidköpings kommun är en kommun som valde att driftsätta e-
tjänsten ansökan om trygghetstelefon redan 2009. Fler kommuner 
är intresserade. 
https://lidkoping.siriusit.net/net/2_etjanst/24_tryggtele 
 
Filmer 
Två videofilmer har producerats; nuläget Trygghetstelefon som 
producerades hösten 2009 har redan spridits till ca 100 
kommuner. Karlstads Universitet och Stockholms Universitet. 
använder den i den dagliga utbildningen. Erfarenheterna från 
filmatiseringen har varit väldigt positiv, dels för delaktigheten i 
den medverkande kommunens enhet, dels för förståelsen både 
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internt i projektet och externt hos andra kommuners lika 
verksamheter.  
 
Den andra filmen; börläge trygghetstelefon, som beskriver hur 
det gick med visionen är producerad våren 2011 och kommer att 
visas under projektets roadshow och delas ut till alla deltagande 
kommuner.  
 
Roadshow 
Projektet genomför en Roadshow1 på 5 platser i landet och har 
samlat cirka 50 kommuner och 150 deltagare med olika 
inriktningar; enhetschefer, biståndshandläggare, verksamhets-
utvecklare och it-strateger/ansvariga. Där berättar vi under en 
halv dag om projektets resultat.  
 
Trycksaker 
Den här boken i tryckt format kommer att delas ut till alla 
deltagare på kommande workshops. Den kommer även att finnas 
tillgänglig som en digital kopia.  
 
 

 

                                                 
1 Se bilaga Inbjudan Roadshow 
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Framgångsfaktorer  
[Övergripande framgångsfaktorer för ett lyckat projekt i allmänhet] 
 
Triple Helix8 är den största framgångsfaktorn i ÖST-projektet i 
kombination med verksamhetens och ledningens engagemang. 
 
I detta kapitel beskrivs ett antal framgångsfaktorer för ett 
verksamhetsutvecklingsprojekt. Delaktighet, återvinning och 
samverkan samt uppföljning nyttoanalys 
 
Delstrategi 1 - Delaktighet 
 
Som projektdeltagare väljs medarbetare som arbetar i de 
verksamheter som ska beröras av den nya e-tjänsten. Därigenom 
fångas arbetet med att analysera ett nuläge till ett börläge av 
medarbetare längst ut i organisationen. Vi får därmed störst 
kunskap om hur arbetet egentligen utförs. Deltagarurvalet ger oss 
också stora möjligheter att tidigt få både börläget (handläggnings-
processen) och e-tjänsten (administrativa processen) förankrade i 
arbetsgrupperna.    
 
I strategin delaktighet ingår också att så tidigt som möjligt göra 
chefer och arbetsledare delaktiga i projektets tankar och resultat. 
Detta görs bäst genom en ledarutveckling med syftena att skapa 
förståelse och acceptans både för handläggningsprocessen enligt 
börläget och för e-tjänsten. Det är först när ledarna har förstått 
och accepterat förändringen som den är möjlig att integrera i 
verksamheten och genomföra fullt ut i linjeorganisationen. 
 
                                                 
8

 Vinnova beskriver Triple Helix på följande sätt på sin webbplats: Ett effektivt samspel 
mellan forskare, företag och politik/offentlig verksamhet för ömsesidigt lärande och 
nyttiggörande av det samlade kunnandet är centrala för att ett innovationssystem ska 
fungera väl. Det är framförallt mellan dessa tre typer av aktörer -Triple Helix-  som 
samspelet måste fungera väl för att ett innovationssystem ska ge stora effekter på 
tillväxten i landet. Ett samspel som fungerar bra ger goda förutsättningar för samarbete 
och stora mervärden för alla inblandade parter. 
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Delstrategi 2 – Återvinning och samverkan 
 
För att påskynda och möjliggöra införandet av e-tjänster är 
samverkan med andra kommuner en viktig faktor. Små 
kommuner har sällan resurser för att själva utveckla e-tjänster 
medan stora kommuner ofta har resurser för att egenutveckla 
komplexa system. Exempelkommunens förstudie syftade bland 
annat till att se vilka i omvärlden som har liknande tjänster 
införda eller under utveckling. 
 
Genom samverkan kan vi lära oss av andra hur vi kan göra på 
andra sätt, det öppnar upp dialogen och genom samverkan spar vi 
tid resurser och ökar effekten. Ju snabbare vi kan starta e-service 
ju fortare kan vi räkna hem vinster och öka nyttan för våra 
medborgare/kunder.  
 
I Stockholms län har IT-forum kartlagt befintliga e-tjänster i 
länets kommuner. Vid kartläggningen framkom att alla i dag 
förekommande e-tjänster fanns införda eller var under utveckling 
någonstans i länet. Om vi kan lära av varandra och dela med oss 
av tid, system och tjänster ökar vinsterna av effektiviseringen och 
vi kan ägna mer tid åt kärnverksamheten 
 
Delstrategi 3 – Uppföljning av nyttoanalys 
 
I ett projekt följer vi genom mätpunkter kontinuerligt upp vilken 
effekt investeringen ska få. Det är därför viktigt att förenkla 
uppföljningen så att medarbetarna i organisationen finner det 
intressant och därmed också börjar uppföljning och utvärdering 
av sitt arbete. 
 
System som idag (och igår) införts har sällan mätpunkter 
fastlagda före systemets införande och därför får vi följdriktigt 
sällan också uppföljning om vad systemet gav i återbäring. En av 
orsakerna är strävan till exakta mätetal. Vissa mätetal är även 
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svåra att följa upp eftersom de upplevs som att man ifrågasätter 
dagens arbete (jämför tidsstudiemätningar). 
 
 
Delstrategi 4 - Projektarbetsform 
 
För att säkerställa att arbetet med att införa en e-tjänst ska nå rätt 
mål med rätt resurser och i rätt tid använder vi 
projektarbetsformen. I pilotkommunerna använde vi en förenklad 
form så att vi inte skulle lägga för mycket tid och kraft på att 
skapa dokument och strukturer. Vi kvalitetssäkrade uppdraget 
genom att dokumentera viktiga steg utan att överbyråkratisera 
projektuppdraget. 
 
Delstrategi 5 – Utnyttjande av befintlig IT-struktur 
 
Införandet av e-tjänster bedrivs utifrån den IT-infrastruktur som 
redan finns i kommunen. Dagens befintliga IT-system är så väl 
utbyggt i de flesta kommuner att e-tjänster enkelt kan 
implementeras. Många e-tjänster är dessutom möjliga att 
driftsättas på distans via centrala driftcentraler. 
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Slutord  
 
Vi hoppas att Ni kommer att få nytta av projektets erfarenheter 
och resultat.  
 
Vi hoppas också att Ni genom boken har fått vägledning och 
inspiration till fortsatt arbete i er verksamhetsutveckling inom 
socialtjänstområdet, att ni fått en inblick i juridiken gällande 
automatiska beslut och att ni sett tekniska lösningar som banar ny 
väg i kommunens utveckling mot en elektronisk förvaltning.  
 
Stort tack till alla deltagande parter som på ett så fenomenalt sätt 
har bidragit till realisering av dessa tjänster. Detta projekt är ett 
praktiskt exempel på att Triple Helix fungerar. 
  
Ett extra tack till äldre- och handikappenheten i Järfälla kommun 
som på ett så positivt sätt deltagit med sina handläggare och 
chefer och som har lagt ned mycket tid på nuläge- och börläge 
beskrivningarna. Utan ert engagemang hade det varit svårt att nå 
samma resultat.  
 
Slutligen tack till Vinnova som möjliggjorde detta projekt och 
dess resultat som vi hoppas kommer många kommuner till godo. 
 
Projektledningen 
ÖST-projektet 
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1. Introduktion 
Genom införandet av sk e-tjänster, har graden av e-förvaltning ökat i Järfälla kommun under 

senare år. Förvaltningsformen har haft genomslag inom både skola, barnomsorg och 

kulturarbetssektorn. Under 2009 påbörjades i kommunen också ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt – Öppna Sociala e-Tjänster (ÖST) – för att möjliggöra inkorporerandet av 

e-tjänster i socialtjänstens verksamhet (Projektbeskrivning, Vinnova dnr 2008-02673). ÖST-

projektet fokuserar rent övergripande sådana tjänster/insatser som är aktuella inom 

socialtjänstens äldre- och handikappomsorg. Tjänster/insatser som kan härledas till 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) behandlas mer sekundärt.1 Ambitionen med 

projektet, som finansieras av Vinnova, är att ta ett allomfattande grepp om utvecklingen av e-

tjänster inom det aktuella området. Arbetet innefattar därför representation av 

aktörer/företrädare från flera fält och discipliner. Utöver praktiskt och administrativt verksam 

personal i Järfälla kommun,2 inkluderas såväl företrädare från privata aktörer – som också 

leder själva projektet – som från universiteten i Stockholm och Lund. När det gäller det 

universitetsrelaterade engagemanget, faller detta till största delen på forskare vid data- och 

systemvetenskapliga institutionen (DSV) vid Stockholms universitet. DSV-forskarna ansvarar 

bl a för den rent praktiska tjänsteutvecklingen och för utvecklingen av teorier kring hur 

medborgarservice kan utvecklas med stöd av e-förvaltning.3 Forskarna från Lunds universitet 

företräder ett juridiskt/socialrättsligt perspektiv, vilket till stor del syftar till att ge formell 

stadga till DSV-forskarnas arbete. 

 

I enlighet med den flerdisciplinära och mångfacetterade ambition som omgärdar ÖST-

projektet, är ytterligare en avsikt med arbetet att explicit fånga de perspektiv kring e-tjänster 

som kan gälla för socialtjänstens klienter/brukare.4 Detta perspektiv fokuseras i den 

föreliggande texten. Enligt den projektbeskrivning som ligger till grund för ÖST-projektet, är 

det övergripande syftet med arbetet att ”utveckla en mera öppen, tillgänglig, serviceinriktad 

och professionell socialtjänst” (Vinnova dnr 2008-02673; sid 4). Utöver att dessa begrepp kan 

ha olika innebörd beroende på vem som definierar dem, är också själva fastställandet av 

                                                
1 I den fortsatta framställningen används begreppet socialtjänst genomgående. Med socialtjänst avses därmed 
både den del av verksamheten som är inriktad mot äldre/handikappade och den som fokuserar individ- och 
familjeomsorg. I de fall särskilda aspekter kring respektive verksamhetsgren avses lyftas fram, tydliggörs detta 
explicit. 
2 Projektets praktiska genomförande är förlagt till Järfälla kommun, men även Vallentuna kommun är indirekt 
involverade i arbetet. 
3 För beskrivning av denna del av projektet, se Juell-Skielse & Wohed (2010). 
4 Begreppen brukare och klient används synonymt i rapporten. 
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begreppens innebörd ett uttalat mål med ÖST-projektet. Av särskild vikt för flera av 

begreppen är brukarens möjlighet att, t ex med hjälp av e-legitimation, kunna följa och till 

viss del styra ansöknings- och beslutsförfarandet i ”sitt ärende”. Tanken är att ett sådant 

förfarande dels – genom att klienten konkret kan följa ett händelseförlopp – ökar graden av 

öppenhet; dels att socialtjänstens tillgänglighet förbättras, då klienten ges möjlighet att ansöka 

om de aktuella tjänsterna vid valfri tidpunkt. Ökad öppenhet liksom förbättrad tillgänglighet 

får därtill anses utgöra en grund för en högre grad av serviceinriktning. Utvecklingen av e-

tjänster ställer dessutom ökade krav på systematik i socialtjänstens handläggningsordning och 

beslutsfattande. Systematik och genomlyslighet i socialtjänstens praktiska klientarbete, inte 

minst vad gäller själva bedömningsarbetet, har framhållits som betydelsefullt för det sociala 

arbetets professionalisering (jfr Jergeby & Sundell, 2008; Stranz, 2007).  

 

När det gäller det mer uttalade brukarperspektivet, reses emellertid ytterligare frågor kring de 

ovan nämnda begreppens innebörd. Vad gäller begreppet öppenhet kan konstateras att det är 

oklart hur socialtjänstens brukare på äldre-/funktionshindersidan uppfattar graden av öppenhet 

i enlighet med idag aktuella handläggningssystem. Följaktligen är det inte heller känt vilka 

möjligheter till ökad eller minskad transparens som noteras på brukarnivå med anledning av 

eventuella framtida e-tjänster. Särskilt intressanta aspekter att fokusera här är exempelvis de 

för- respektive nackdelar man uppfattar med att själv kunna följa ”sitt ärende” elektroniskt, 

respektive att följa detta i dialog med en handläggare.  

 

Även när det gäller socialtjänstens, och dess tjänsters/insatsers, tillgänglighet vet vi 

förhållandevis lite om hur klienter ser på detta i dagens personbundna system. I vilken 

utsträckning dagens respektive morgondagens brukare föreställer sig att graden av 

tillgänglighet skulle öka eller minska då de tillhandahålls e-baserade tjänster bör således 

också vara föremål för intresse. Motsvarande oklarheter gäller på det hela taget för begreppen 

serviceinriktning och professionalitet. När det gäller det förra bör kartläggas hur brukare 

uppfattar den service man erhåller idag, på samma sätt som för- och nackdelar med en 

förändring av ansöknings- och handläggningsrutiner bör uppmärksammas. Härvidlag finns 

goda skäl att beakta förhållanden som gäller dels på en organisatorisk, dels på en 

handläggarrelaterad nivå. Såväl den organisatoriska som den handläggarrelaterade nivån får 

också implikationer för professionalitetssträvandena – hur uppfattar socialtjänstens brukare att 

man idag blir bemött av handläggare, t ex vilka vinster/förluster bedömer man att 

användningen av e-tjänster skulle få för socialtjänstens arbete på individnivå? 
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Det övergripande syftet med föreliggande rapport är att beskriva och analysera den aktuella 

målgruppens – brukare inom socialtjänstens äldre- och handikappomsorg – uppfattning om 

socialtjänstens idag pågående arbete, samt att belysa de möjligheter och begränsningar som 

utvecklingen och införandet av sociala e-tjänster skulle kunna medföra på individnivå. 

Avsikten är därtill att relatera brukarnas syn på sociala e-tjänster till de organisatoriska ramar 

som omgärdar socialtjänstens arbete, samt att diskutera ett antal möjliga implikationer – bl a 

med avseende på morgondagens brukare – för det fortsatta arbetet med att utveckla sociala e-

tjänster.  
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2. Bakgrund 
I det följande ges en kortare bakgrund till de förutsättningar som kan väntas gälla för 

möjligheterna att öka graden av e-förvaltning via implementering av e-tjänster i 

socialtjänstens arbete med äldre och funktionshindrade. Inledningsvis skisseras socialtjänstens 

uppdrag, med huvudsakligt fokus riktat mot hur de formella regler som sätter verksamhetens 

agenda kan förstås. Därefter beskrivs de organisatoriska förutsättningar som utmärker 

socialtjänsten som verksamhet. De organisatoriska förutsättningarna uppmärksammas både 

rent övergripande och ur ett individperspektiv. I det avslutande avsnittet diskuteras vilka 

konsekvenser socialtjänstens regelverk samt organisatoriska förutsättningar kan få för 

eventuell e-förvaltning.  

 

2.1 Socialtjänstens uppdrag 
I enlighet med Esping-Andersens (1990) inflytelserika välfärdsstatstypologi bedrivs den 

svenska socialpolitiken enligt en nordisk/socialdemokratisk modell. Modellen innefattar bl a 

ett obligatoriskt socialförsäkringssystem, ett antal generella bidrag samt en rad behovsprövade 

förmåner (Elmér et al 1998; Olsson, 1993). Behovsprövade sociala förmåner i form av 

ekonomiskt stöd och individinriktade insatser är till största delen ett ansvar för varje enskild 

kommun. Administrationen av, och det praktiska arbetet med, dessa insatser/förmåner sköts 

av socialtjänsten, vars arbete styrs av socialtjänstlagen/SoL (2001:43).  

 

Socialtjänstens ansvarsområden kan hänföras till två huvudsakliga spår, där det ena avser 

insatser och åtgärder inom ramen för individ- och familjeomsorgen (IFO). IFO-relaterade 

insatser/åtgärder kan vara av mycket olika karaktär och gäller å ena sidan förhållandevis 

renodlat ekonomiskt stöd, å andra sidan behandlande och stödjande arbetsmarknadsåtgärder, 

missbruksinsatser, barn-/ungdoms-/familjeinsatser, etc. Socialtjänstens andra huvudspår tar 

sikte på insatser och åtgärder med fokus riktade mot äldre och/eller funktionshindrade. I SoL 

kap. 5 behandlas socialtjänstens särskilda ansvar för olika individgrupper, däribland barn och 

unga, brottsoffer, äldre personer samt personer med funktionshinder. När det gäller äldre 

personer fastställs bl a att man skall ges möjlighet att leva självständigt och i social 

gemenskap, att man skall ges hjälp och stöd i hemmet, samt att man skall ges mer allmänt 

stöd i vardagslivet. Motsvarande förhållanden understryks i de särskilda bestämmelserna med 

avseende på funktionshindrade personer. Insatser och åtgärder som avser möta dessa 

bestämmelser kan vara av mångfacetterad karaktär. I många fall handlar det om omfattande 
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insatser, t ex hemtjänst, assistentstöd, etc, som kräver rigorös individanpassad planering. I 

andra fall fordras enbart mindre – och därmed mindre planeringskrävande – insatser. Exempel 

på detta är fördelning av subventionerade inträdeskort till motionshallar, trygghetslarm/-

telefoner eller ledsagarservice (jfr t ex Norström & Thunved, 2009). 

 

SoL kan betecknas som en ramlag, vilket innebär att den i första hand anger mer övergripande 

mål med det kommunala sociala arbetet. Omfattningen av mer specifika detaljbestämmelser, 

som är utmärkande för normrationella lagar, är begränsad (se t ex Esping, 1994; Svensson, 

2000). En av ramlagstiftningskonstruktionens mer uppenbara konsekvenser, är det faktum att 

varje ansökan om bistånd/insats skall föregås av en individuell behovsprövning. Ett av de 

huvudsakliga syftena med den individuella behovsprövningen är att tillvarata den kompetens 

som professionella tjänstemän i form av socialarbetare förfogar över (Svensson, 2000). 

Behovsprövningen genomförs vanligtvis med stöd av information som socialarbetare 

inhämtar via personliga kontakter – per telefon eller i faktiska möten – med de sökande.  

 

För att öka tydligheten och möjliggöra rättssäkra bedömningar utifrån en ramlagstiftning, 

fordras att den kompletteras med regler och direktiv som fastställer hur den bör tillämpas. 

Med hänsyn tagen till att den praktiska utformningen av socialtjänsten och dess 

insatser/åtgärder till stora delar är en kommunal angelägenhet, är de kompletterande 

regelverken i mångt och mycket utformade på en lokal nivå. De lokala reglernas utformning 

har sedan tidigare visats ha viss betydelse för om, och i vilken omfattning, sökande ges rätt till 

vissa förmåner (Stranz, 2007).   

 

2.2 Socialtjänsten som organisation 
Inom delar av den organisationsteoretiska forskningen brukar socialtjänsten definieras som en 

formell organisation (jfr t ex Blau & Scott, 2003). Formella organisationer konstitueras av 

dess medlemmar – i det här fallet socialarbetarna – vilka inom ramen för organisationen ges 

möjlighet att agera som en aktör. Detta gemensamma aktörsskap bottnar i fyra samverkande 

kärnbegrepp – 1) tillhörighet, 2) resurser, 3) kontroll samt 4) utbytbarhet – som rent praktiskt 

omsätts enligt följande: organisationstillhörighet eftersträvas av medlemmarna, då de genom 

sitt medlemskap får tillgång till verksamhetens resurser. Med resurser avses sådant som ger 

medlemmarna kraft i det gemensamma agerandet som en aktör. Större organisationer med 

professionellt kvalificerad personal – t ex ett universitetssjukhus – är att betrakta som mer 
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resursstarka än mindre verksamheter med en lägre grad av professionalitet bland de anställda 

– t ex en vårdcentral. Motsvarande dikotomi kan upprättas på socialtjänstens område, där 

verksamheter med lägre kvalifikationskrav är resurssvaga jämfört med andra avdelningar. 

Relationen mellan å ena sidan enheter som arbetar med barn- och ungdomsproblematik, som 

av tradition inkluderar en hög grad av vidareutbildad personal, och å andra sidan 

socialbidragsverksamheter, där utbildningsnivån tenderar att vara lägre, utgör ett exempel på 

detta (Ahrne 1990, 1994; Johansson, 1997; Stranz, 2007).  

 

Socialtjänstens äldre-/funktionshindersenheter har potential att utvecklas till särskilt 

resursstarka verksamheter. I takt med att åldersstrukturen i den svenska befolkningen ökar, 

kommer allt högre krav att ställas på socialtjänstens arbete med målgruppen. Detta kan i sin 

tur att väntas leda till att verksamheterna fylls av välutbildad personal, som har möjlighet att 

möta de individuella krav som ställs. Emot detta talar möjligen den tendens till utveckling mot 

ökat inslag av förenklad biståndsbedömning som märks på äldre-/handikappsidan (jfr Norman 

& Schön 2005; SOU 2008:51), vilket kan – men naturligtvis inte behöver – fungera 

avprofessionaliserande (jfr Stranz, 2007). 

 

För att ges rätt att tillhöra organisationen – och därmed medges tillgång till dess resurser – 

krävs av medlemmarna att de underkastar sig organisatorisk kontroll. Kontroll utövas dels av 

organisationsledningen, dels av organisationens övriga medlemmar. De förra kan inskränka 

medlemmarnas individuella handlingsfrihet via regelverk, medan de senare ställer krav på att 

kollegorna utför de arbetsuppgifter de ålagts på rätt sätt. Användning av omfattande regelverk 

kan dock få en potentiellt paradoxal effekt för organisationen. Detaljstyrning av de anställdas 

arbete kan få en avprofessionaliserande effekt i det att de kunskaper medarbetarna förfogar 

över inte tillmäts vikt. En avprofessionaliserad verksamhet renderar i minskade resurser. 

 

För att kontrollmöjligheterna inte skall undermineras, krävs att medlemmarnas individuella 

egenskaper ges begränsat utrymme. Genom att eftersträva möjligheter till utbytbarhet på 

samtliga organisationens positioner, reduceras risken att individen växer sig större än 

verksamheten (Ahrne, 1990, 1994; Johansson, 1997).  

 

Utöver att socialtjänsten kan betecknas som en formell organisation, inrangeras den ofta i 

samma kategori av organisationer som skolan och polisväsendet. Sådana organisationer 

brukar betecknas som gräsrotsbyråkratier. Ett av gräsrotsbyråkratiernas mest centrala 
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gemensamma drag är att de anställda – gräsrotsbyråkraterna – utgör verksamhetens 

arbetsredskap, vilka har som uppgift att tillämpa formella regler i relation till faktiska 

ärenden/människor (se t ex Johansson, 1992; Lipsky, 1980).  

 

Gräsrotsbyråkratierna har ofta till sin uppgift att masshantera ärenden. Detta ställer ytterligare 

krav på formaliserade regler, som bidrar till att förenkla de personer som efterfrågar 

organisationens tjänster. De människor som ansöker om en viss insats reduceras därför 

primärt till att uppvisa eller inte uppvisa de egenskaper som är centrala för givna insatser 

(Lipsky, 1980; se även Dunér & Nordström, 2009; Norman & Schön, 2005). Som 

gräsrotsbyråkrat förfogar man dessutom över ett omfattande individuellt handlingsutrymme i 

sitt yrkesutövande; det är på enskild individnivå som den slutgiltiga uppgiften att tolka t ex 

ramlagstiftningen och de inomorganisatoriskt producerade reglerna ligger (se t ex Evans & 

Harris, 2004; Hasenfeld, 1983).  

 

Den klientkonstruerande processen innebär att organisationens regelverk ges en sk gate-

keepingfunktion. Praktisk gate-keeping äger i huvudsak rum vid mottagningen av nya ärenden 

och utförs av socialarbetare. Socialarbetarnas individuella handlingsfrihet kan bidra till att 

förstärka utestängandet av biståndssökande; genom att ha en frihet i hur regelverken skall 

tolkas, möjliggörs en mer restriktiv användning av dem. Genom att tolka regelverken efter 

eget huvud ökas den egna professionella statusen, vilket i sin tur kan bidra till att öka 

organisationens resurser (Johansson, 1992; Lipsky, 1980). Det faktum att beslutsfattande 

bland socialarbetare endast till viss del är avhängigt regelverkens utformning har belysts både 

i svensk och internationell forskning. Såväl kommunala som individuella – relaterat till både 

klient- och socialarbetarnivå – variationer har påvisats och diskuterats i flera tidigare studier  

(se t ex Brunnberg & Pećnic, 2007; Portwood, 1998; Socialstyrelsen, 2003; Stranz, 2007; 

Szebehely, 1999).  

 

En form av regler som möjligen skulle kunna bidra till ökad likriktning, men också fungera 

professionsstärkande för socialarbetarkåren, är sådana som är av en standardiserande karaktär. 

Till skillnad från direktiv – exempelvis i form av en lagstiftning – föranleder avsteg från en 

standard inga sanktioner. Standarden utgör snarare en garant för att den produkt eller tjänst – i 

det här fallet insatser till klienter – svarar mot vissa fastställda kriterier (för vidare diskussion, 

se t ex Brunsson, 1998; Johansson, 2002, 2006). Ett uttryckligt exempel på 

standardiseringssträvandena inom socialtjänstens verksamhet är implementeringen av sk 
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standardiserade bedömningsinstrument (jfr Jansson & Jergeby, 2008; Stranz, 2007). Sådana 

instrument syftar inte till att detaljstyra, utan är tänkta som komplement till det sedvanliga och 

individuella bedömningsarbete som utförs bland socialarbetare. Instrument av denna typ 

förekommer i begränsad utsträckning i på äldre-/funktionshinderssidan (se t ex Norman & 

Schön, 2005; Socialstyrelsen, 2004). I de fall sådana används, saknas dessutom kunskap om 

på vilket sätt samt huruvida de verkligen fungerar som tänkt (SOU 2008:51). 

 

Det direkta klientarbetet innefattar därtill ett upprätthållande av personliga relationer med 

människor, vars betydelse och effekter är svåra att mäta. Utöver att själva relationen kan ha en 

rent terapeutisk funktion, kan mötet mellan socialarbetare och brukare således vara av central 

betydelse för en sökandes möjligheter att påverka det beslut om insats som skall fattas. 

 

2.3 e-förvaltning i socialtjänsten – möjligheter och hinder 
Med utgångspunkt i ovanstående finns det sådant som talar för att en ökad grad av e-

förvaltning i socialtjänsten skulle vara av godo på brukarnivå. Ett formellt och nationellt 

giltigt regelverk som klargör vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att en sökande skall 

ha rätt till en viss insats kan möjligen erbjuda en högre grad av transparens än de idag 

existerande, många gånger lokalt varierande, regelverken. Graden av transparens och 

rättssäkerhet kan också stärkas i det att socialarbetaren exkluderas som uttolkande faktor i 

relation till regelverken. Överförandet av vissa tjänster från personbaserat socialt arbete till e-

baserad handläggning kan möjligen också få positiva effekter på resurstillgången i 

organisationen; socialarbetarna ges på så vis ökat utrymme att arbeta med komplexa ärenden 

som fordrar fördjupade överväganden. På sikt kan detta innebära en ökad professionalitet på 

handläggarnivå. 

 

Till synes fläckfritt designade organisationsförändringar tenderar dock att dras med både 

barnsjukdomar och mer manifesta problem. Till de mer överskuggande varningssignalerna 

vad gäller ökat inslag av e-förvaltning i socialtjänstens klientarbete hör ambitionen att 

reducera de faktiska/fysiska kontakterna mellan socialarbetare och brukare. På samma sätt 

som en lägre grad av faktisk kontakt minskar utrymmet för slumpmässighet i 

bedömningssituationen, minskar också möjligheterna att blottlägga problem/insatsbehov 

utöver det faktiskt sökta. Tidigare forskning visar inte bara att den myndighetsutövande och 

standardiserade funktionen i biståndshandläggningen på äldre-/funktionshindersidan ökat över 
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tid (se t ex Norman & Schön, 2005), utan också att bistånd redan idag, trots kraven på 

ingående individuell bedömning, i hög grad beviljas på ett sådant sätt som anges i de 

kommunala riktlinjerna (se t ex Andersson, 2007; Dunér & Nordström, 2005; Lindelöf & 

Rönnbäck, 2004).  

 

Blottläggandet av ytterligare behov/problem är en av de mer centrala uppgifterna i vad som 

möjligen kan beskrivas som ”det sociala arbetets kärna” – själva samtalet (jfr Billquist, 1999). 

Det processinriktade samtalet syftar inte heller bara till att kartlägga ytterligare problembilder 

– i enlighet med vad som diskuterades ovan, fyller samtalet många gånger också en 

behandlande funktion. Det kan inte uteslutas att denna funktion skall ges särskilt utrymme när 

det kommer till klienter på äldre-/handikappsidan. Här återfinns många gånger personer vars 

nätverk, t ex till följd av ålder, är begränsat, varför socialarbetaren kan komma att utgöra en 

mycket central person. En begränsning av de personbundna kontakterna kan därför ge 

klienterna en känsla av att såväl öppenhet, som tillgänglighet och serviceinriktning försämras.  

 

En lägre grad av personbundna kontakter går i någon mening också stick i stäv med 

intentionerna i SoL. Då ett av lagstiftningens fundament är att tillvarata tjänstemännens 

professionella kunskaper i en individuell bedömningssituation, bl a i syfte att möjliggöra ett 

arbete enligt beskrivningen ovan, innebär e-tjänsteanvändningen att denna intention kringgås. 

Uteslutandet av socialarbetaren i samband med mottagningen av nya ärenden ställer också 

krav på ännu tydligare regelverk för inklusion respektive exklusion av potentiella klienter. 

Den gate-keeperfunktion som vanligtvis åvilar socialarbetaren måste därmed byggas in 

tydligare i de formella regelverken. Just problem med effekter av gate-keeping har också 

diskuterats i forskning kring e-förvaltning. Fokus har dels riktats mot hur själva e-

förvaltningssystemen kan komma att präglas av oöverstigliga trösklar, dels mot det 

genomslag den individuella handlingsfriheten faktiskt har på gräsrotsbyråkratisk nivå. Det kan 

inte uteslutas att gräsrotsbyråkrater kommer att tillämpa systemen i syfte att reducera 

ärendeinflöde, etc (Andersen, 2006; Andersen & Henriksen, 2006). 

 

Liksom att en lägre grad av faktisk kontakt mellan socialarbetare och klient minskar utrymmet 

för individuella bedömningsvariationer, reduceras också möjligheterna för klienterna att utöva 

inflytande i beslutssituationen. I de fall den sökande inte uppfyller de standardiserade 

kriterierna för en given insats saknas således möjlighet att presentera de olika detaljer i den 
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egna situationen, som vid en personbunden kontakt sammantaget skulle tala för att insatsen 

skulle beviljas. 

 

Avsaknaden av personliga kontakter och reducerade möjligheter till individuell 

behovsprövning, skulle möjligen kunna adresseras genom en flexibel konstruktion av själva 

handläggningssystemen. Under förutsättning att e-blanketter eller motsvarande utformas på 

ett sådant sätt att brukarna ges möjlighet att till vissa delar beskriva sin situation i fritext, ges 

de en prägel av att ha designats för individuella villkor.5 En sådan struktur kan möjligen också 

ge brukarna en känsla av att de får möjlighet att presentera sin unika situation. Inslag av 

fritext fordrar dock att det finns socialarbetare som tar del av informationen. I händelse av att 

det inte sker, eller om enbart utförare i form av hemtjänstpersonal eller motsvarande beaktar 

information från fritext, finns en risk att brukarna visar misstro mot systemet. En praktik där 

socialtjänsten indirekt delegerar ansvaret för att processa fritextinformation till andra än de 

tjänstemän som är anställda för att utföra detta arbete, kan också få en avprofessionaliserande 

effekt på hela sektorn (jfr Svensson, 1998).     

 

                                                
5 Det e-formulär som utformats med avseende på trygghetstelefon innehåller inslag av fritext. Se Juell-Skielse & 
Wohed (2010) för närmare beskrivning av detta.  
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3. Metod och material 
I detta avsnitt beskrivs det empiriska material som ligger till grund för rapporten. Vidare 

presenteras det tillvägagångssätt som använts vid inhämtande av data, samt hur materialet 

bearbetats och analyserats. Avslutningsvis förs en kortare metoddiskussion, som syftar till att 

belysa materialets och resultatens giltighet. 

 

3.1 Material, datainsamling och instrument 
Den föreliggande rapporten utgår från en mixad forskningsdesign. Med detta avses att 

kvantitativa och kvalitativa tekniker kombinerats. Materialet utgörs av två separata dataset – 

ett kvantitativt (n=89) och ett kvalitativt (n=4). Kvantitativa data inhämtades, med stöd av en 

mindre enkät (se Bilaga 1), per telefon av socialarbetare inom ramen för socialtjänstens äldre- 

och handikappomsorg i Järfälla kommun. Enkäten tillställdes samtliga personer som under 

perioden 16/11-18/12 2009 ansökte om tjänsten trygghetstelefon. Samplestorleken – som 

initialt sattes till omkring 100 ärenden – fastställdes mot basis av en mätperiod om ungefär en 

månad och ett estimerat inflöde av klienter om ca tre per dag. En längre mätperiod 

omöjliggjordes av den tidsplan som gäller för ÖST-projektet i dess helhet. Det interna 

bortfallet är genomgående lågt – i någon enskild fråga uppgår det till fem observationer.  

 

Enkäten (se Bilaga 1) omfattar totalt tio huvudfrågor (plus två frågor för möjliggörande av 

uppföljning), varav ett flertal följs upp via fördjupningsfrågor. De fyra inledande frågorna tar 

sikte på mer översiktlig bakgrundsinformation om respondenterna – enhetstillhörighet 

(handikapp/äldre), kön, ålder och etnicitet. Därpå följer fyra frågor med sikte på 

informationsförmedling och ansökningsförfarande. Dessa frågor är centrerade kring tjänsten 

trygghetstelefon. Avslutningsvis efterfrågas respondentens vana vid att använda dator, samt 

med vilka syften datorn i så fall används. Formuläret, som är mycket generellt till sin 

karaktär, utformades av en av DSV-forskarna i samråd med mig och företrädare för 

projektledningen. 

 

Kvalitativa data inhämtades via fyra stycken semistrukturerade djupintervjuer med 

brukare/klienter i Järfälla kommun. Intervjupersonerna rekryterades enligt en 

bekvämlighetsprincip, av socialarbetare i samband med att man ansökte om trygghetstelefon. 

Socialarbetarna informerade kort om syftet med intervjuerna och bad om tillåtelse att lämna 

brukarnas/klienternas kontaktuppgifter vidare till mig för eventuell kontakt. Den uttryckliga 
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ambitionen var att genomföra fyra stycken intervjuer och för att säkerställa detta antal fick jag 

kontaktuppgifter till totalt sex personer. De fyra personer som först anmälde sitt intresse att 

medverka kontaktades per telefon för ytterligare information om studien, upplysande om 

anonymitet och för bokning av intervju. Samtliga tillfrågade personer accepterade att 

medverka i studien, men i ett fall var det inte möjligt att finna en lämplig tidpunkt för intervju. 

Jag kontaktade då en femte person – och gav i detta fall samma information om studien – 

varvid ett lämpligt intervjutillfälle bokades. Den sjätte tillfrågade personen kom aldrig att 

kontaktas.   

 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt. I ett fall (intervju 2) närvarande intervjupersonens 

personliga assistent och i ett fall (intervju 3) en bekant till intervjupersonen. Såväl den 

personlige assistenten som den andra intervjupersonens kamrat, förhöll sig passiva under hela 

intervjugenomförandet. Den första intervjun genomfördes i december 2009, medan de tre 

resterande genomfördes under januari respektive februari 2010. Vid samtliga intervjuer 

genomfördes ljudupptagning. Tre av intervjuerna (intervju 1, 2 och 4) genomfördes ostört i en 

lokal som tillhandahölls av Järfälla kommun. Samtliga dessa intervjuer tog omkring en timme 

att genomföra. Den återstående intervjun (3) genomfördes i intervjupersonens hem och tog 

knappt 30 minuter att genomföra. Skälen till att den sistnämnda intervjun var påtagligt kortare 

än övriga, var att intervjupersonen helt saknade erfarenhet från mobiltelefoni och datorer. 

Detta föranledde uppenbara problem vad gäller vissa av de aspekter som avsågs 

uppmärksammas i intervjun (se nedan).  

 

Till stöd vid intervjuerna användes en för ändamålet särskilt utformad intervjuguide (se 

Bilaga 2). Guiden, som arbetats fram med stöd av socialtjänstrelaterad och 

organisationsteoretisk forskning samt den projektplan som ligger till grund för ÖST-projektet, 

omfattar totalt fyra tematiskt avskiljda områden; 1) bakgrund, 2) socialtjänstkontakter, 3) 

teknikanvändning, samt 4) framtida e-tjänster. Området 1) syftar till att fånga respondenterna 

som individer och fokuserar bl a yrkeserfarenhet och utbildning, nätverksstruktur och 

familjesituation samt eventuell sjukdomshistoria. Området 2) behandlar erfarenheter av 

socialtjänsten som byråkratisk organisation, tidigare mottagna insatser, bemötande på 

handläggarnivå samt effekter av individuellt bedömningsarbete. Inom ramen för område 3) 

fokuseras erfarenheter av i första hand datorer och mobiltelefoni. Här behandlas bl a med 

vilket syfte man använder mobiltelefon/dator, vilka möjligheter man ser med användningen 

samt eventuella farhågor kring teknikanvändning. Under område 4) behandlas de risker och 
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möjligheter respondenterna ser med minskad personlig kontakt, i vilken mån man upplever att 

frihet och genomlyslighet skulle öka via egenadministration samt hur en idealtypstjänst skulle 

utformas. 

 

3.2 Databearbetning 
Enkätdata bearbetades kvantitativt. Materialet kodades av en av DSV-forskarna i Excel, 

varefter jag själv – i samband med bearbetningen av materialet – gick igenom datafilen, 

genomförde vissa omkodningar och flyttade över den till dataprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) version 17. Resultaten redovisas i första hand på univariat 

nivå, via frekvenstabeller/-diagram och medelvärden. Trots att respondentantalet är relativt 

litet, har även vissa bivariata analyser i form av korstabuleringar genomförts. Resultaten av 

korstabuleringarna har signifikansprövats med Fisher’s Exact Test. Redovisningen innefattar 

även en multivariat analys. Resultaten av den senare analysen skall, bl a med utgångspunkt i 

den begränsade samplestorleken och det faktum att relativt knapphändig information 

inhämtats från respondenterna, tolkas med försiktighet. Presentationen av det kvantitativa 

materialet inleder resultatavsnittet. Resultaten kommenteras dels löpande i anslutning till 

redovisningen, dels görs återkopplingar till detsamma i den avslutande diskussionen.   

 

Intervjumaterialet transkriberades ordagrant, samtidigt som utskrifterna rensades från 

överflödig information som kan ställa respondenterna i en sämre dager (stamningar, 

upprepningar av enskilda ord, etc). Längre pauseringar och motsvarande markerades i 

intervjuutskrifterna för att – om de ansågs fylla en särskild funktion – kunna inkluderas vid 

återgivningen av citat. Det transkriberade materialet tematiserades med utgångspunkt i de 

områden som uppmärksammades i själva intervjuguiden, samt med stöd av det teoretiska 

ramverk som rapporten vilar på. Själva analysen av materialet gjordes via 

meningskoncentrering. Analystekniken bygger kortfattat på att det centrala temat i 

respondenternas utsagor identifieras, varefter innehållet i det sagda omformuleras något mer 

koncist än det ursprungligen uttryckts (jfr Kvale, 1997). Rent praktiskt kan detta innebära att 

mer utsvävande delar av en utsaga kan retuscheras bort ur ett citat, för att på så vis bibehålla 

fokus runt det tematiskt relevanta. Exkluderade passager är markerade i citaten.  

 

Det kvalitativa materialet presenteras under två övergripande teman – 1) Omsorgen samt 2) 

Tekniken. Inom ramen för det första temat, Omsorgen, behandlas två underteman: En 
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professionell socialtjänst samt Byråkratin. Även inom ramen för det andra temat, Tekniken, 

behandlas två underteman: Teknikens under och Tekniken i omsorgen. Vissa resultat från 

intervjuerna presenteras också i rapportens avslutande diskussion. Diskussionen har 

rubriksatts i enlighet med rapportens titel ”Man vill ju klara sig själv”. Här uppmärksammas, 

utöver mer summerande slutsatser, sådana delar av materialet som slår an på klienternas 

ambitioner att leva ett självständigt liv.  

 

3.3 Metoddiskussion 
Resultaten i den föreliggande rapporten är formellt giltiga för dem som omfattas av dem. 

Kvantitativa data är således giltiga för personer som ansökte om trygghetstelefon under 

perioden 16/11-18/12 2009 och de kvalitativa resultaten för de aktuella intervjupersonerna. 

Tillförlitligheten i det kvantitativa materialet stärks av det faktum att de frågor som omfattas 

av enkäten utformats med ett uttryckligt – och förhållandevis grundläggande – syfte. Det 

dubbla kodningsförfarande som beskrevs ovan får också anses fungera 

tillförlitlighetsstärkande. 

 

Med hänsyn tagen till de formella begränsningarna enligt ovan, finns det goda skäl att peka på 

ett antal punkter som ger materialet viss bäring utanför själva samplet. När det gäller de 

kvantitativa uppgifterna, som alltså omfattar samtliga sökande under en månad, finns det inga 

mer avgörande skäl att vänta sig att denna grupp hade avvikit markant om en annan månad för 

mätning valts. I någon mening kan resultaten därför anses generaliserbara till populationen 

äldre/funktionshindrade brukare som ansöker om enklare tjänster hos socialtjänsten i Järfälla 

kommun enligt ett något mer generöst tidsspann än den givna månaden. Med beaktande av å 

ena sidan demografiska skillnader, å andra sidan organisatoriska olikheter på kommunnivå 

bör generaliseringar utanför Järfälla kommun göras med försiktighet. Exempel på 

demografiska faktorer som kan vara av betydelse för möjligheterna till generalisering är 

kommunala variationer i åldersprofil, befolkningens sammansättning med utgångspunkt i 

etnicitet samt variationer i utbildningsnivåer. Som framgått av rapportens bakgrundsavsnitt 

kan organisatoriska förutsättningar variera markant på kommunnivå. 

 

Giltighet och tillförlitlighet vad gäller kvalitativa material är dels avhängiga själva 

datainsamlingen, dels analysen av inhämtat material. Tillförlitligheten i datainsamlingsfasen 

får för det första anses vara stärkt av det faktum att intervjuerna genomförts med stöd av en 
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forsknings- och teoriförankrad intervjuguide. I intervjusituationen har jag därtill strävat efter 

att låta respondenternas egna utsagor vara vägledande för följdfrågor, etc. På så vis kan 

problem som exempelvis gäller ledande frågor undvikas så långt möjligt. Ett antal 

överväganden har syftat till att öka resultatens sammantagna giltighet: intervjumaterialet har 

behandlats varsamt i samband med transkribering (t ex genom att skriva ut intervjuerna 

ordagrant) och den tematiska resultatredovisningen har gjorts för att erbjuda transparens. 

Därtill baserades analysen av materialet på fastställda teoretiska utgångspunkter, vilket 

möjliggör att relatera slutsatserna till annan forskning. 

 

I någon mening kan också den valda forskningsdesignen – kombinationen av kvantitativa och 

kvalitativa metoder – fungera kvalitetshöjande. De begränsningar som mindre kvantitativa 

material är behäftade med, kan till viss del kompenseras av den fördjupande förståelse som 

erbjuds via intervjumaterialet. Detsamma gäller intervjumaterialets knappa räckvidd – genom 

att möjliggöra mer generella analyser med stöd av kvantitativa uppgifter kan de kvalitativa 

datas bäring öka. 
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4. Resultat 
I det följande görs först en presentation av resultaten från den telefonenkät som besvarats av 

personer som under den givna mätperioden ansökte om trygghetstelefon. Därpå följer en 

tematisk presentation och analys av resultaten från intervjuerna. 

 

4.1 Telefonenkäten 
4.1.1 Bakgrund, trygghetstelefonen och handläggning 

Huvuddelen, omkring 90 procent, av de 89 klienter/brukare som ansökt om trygghetstelefon 

under den givna mätperioden är hemmahörande inom ramen för socialtjänstens äldreomsorg i 

Järfälla kommun. Resterande personer är knutna till handikappomsorgen. 

 

Tabell 1. Kön, etnicitet och ålder. Procent och medelvärden. 

 Andel/medelvärde n 

Kön (%)   

kvinna 61 54 

man 39 34 

   

Etnicitet (%)   

född i Sverige 85 75 

född utanför Sverige 15 13 

   

Ålder (m; sd i parentes) 77,5 (11,3) 84 

 

I Tabell 1 redovisas ett antal bakgrundsförhållanden bland respondenterna. Här framgår att en 

majoritet är kvinnor och att huvuddelen av dem är födda i Sverige. Klart är också att man 

överlag är förhållandevis gamla. Genomsnittsåldern, som för undersökningsgruppen i dess 

helhet ligger på drygt 77 år, är påtagligt högre (knappt 81 år) bland brukare på äldresidan än 

inom handikappomsorgen (drygt 53 år). 
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Figur 1. Trygghetstelefon – skäl bakom ansökan. Procent (n=89). 

 
 

Av Figur 1 framgår att det mest frekvent förekommande skälet till att man ansökt om 

trygghetstelefon är självupplevd fallrisk. Detta skäl uppges av omkring tre fjärdedelar av 

undersökningsgruppen. I en stor del av fallen är ansökan också ett resultat av att man upplever 

sig otrygg eller är sjuk. Omkring en tredjedel av klienterna uppger att ansökan är ett resultat 

av önskemål från anhöriga, medan 11 procent refererar till att de känner sig ensamma. I 

närmare 65 procent av ärendena anger man minst två av de skäl som redovisas i som 

bakgrund till att man ansöker om trygghetstelefon. 
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Tabell 2. Trygghetstelefon – information, sökvägar, handläggningsrutin och förekomst 

av övriga insatser. Procent. 

 Andel n 

Information om trygghetstelefon   

kommunkontakt 61 53 

sjukhus 13 11 

tips anhörig/vän 19 17 

annat sätt 7 6 

   

Sökväg   

muntligt 54 45 

skriftligt 46 38 

   

Handläggningsrutin   

förenklad 23 19 

ordinär 77 63 

   

Övriga insatser   

förekommer ej 18 16 

del av gemensam ansökan 36 32 

förekommer sedan tidigare 46 40 

 

Av Tabell 2 framgår att drygt 60 procent av brukarna mottagit information om rätten till 

trygghetstelefon i direktkontakt med en handläggare. I de resterande fallen har man i första 

hand antingen fått information i samband med ett sjukhusbesök, eller blivit tipsad om tjänsten 

av en vän eller anhörig. I några fall har man erhållit information på något annat sätt. 

 

I en majoritet av fallen har ansökningarna om trygghetstelefon inkommit muntligt i kontakt 

med handläggaren. Handläggarens centrala funktion vid ansökningsförfarandet framgår även 

då ansökan inkommit skriftligt – i 25 procent av dessa fall har handläggaren bistått vid 

ifyllandet av ansökan. Omkring 45 procent av brukarna har fått hjälp av en anhörig. Endast 30 

procent har fyllt i och lämnat in blanketten själv. 
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När det gäller handläggningsrutiner och förekomsten av övriga insatser, framgår att ansökan 

om trygghetstelefon till stor del är ett inslag i mer komplexa ärenden. I drygt tre fjärdedelar av 

fallen är klienterna föremål för ordinarie handläggning, vilket indikerar att de har ett 

stödbehov som går utanför just trygghetstelefonen. Nära nog hälften av 

undersökningsgruppen har också insatser sedan tidigare, medan en dryg tredjedel ansökte 

ytterligare insatser än trygghetstelefon vid det aktuella tillfället. Knappt 20 procent var endast 

i behov av trygghetstelefon. 

 

4.1.2 Datorvana och förutsättningar 

På frågan om man använder dator (se fråga 10, Bilaga 1) uppger knappt 25 procent av 

brukarna att man gör detta. I Figur 2 nedan redovisas vad datoranvändningen syftar till. 

 

Figur 2. Datorvana – användningsområden. Procent (n=21) 

 
 

Av figuren framgår att datoranvändningen till stor del är e-baserad. Omkring 75 procent av 

brukarna surfar på internet och ungefär lika stor andel använder sin dator för att e-maila. Det 

därefter mest frekvent förekommande användningsområdet utgörs av kategorin ”annat”. 

Tänkbara aktiviteter här är dels av offline-karaktär, t ex ordbehandling, dels av online-typ i 

form av vissa datorspel, etc. Övriga e-baserade tjänster, som att göra bankärenden och att 

beställa varor, förekommer i omkring en tredjedel av fallen. Närmare 35 procent av 
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undersökningsgruppen använder datorn för att lagra foton – en tjänst som kan vara såväl on- 

som offline-relaterad. Det minst frekvent förekommande användningsområdet avser 

självdeklaration via internet. På samma sätt som utförande av bankärenden, ställer denna 

tjänst krav på inloggning enligt särskilda rutiner. Möjligen utgör detta en tröskel som är svår 

att kliva över. 

 

Tabell 3. Datoranvändning mot kön, ålder och enhetstillhörighet. Procent (n=82-87). 

 Datoranvändning p1 

Kön  .004 

kvinna 13  

man 42  

 

Ålder (i år)   

-70 69 .000 

71-80 22 ns 

81- 7 .000 

 

Enhetstillhörighet  .000 

äldre 17  

handikapp 89  
1 Sambanden är prövade med Fisher’s Exact Test. 
 

I Tabell 3 redovisas andelen datoranvändande personer med utgångspunkt i kön, ålder samt 

enhetstillhörighet. Här framgår för det första att datorvanan är påtagligt mer utbredd bland 

män än bland kvinnor – bland männen är datoranvändandet i det närmaste 30 procentenheter 

högre än bland kvinnorna. Föga överraskande sjunker också datoranvändandet i takt med 

brukarnas ålder – bland dem som är 70 år eller yngre uppgår datoranvändningen till omkring 

70 procent. I det allra äldsta segmentet, personer som är 81 år eller äldre, används datorer i 7 

procent av fallen. Betydelsen av ålder återspeglas också i hur datoranvändningen fördelar sig i 

förhållande till vilken enhet klienterna är aktuella vid. Som framgick i anslutning till Tabell 1 

noterades en genomsnittlig åldersskillnad mellan personer aktuella vid båda dessa enheter om 

ungefär 30 år. 17 procent av brukarna inom äldresidan använder dator, medan motsvarande 

uppgift bland dem som tillhör handikappomsorgen uppgår till närmare 90 procent. 
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De ovan nämnda faktorernas differentierande effekter i förhållande till datoranvändande 

kvarstår även vid genomförande av multivariat analys. Resultaten av denna analys presenteras 

i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Oddskvoter för datoranvändning (0=nej/1=ja). Logistisk regressionsanalys 

(n=81). 

 Oddskvot p 

Kön   

kvinna 1  

man 9,197 .008 

   

Ålder   

71- 1  

-70 10,415 .025 

   

Enhetstillhörighet   

Äldre 1  

Handikapp 11,306 .082 

   

Pseudo R2  .507 

 

Resultaten av analysen skall, något förenklat, i första hand förstås som ett mått på vilken 

betydelse respektive variabel har för förekomsten av datoranvändande med inbördes kontroll 

för övriga inkluderade variabler. Genom att exempelvis konstanthålla klienternas ålder, är 

betydelsen av enhetstillhörighet inte avhängig det faktum att klienter inom ramen för 

handikappsidan tenderar att vara yngre än övriga. Resultaten redovisas i form av oddskvoter, 

vars pedagogiska företräden är begränsade. Oddskvoterna bygger på att oddset för en grupp, 

exempelvis män, beräknas mot oddset för en jämförelsegrupp – i det här fallet kvinnor. En 

positiv oddskvot, över 1, indikerar en ökad risk/chans att det som studeras – i det här fallet att 

man använder dator – om man tillhör den givna gruppen. Ju högre oddskvot, desto större 

chans. Av tabellen framgår – i enlighet med de bivariata analyserna i Tabell 3 – att såväl kön 

och ålder, som enhetstillhörighet är utslagsgivande för chansen att använda dator. 
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Det skall understrykas att analysen enbart mäter den betydelse kön, ålder och 

enhetstillhörighet har gemensamt och var för sig, i relation till datoranvändandet. 

Datoranvändning kan naturligtvis styras av ett otal ytterliga faktorer. Analysen indikerar dock 

att just kön, ålder och enhetstillhörighet utgör betydelsefulla faktorer vid förklarandet av 

variationer i datoranvändning. På tabellens avslutande rad redovisas Pseudo R2, som är ett 

mått på det sammantagna prediktiva värde som analysmodellen erbjuder.6  

 

4.2 Intervjumaterialet 
4.2.1 Intervjupersonerna 

Som framgått har totalt fyra stycken kvalitativa intervjuer genomförts. I den fortsatta 

återgivningen av citat, samt vid hänvisning till respondenterna, har jag valt att ge dem fiktiva 

– men faktiska – namn. Undvikandet av respondenternas egentliga namn syftar till att 

garantera anonymitet. Användningen av faktiska namn framför exempelvis benämningar som 

”Person 1” ökar i sin tur de stilistiska möjligheterna i själva skrivarbetet, samtidigt som 

intervjupersonerna tenderar att uppfattas som riktiga personer.  

 

KLAS är en svenskfödd man i 50-årsåldern. Han har utflyttade barn och lever tillsammans 

med en kvinna. Hans nätverk i form av vänner och släktingar kan beskrivas som stort. Han är 

universitetsutbildad inom ett tekniskt område, men har tidigare i livet också varit verksam 

som facklärd arbetare. Till följd av sjukdom är Klas rullstolsburen sedan ett 15-tal år tillbaka. 

Han är idag sjukpensionär. Han har vad som skulle kunna betecknas som en omfattande vana 

vid såväl datorer som mobiltelefoni. Han är knuten till handikappomsorgen och har 

assistanstimmar. 

 

BJÖRN är en svenskfödd man som är strax över 60 år gammal. Han har utflyttade barn och 

lever tillsammans med en kvinna. Hans nätverk i form av vänner och släktingar är relativt 

stort. Björn kan kategoriseras som facklärd arbetare. Till följd av sjukdom är han numera 

sjukpensionär. Björn är sedan ett 20-tal år tillbaka rullstolsbunden. Han har också viss, 

erfarenhet av datorer respektive mobiltelefoni. Björn är knuten till handikappomsorgen och 

har assistanstimmar. 

 

                                                
6 Det prediktiva värdet skulle rent teoretiskt kunna påverkas i en negativ riktning genom att andra variabler, som 
fungerar diskriminerande i förhållande till kön/ålder/enhetstillhörighet, inkluderades i analysen. 
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SIV är en svenskfödd kvinna som är i 85-årsåldern. Hon är änka och har utflyttade barn. 

Hennes nätverk är, satt i relation till hennes ålder, förhållandevis stort och omfattar både 

släktingar och vänner. Siv har tidigare varit verksam som okvalificerad arbetare, men är 

pensionerad sedan många år tillbaka. Hon saknar helt erfarenhet av datorer och mobiltelefoni. 

Utöver trygghetstelefonen har Siv ett par hemtjänsttimmar var tredje vecka. Hon är knuten till 

äldreomsorgen. 

 

MARTIN är en svenskfödd man som är strax över 80 år gammal. Han är gift, men hans hustru 

befinner sig i demensvård, och han har utflyttade barn. Hans nätverk i form av släktingar och 

vänner kan, utifrån hans ålder, beskrivas som stort. Martin är universitetsutbildad inom ett 

tekniskt område, men har med anledning av sin ålder – han är ålderspensionär sedan många år 

– ingen yrkesmässig erfarenhet av modern teknik. Hans lekmannamässiga dator-

/mobiltelefonivana får dock anses omfattande. Martin är knuten till äldreomsorgen, och har 

utöver trygghetstelefon visst ytterligare stöd från kommunen. 

 

4.2.2 Omsorgen 

4.2.2.1 En professionell socialtjänst 

Det är en i stora drag positiv bild av socialtjänstens äldre- och handikappomsorg som 

framkommer i intervjumaterialet. Detta avspeglas både i utsagor som tar sikte på 

socialtjänsten som organisation och i sådana som fokuserar handläggaren som 

organisationsföreträdare. Här framträder också resonemang där respondenterna framhåller 

myndigheten/organisationen som personbunden – utfallet av kontakten med organisationen är 

på olika sätt direkt kopplat till de handläggare de möter. Man lyfter bl a fram olika 

förhållanden som indikerar att socialarbetarna tar på sig ansvaret för att värna brukarens väl 

och ve, och att man i relativt liten utsträckning själv förväntas övervaka ”sitt ärende”. Detta 

ansvarstagande kan vara av särskild vikt då brukarens egen kraft, av olika skäl, tryter. Ett 

exempel på detta ges av Martin, som efter att ha beskrivit sitt liv med hustrun, hennes 

insjuknande i demenssjukdom och den sorg han upplevde när han förstod att han själv inte 

längre var kapabel att vårda henne, automatiskt kommer över på den centrala betydelse 

handläggaren haft för honom: 

 

Sen ringde X [läs: handläggaren] mig och sa, vad kan jag göra för dig nu när H 
[läs: din hustru] ligger på hemmet? Och då sa jag ’ingenting, ni har ju hjälpt mig 
så mycket’, men då sa hon ’jo, nu gör vi så här’ och så fick jag ett frikort på 
gymmet här borta [...] så dom är perfekta här, det är inte klokt (Martin) 
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Utöver att Martins utsaga kastar ljus över den betydelse den givna handläggaren haft för 

honom, bl a via sitt ansvarstagande i en svår situation, innebär hans formulering också att han 

sätter handläggarens agerande i en större kontext. Martin individrelaterar å ena sidan 

händelseutvecklingen till den givna socialarbetaren, å andra sidan ser han henne också som en 

organisatorisk representant för äldreomsorgen i Järfälla kommun. Genom sin kommentar 

pekar Martin i någon mening också på att handläggarens agerande ökar hans förtroende för 

hela organisationen. Detta framhåller Martin också uttryckligen i intervjun. 

 

Den enskilda handläggaren som en mer avidentifierad, men professionell, 

organisationsföreträdare kommer till mer explicit uttryck i intervjuerna med Siv och Klas. Av 

Sivs resonemang framgår att hon i knappast ser socialtjänsten som en personbunden 

organisation. Det arbete som utförs hänför hon i huvudsak till ”kommunen”, som därmed ges 

en roll som handlande subjekt. Som aktör betraktad, tycker hon att denna kommun löser sina 

uppgifter väl, vilket bl a kom till uttryck då hon fick information förmedlad i samband med ett 

sjukhusbesök. I den mån hon skulle behöva kontakta kommunen för någon form av ytterligare 

stöd, ser hon detta som oproblematiskt: 

 

Dom löste ju allting där på sjukhuset, jag har inte behövt be om någonting […] 
ja, det skulle jag väl [läs: kunna kontakta äldreomsorgen] det måste man ju göra 
(Siv) 

 

Då Klas besvarar den direkta frågan om hur han har uppfattat själva handläggarkontakterna 

och strukturen på dessa – t ex om de inneburit att handläggaren iklätt sig en 

regelverksförmedlande byråkratroll eller agerat mer avslappnat – menar han: 

 

[…] det tycker jag har fungerat ganska bra […] har aldrig stött på någonting 
[läs: byråkratiskt] […] jag har bara lyft telefonen och ringt så har dom fixat 
allting (Klas) 

 

Å ena sidan kan Klas syn på kontakten med, i hans fall, handikappomsorgen således 

betecknas som ganska identitetslös; han relaterar i högre grad de tjänster/insatser han mottar 

till verksamheten än till enskilda handläggares agerande. Han understryker snarare sitt 

beroende av den personliga assistenten – det är i många avseenden Klas personliga assistent 

som utgör det trygghetsnät som exempelvis Martin tillskriver sin handläggare rollen som. Å 

andra sidan kan både Klas och Sivs utsagor ses som om de omedvetet framhåller 
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handläggarens centrala betydelse. Som framgått tidigare är socialtjänstens verksamhet 

avhängig formella regelverk, vilka i hög grad skall tolkas av enskilda handläggare. Det 

faktum att Klas via en enkel telefonkontakt kunnat förklara sitt ärende och därefter fått 

relevant stöd, kan innebära att handläggaren agerat i det tysta för att tillmötesgå Klas 

önskemål på ett för honom avformaliserat sätt. Sivs resonemang indikerar att hon väntar sig 

detsamma vid en eventuell kontakt. 

 

Björns tankegångar kring graden av professionalitet i socialtjänsten, återkopplar till den 

betydelse kommunpolitiker kan ha för resultatet på brukarnivå:  

 
[läs: kontakterna] har fungerat ganska bra […] jag har fått hjälp och dom har 
stött oss bra […] jag har haft tur […] sen har vi en driftig man i kommunen som 
har stridit mycket för oss handikappade […] han är väl bara fel parti för min del 
[…] han är ju KD-gubbe denne mannen, han har alltid stridit för oss (Björn) 

 

Av Björns utsaga framgår således att det inte bara är på handläggarnivå som den individuella 

handlingsfriheten kommer till uttryck – det kommunala sociala arbetet kan även på en mer 

policyskapande nivå väntas vara styrt av enskilda individers engagemang och syn på 

problemområdet. Han ser också uppenbara problem med att det sociala arbetet är så pass 

individstyrt som det faktiskt är: 

 

Jag har ju alltid haft lätt för att prata för mig och så där […] ja, och det är ju sånt 
man kanske tycker att det är ju bra för mig, men det kan ju vara orättvist för 
andra (Björn) 

 

Negativa effekter av det variationsutrymme som omgärdar socialtjänstens verksamhet, både 

på kommunal/organisatorisk nivå och på handläggarnivå, beskrivs även av Martin. Han 

resonerar kring de – i det närmaste uteslutande positiva – erfarenheter han har av kontakterna 

med äldreomsorgen i Järfälla kommun, och kontrasterar dem mot upplevelser vänner till 

honom haft i andra kommuner: 

 

[…] hon fick ingenting där borta […] det måste vara hemskt olika på allting […] 
jag har tur som bor här alltså (Martin) 

 

Björn understryker inte bara vikten av personligt engagemang på politisk nivå, utan även den 

betydelse den personliga handläggarkontakten kan fylla. Enligt Björn kan själva det fysiska 
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mötet, som möjliggör en presentation av det egna ärendet mellan fyra ögon, vara av central 

betydelse för utfallet: 

 

[…] det är klart att genom kontakten ser dom ju andra grejer också [...] sånt man 
kan behöva hjälp med också. Så kan det ju vara (Björn) 

 

Björns påpekande indikerar ett förtroende för socialarbetaren som individ – inte minst för 

hennes professionella förmåga att identifiera behov utöver de man som klient själv är 

medveten om. Detta har i sin tur beröringspunkter med det generella ansvarstagande som 

respondenterna tillskriver handläggarna och därmed socialtjänsten som organisation. Ser man 

till samtliga Björns kommentarer, framträder dessutom snarast en bild av att socialarbetare är 

en relativt professionell tjänstemannagrupp, medan de kommunpolitiska ramarna för deras 

arbete mer påverkas av enskilda personers agerande.  

 

Sammantaget framstår utsagorna kring kommun- och handläggarkontakterna som om 

respondenterna uppfattar socialtjänsten i Järfälla kommun som en förhållandevis professionell 

verksamhet. Även om enskilda handläggare kan ges unik betydelse, är det deras roll som 

individuella företrädare för organisationen i dess helhet som är mest markant. Här framträder 

dels aspekter som ligger i linje med lagstiftningens intentioner – socialarbetare förfogar över 

så pass mycket kompetens att de bör kunna fylla lagstiftningen med ett praktiskt relevant 

innehåll – dels förhållanden som indikerar exempelvis utbytbarhet. Generellt framträder också 

en bild som pekar mot att en hög grad av socialtjänstens professionella företräden kan 

hänföras till en lokal kontext. Man uttrycker tillfredsställelse med hur det fungerar i Järfälla, 

men skepsis kring om detta gäller överallt och för alla. 

 

4.2.2.2 Byråkratin 

Det faktum att socialtjänstens äldre- och handikappomsorg i Järfälla kommun generellt sett 

karakteriseras som en professionell verksamhet, omöjliggör inte att den samtidigt kan ses som 

byråkratisk. Som framgått av tidigare avsnitt är ramarna för verksamheten i hög grad 

byråkratiskt strukturerade. Socialarbetarna kan därmed mycket väl ikläda sig en utpräglat 

formell tjänstemannaroll. Byråkratier tenderar att omgärdas av en rad administrativa hinder, 

vilka försvårar för klienter att få ta del av verksamhetens tjänster. Häri vilar en stor uppgift på 

socialarbetarna, som kan utgöra en brygga mellan den administrativa fyrkantigheten och 

förmedlandet av individanpassad information. I enlighet med resonemangen under det 
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föregående temat, tyder mycket på att socialarbetarna i Järfälla kommun lyckas väl med 

denna uppgift. På en direkt fråga om han eventuellt upplevt några byråkratiska problem, 

svarar Klas: 

 

Nej, inga byråkratiska problem, nej [...] (Klas)  
 

Som framkom under det föregående temat sätter flera respondenter stor tilltro till kommunens 

socialarbetare. Det kan t ex innebära att man inte ser socialtjänsten i stort som en obyråkratisk 

och flexibel verksamhet, utan att detta snarare är något som man anser gäller i just Järfälla 

kommun. Martin, som överlag är mycket positivt inställd till både de handläggare han träffat 

och till kommunen i stort, bara skakar på huvudet då han får frågan om eventuella 

administrativa hinder: 

 

Nej, inte här, nej. Ingenting sånt. Så, vad gör man [skratt] jag har inte bett om 
någonting, utan hon [läs: handläggaren] har sagt ’det här ska du ha, det här ska 
du göra’, så jag har inte behövt tjata någon gång […] dom vet allting […] det 
kan inte vara bättre (Martin) 

 

I materialet framträder dock tecken på att denna avsaknad av byråkratiska problem inte är 

något som gäller för socialtjänsten i Järfälla kommun i stort, utan att det kanske är unikt för 

dess äldre- och handikappomsorg. Klas har även erfarenheter av kontakter med IFO i 

kommunen. Här framkommer att de byråkratiska hindren varit mer framträdande: 

 

då försökte vi ju [läs: få till stånd X] och då, då var det problem […] de hade ju 
aldrig ställts inför det där […] ja, det var mycket mer byråkratiskt och så där, det 
tycker jag […] det var mycket rörigare för där fick man aldrig något klart 
besked (Klas) 

 

Klas erfarenheter av IFO är möjligen ett resultat av att de insatser han efterfrågade därifrån 

var mer komplexa än de han erhållit från handikappomsorgen. Det kan inte uteslutas att de 

behov han behövt få tillgodosedda av handikappomsorgen generellt sett är enklare att ha ett 

flexibelt förhållningssätt till. 

 

Beskrivningar av den mer negativa sidan av den byråkratiska organisationen förekommer 

också. I intervjun med Siv framkommer resonemang som utgör en direkt spegel av den mest 

utpräglade nidbilden av byråkratiskt arbete – pappershanteringen: 
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[…] det är ju mycket papper ifrån dom, från kommunen […] jag tror det är en 
fyra, fem ark ibland… om hur man har det och hur man vill ha det (Siv) 

 

Parallellt med Sivs fortsatta beskrivning av de formulär hon får sig tillskickade himlar hon lätt 

med ögonen och drar då och då på munnen. Siv uttrycker dock en plikttrogen känsla av att 

formulären naturligtvis skall besvaras, men att hon inte förväntar sig att svaren på frågorna 

skall rendera i något särskilt. Detta indikerar sammantaget att hennes förtroende för 

pappershanteringen och den eventuella utkomsten av denna inte är alltför uppdrivet. 

 

Även Björn för resonemang som kastar ljus över den i vissa fall fyrkantiga organisation han 

förväntas vända sig till. Han beskriver ett tillfälle för flera år sedan – på den tiden var Björn 

ännu ej rullstolsburen – då han och hans sambo ansökte om en handikappanpassad lägenhet. 

De kom då att hänvisas till en bostad som av olika skäl inte tilltalade dem, varför de valde att 

köpa en bostadsrättslägenhet istället. Den inköpta lägenheten låg i ett hus som inte ställde 

några krav på byggnationer av hissar eller liknande, samtidigt som viss handikappanpassning 

av själva lägenheten hade inneburit att deras vardag förenklades: 

 

[...] då bad ju vi om bostadsanpassning, men där blev det blankt nej (”citerar” 
ett formellt brev från förvaltningen):’ni har blivit erbjuden en 
handikappanpassad lägenhet som ni tackat nej till’ [...] så där tycker jag att dom 
var rätt hårda (Björn) 

 

Av Björns fortsatta tankegångar kring socialtjänstens mer byråkratiska sida framgår att: 

 

[...] det har ju blivit bättre, det har det ju […] fast vi får ju inte ombyggt i 
badrum och så där, det får vi ju inte, för vi har ju tackat nej till det dom har 
erbjudit från början (Björn) 

 

Sammanfattningsvis ger respondenterna en relativt splittrad bild av socialtjänsten som 

byråkratisk organisation. Här framträder å ena sidan beskrivningar som slår an på 

organisationen som påtagligt individanpassad, där organisationen tar ansvar för brukarna. Å 

andra sidan uppehåller sig flera respondenter kring aspekter som är utpräglat byråkratiska – 

förekomsten av blanketter med oklara syften och ovilja att förhålla sig till den enskildes 

individuellt fattade beslut utgör exempel på detta. Mycket tyder på att en stor del av de fall 

där graden av byråkrati är begränsad, faller ner på enskild handläggarnivå. Tillika framstår det 

som om både handläggare och organisation har lättare att slipa av den byråkratiska udden då 

det aktuella ärendet avser enklare insatser alternativt behov man vanligen arbetar med. 
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4.2.3 Tekniken 

4.2.3.1 Teknikens under 

Av den kvantitativa datapresentationen framgick att förutsättningarna för datoranvändning 

föll ut mot ett antal grundläggande variabler: för det första tenderade män att vara påtagligt 

mer datorvana än kvinnor. För det andra etablerades ett starkt samband med ålder – personer 

som var 70 år eller yngre uppvisade en datorvana som vida översteg den bland äldre personer. 

Detsamma gällde – för det tredje – för personer som var knutna till handikappomsorgen, 

jämfört med dem som kunde knytas till äldresidan.  

 

Intervjumaterialet pekar på ytterligare en faktor som kan väntas vara av betydelse – 

utbildningsnivå. I samband med att intervjupersonerna presenterades framgick att två av dem 

– Martin och Klas – var universitetsutbildade, medan Siv och Björn kunde betecknas som 

arbetare. Martin och Klas är också påtagligt mer teknikvänliga än Siv och Björn. Även mellan 

Martin och Klas föreligger dock en stor skillnad i synen på datorer och teknik, och det gäller 

graden av entusiasm. Martin, som är dryga 80 år gammal, befinner sig i vad som i det 

närmaste skulle kunna beskrivas som en förälskelsefas i relation till sin dator. Han är inte rädd 

att prova nya saker och försöker att utnyttja sin dator så mycket det går: 

 

Allting i bankärenden har jag [...] du kan ju göra vad du vill med en dator och gå 
ut på google där och fråga om precis vad som helst. Helt fantastiskt [...] mailar 
och så där […] Samma sak när man går till en doktor och får en medicin och kan 
gå direkt hem och kolla på Fass: vad är det för biverkningar på det här då […] 
det är faktiskt himla bra (Martin) 

 

Martins entusiasm framkommer också i det att han inte ser de trösklar, exempelvis i form av 

identifikationssystem, som finns på internet som några hinder: 

 

[…] men e-leg måste man ha, men det är inga problem […] det är bara att be 
någon att hjälpa dig om det inte funkar (Martin) 

 

Martin understryker också att han gärna handlar över internet, exempelvis dvd-filmer, men att 

han då föredrar att betala via faktura. Han har därtill lyckats hitta ett sätt att förena ”den gamla 

världen” med de nya förutsättningar datorn erbjuder: 
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[…] 1958 då tog jag flygcertifikat och sen flög jag 15 år… skitkul… jag flög 
looping och allt sånt där […] jag är lite knäpp så där… jag har skaffat en stor 
jäkla TV… 50 tum har jag och den kan jag koppla till min dator så jag kan se 
allting där […] sen skaffade jag en sådan där flygsimulator… så jag kan flyga 
ifrån soffan… det är inte klokt… med pedaler och allt sånt där (Martin) 

 

För Klas, som är i 50-årsåldern och dessutom har en systemvetenskaplig utbildning, har 

datorn varit ett naturligt inslag i livet under mycket lång tid. Även om han framhåller att han 

tycker att det är problematiskt att använda e-legitimation, reagerar han i det närmaste med 

förvåning på frågor om, vad han betecknar som, grundläggande datoranvändning:  

 

Datorn användes till […] ja surfa mest, svara på mail […] ja, jag handlar på 
nätet också […] bankärenden… försäkringskassan… deklaration […] ja, jag gör 
väl det som går att göra på nätet […] sen tänkte jag börja släktforska nu också 
(Klas) 

 

Även Björn, som har gått en kurs i datoranvändning via Folkuniversitetet, använder dator. 

Samtidigt som hans intresse för datorn är påtagligt mindre än vad fallet är för Klas och 

Martin, understryker han att det inte handlar om någon mer allmän oro: 

 

[…] man är ju inte rädd för datorer […] jag sitter ju lite och lattjar hemma […] 
går in och kollar lite (läs: på olika siter) […] (Björn) 

 

Björn framhåller också olika datorrelaterade aktiviteter som han har tillgång till, men som han 

av olika skäl väljer bort: 

 

jag sitter ju inte och mailar och sånt där, det gör jag inte […] jag har ju gått med 
i det där Facebook, men jag har ju inte svarat på någonting […] jag har ju bara 
fått en massa vänner och så där (Björn) 

 

Trots relativt goda kunskaper ser Björn således inte riktigt tjusningen med att använda datorn. 

Han menar bl a att han föredrar att tala i telefonen framför att maila, samtidigt som hans 

beskrivning av Facebook-deltagandet framstår som något motsägelsefullt; det är tekniskt sett 

omöjligt att få vänner inom ramen för Facebook om man inte svarar på de förfrågningar man 

får. På en direkt fråga om han använder sin dator för bankärenden, framträder en möjlig orsak 

till att Björn är tveksam till att använda sin dator i alltför stor utsträckning, och därmed kanske 

också underskattar sin faktiska användning: 
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Nej, nej det gör jag inte (läs: betalar räkningar), för då ska man ju sitta och 
skriva in hela det där numret […] jag har ju Swedbank och använder det där 
bankgirot […] då har jag kvar den funktionen i alla fall, att jag kan sitta och 
skriva (Björn) 

 

Av Björns påpekande framgår således att på samma sätt som datorn kan underlätta för 

människor i en rad olika situationer, så kan den också bidra till att man som enskild individ 

inte får utrymme att använda hela sitt fysiska och mentala spektrum. För en funktionshindrad 

person kan möjligen beroendet av de kvarvarande funktionerna vara centrala för 

vidmakthållandet av känslan av att man fortfarande är en kapabel individ. Häri vilar därmed 

en markant skillnad mellan Björns skepsis mot datorer och den som uttrycks av Siv: 

 

Nej, dator vill jag inte ha för jag litar inte på det [...] dom kan lura mig och 
komma in och ta saker och ting (Siv) 

 

Som framgår äger Siv ingen dator och hon har heller aldrig spenderat någon tid framför en 

sådan. Den oklara oro som hon uttrycker kring internetsäkerhet skall snarast ses som ett 

resultat av ett allmänt ointresse – då hon aldrig haft för avsikt att använda dator, har det inte 

heller funnits någon anledning för henne att informera sig om i vilka situationer konton, etc 

kan komma att kapas. Sivs allmänna ointresse befinner sig i skarp kontrast till den nära nog 

jämnårige Martins välvilliga inställning. Martin tycks genomgående aktivt söka nya områden 

där han kan använda sin dator: 

 

[…] sen upptäckte jag ju det där med webkamera, så då ringde jag min dotter i 
Tyskland och sa: ”skaffa en sån där webkamera”, så nu kan vi ju snacka så […] 
men nu ska jag gå med i Skype, för det verkar bra i alla fall… är du med i 
Skype? (Martin) 

 

När det gäller mobiltelefonanvändning framstår inställningen i respondentgruppen som 

betydligt mer ljum. Detta kommer till uttryck på två olika sätt; dels i enlighet med en mer 

teknikskeptisk hållning, dels som ett resultat av de fysiska hinder man lever med. Till 

teknikskeptikerna hör Siv:  

 

Ja, jag har en (läs: mobiltelefon)… i en låda här [...] men jag tycker inte om den 
(Siv) 

 

Sivs ointresse för mobiltelefoni överensstämmer med hennes motvilja mot datorer. Detta kan 

knappast ses som överraskande. Hon har levt i över 80 år utan tillgång till modern teknik av 
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denna typ och framstår på det hela taget som fullt tillfredsställd med det. Hon ser följaktligen 

heller ingen anledning att ägna den resterande delen av sitt liv åt att försöka sätta sig in i en 

för henne helt ny sfär, utan fördrar att ägna sin tid åt vänner och familj på det sätt hon är van 

vid.  

 

I Björns och Klas fall är avsaknaden av intresse för mobiltelefoner i första hand ett resultat av 

att de rent fysiskt har svårt att använda dem. Trots att båda äger mobiltelefoner, framhåller de 

att knapparna är alltför små och att de främst använder dem för att svara på inkommande 

samtal. Björn understryker också att han inte är intresserad av den nya sortens handikapp-

/äldreanpassade telefoner, utan att han av rent estetiska skäl föredrar sådana av modernare 

snitt. I intervjun med Klas framkommer: 

 

Det (läs: mobiltelefoni) är jag sämre på, men det beror på handfunktionen […] 
den använder jag väl egentligen bara och ringer färdtjänst på (Klas) 

 

Martin avviker dock från de övriga. På samma sätt som han är positivt inställd till att använda 

sin dator inom alla upptänkliga områden, understryker han då mobiltelefonanvändning 

kommer på tal: 

 

Utan min telefon är jag inte jag alltså… då går man och tänker: ’tänk om dom 
ringer mig nu’, alltså […] man kan skicka sms och så där till varandra (Martin) 

 

Sammanfattningsvis framstår delar av resultaten kring löpande teknikanvändning som 

väntade, medan andra är mer överraskande. Till det väntade hör bl a att Klas, som är yngre än 

övriga och därtill har en teknisk utbildning, är mycket datorvan. Väntat är också Sivs 

utpräglat teknikskeptiska hållning, som sannolikt är ett resultat av att hon både tillhör en äldre 

generation samt att hon varit yrkesverksam i en sektor där inga krav på datorkunskap eller 

motsvarande ställts. Även respondenternas skepsis kring mobiltelefoni får ses som väntad. 

Om man lever med ett handikapp som försvårar användningen av en produkt, alternativt 

tillhör en åldersgrupp som levt ett helt liv utan tillgång till produkten ifråga, blir man inte 

heller särskilt välvilligt inställd till den. Till de mer överraskande resultaten får bl a Martins 

spirande entusiasm kring såväl datorer som mobiltelefoner räknas. En del av denna 

teknikförtjusning kan möjligen – med hänvisning till presentationen av de kvantitativa 

resultaten – knytas till att Martin dels är man, dels att han har varit yrkesverksam inom en 

teknisk sektor. Den i det närmaste jämnåriga Sivs motvillighet mot teknik ger också stöd åt ett 
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sådant resonemang. I mångt och mycket kan dock Martins entusiasm väntas vara mer 

individuellt betingad än så – vi kan inte vänta oss att en majoritet av äldre, högutbildade 

personer är lika välvilligt inställda till nya fenomen som Martin är. Att beskriva Björns 

tveksamhet kring den moderna tekniken som överraskande är kanske något missvisande, 

möjligen är upplysande en lämpligare definition. Björns resonemang kastar ljus över en rädsla 

för att ett successivt förenklande via teknik skulle kunna rendera i att de fysiska färdigheter 

han har kvar inte längre behövs. Om han inte längre är beroende av dem, och via dem 

bibehåller en känsla av att kunna klara sig själv, riskerar han att förlora ytterligare en del av 

sin individuella kraft. 

 

4.2.3.2 Tekniken i omsorgen 

Intresset för teknikanvändning i kontakten med socialtjänsten, knyter i mångt och mycket 

ihop de hittills förda resonemangen. Sedan tidigare har framgått att Martin inte bara har stor 

behållning av datorer och mobiltelefoni, utan att han också sätter stort värde på sina 

personliga kontakter med en handläggare. Det senare kommer med all önskvärd tydlighet till 

uttryck på frågan om han skulle kunna tänka sig någon situation där han ansöker elektroniskt 

om vissa tjänster: 

 

Nä, men du har ju den där personliga kontakten som jag alltid söker [...] det är 
väldigt viktigt [...] om jag går in på internet, då vet dom ju inte vem jag är, va 
[…] personligt är det bästa […] det [läs: e-baserad handläggning] blir för sterilt 
(Martin) 

 

Martins positiva hållning till datorer och mobiltelefoni har alltså sina gränser – han ser inga 

fördelar med att ersätta samspelet med en annan människa till förmån för att kunna utföra sina 

ärenden på valfri tidpunkt, etc. Även Björns resonemang kretsar kring den generella 

avpersonifieringen av samhällets tjänsteutövande. Björn menar att tilltron till den moderna 

tekniken blivit alltför stor, vilket bl a avspeglas i att helhetssynen kring individen och hennes 

ärende kringskärs. Han exemplifierar med de problem han upplevt vid e-beställning av 

mediciner, som i sin tur skall hämtas ut i en matbutik där man saknar rullstolsramp. Björn 

påtalar också andra, främst mellanmänskliga, problem som en ökad teknikanvändning kan 

medföra: 
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[…] dom tvingar en att använda teknik […] tyvärr har det blivit för mycket så 
[…] då blir man ju ensam igen, då sitter alla hemma i sin vrå och har kontakt 
med någon webgrunka någon annanstans på andra sidan jorden […] så tror jag 
att det [läs: att man vill ha fysisk kontakt med en faktisk person] är för alla 
alltså, inte bara mig (Björn) 

 

När det gäller mer konkreta problem med en minskad grad av personlig kontakt i själva 

handläggningssituationen, återkopplar också Björn till de resonemang han tidigare fört: 

 

[…] det [läs: möjlighet till stöd utöver det man faktiskt ansöker om] får man ju 
inte om det bara är någon som sitter och läser mailen som kommer in […] det 
finns ju ingen som: ’har du provat det här’ (Björn) 

 

Klas, som både är yngre och har en helt annan grad av datorvana än övriga respondenter, är 

betydligt mer positivt inställd till ett eventuellt scenario med en högre grad av e-

handläggning. Han anser att man generellt borde ha möjlighet att ansöka om enklare tjänster 

utan att ha en personlig kontakt med en handläggare. Då han resonerar kring olika typer av 

tjänster/insatser och hur han skulle vilja att ansökningsförfarandet såg ut, konstaterar han: 

 

Vet inte riktigt när det skulle vara egentligen [läs: som jag skulle vilja ha en 
personlig kontakt]… det skulle väl vara om man kom in i […] en 
konfliktsituation eller nåt […] men det skulle väl vara det enda tillfället […] 
(Klas) 

 

Av Klas fortsatta resonemang framgår dock att denna eventuella konfliktsituation kanske inte 

är enda tillfället då det kan vara värdefullt att ha möjlighet att ta en faktisk handläggarkontakt. 

Klas vill å ena sidan ha möjlighet att själv administrera merparten av de tjänster ha 

efterfrågar, å andra sidan vill han också att det skall finnas handläggare som är redo att fånga 

upp hans ärende om något felar: 

 

Ja, det tycker jag, det måste man absolut ha [läs: möjlighet till personlig kontakt 
som komplement till e-handläggning]… jag vill gärna ha en nödutgång […] det 
ska vara en person här, inte en som sitter i Moldavien eller så… men det spelar 
ingen roll om det är den ena personen ena dagen och en annan nästa dag (Klas) 

 

Klas utsaga leder därmed tankarna mot att han i första hand ser en eventuell förekomst av e-

handläggning som ett komplement till det idag rådande systemet. Hans kommentar har också 

tydliga beröringspunkter med Björns resonemang om att den webbaserade kontakten bör ske 

med en fysiskt sett närbelägen person – Björn understryker att han inte vill kommunicera med 
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en ”webgrunka någon annanstans på andra sidan jorden”, medan Klas inte vill dryfta sitt 

ärende med någon ”som sitter i Moldavien”. Negativa upplevelser av det senare har Klas efter 

att ha haft färdtjänstkontakter i just Moldavien. 

 

I intervjun med Björn framkommer också funderingar som knyter an till möjligheterna att 

kombinera modern teknikanvändning och traditionellt handläggningsförfarande. Samtidigt 

som Björn är angelägen om att bibehålla den personliga kontakten, som han menar kan leda 

till att handläggaren uppmärksammar ytterligare behov hos brukaren, menar han att: 

 

[…] men det kanske går att lösa med datorn, så att man ser den man pratar med i 
en kamera så där (Björn) 

 

Trots den skepsis Björn tidigare uttryckt vad gäller att nyttja sin dator till allt den kan 

användas till, ser han således att en webkamerna kan underlätta i en handläggningssituation. 

Med tanke på de invändningar han uttryckt kring exempelvis rutinerna för medicinhantering, 

är detta inte särskilt överraskande. Genom att kunna ha en faktisk kontakt med en handläggare 

utan att behöva inställa sig till ett fysiskt möte, kan stora tidsvinster göras. 

 

Klas, som ser flera fördelar med en ökad grad av e-handläggningsmöjligheter, resonerar kring 

hur de mer tekniska formerna för ett sådant system borde utformas: 

 

[…] det får inte bara vara en rubrik som följs av en rubrik. Det måste finnas en 
’övrigt’ eller så, där man kan beskriva [...] (Klas) 

 

Av Klas utsaga framgår att han vill ha en viss grad av flexibilitet inbyggt i ett eventuellt e-

handläggningssystem. Han uttrycker önskemål om att kunna arbeta med fritext och – i 

enlighet med de kommentarer han givit vad gäller tillgången till ”nödutgång” – allting tyder 

på att han i så fall förväntar sig att någon tar del av denna fritext. Detta ligger också i linje 

med de resonemang som förts i rapportens bakgrundsdel; för att ett e-handläggningssystem 

skall kunna bibehålla sin legitimitet fordras att den information som inhämtas genom 

detsamma tas på lika stort allvar som uppgifter som framkommer i en samtalssituation. 

 

Till en av de större fördelarna med ett eventuellt e-handläggningssystem som framhålls av 

Klas, hör möjligheten att kunna följa och kontrollera ”sitt ärende”. I dagens personbundna 

system har Klas utvecklat en egen strategi: 
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[…] helst ringer jag ju [...] men om jag verkligen vill se att det inte missförstås, 
då tar jag mail, för då kan man få ett svar och se att det har kommit fram (Klas) 

 

På en direkt fråga om potentiella fördelar med ett handläggningssystem som ersätter hans 

nuvarande rutin av att maila och därefter kontrollera ärendets utveckling i mailprogrammets 

inbox, konstaterar Klas: 

 

Jag har saknat något där man kan gå in och kolla vad man har gjort… när 
ansökte jag, vad har hänt, och så… (Klas) 

 

Den annars dator- och teknikintresserade Martin ser dock inte några direkta fördelar med att 

kunna följa sitt ärende själv: 

 

Du vill verkligen sälja det här [skratt]… nej, det är väl bara att lyfta luren och 
ringa och fråga… tycker jag (Martin) 

 

Av Martins svar, som bl a indikerar att undertecknad har för avsikt att övertala honom att e-

baserad handläggning skulle vara att föredra framför personlig sådan, att döma är han relativt 

tveksam till hela tanken på att förändra kontakten med sin handläggare.  

 

En avslutande punkt som diskuterades inom ramen för en framtid med inslag av e-

handläggning, gällde hur information kring olika typer av tjänster/insatser skulle utgå till 

kommuninvånarna. Både Björn och Klas är av åsikten att riktade trycksaker troligen är den 

form som skulle nå flest personer. För Klas del skulle ett mindre utskick med övergripande 

information, som sedan går att fördjupa via kommunens hemsida räcka, medan Björn funderar 

vidare: 

 

Svårt att säga… […] alla kan ju inte gå in och titta på en hemsida […] man 
måste ju få hjälp med data och så, så att alla kommer in på det […] så att man 
får en dator (Björn) 

 

Sammantaget kan respondenternas resonemang kring en eventuellt ökande grad av 

teknikanvändning i kontakterna med socialtjänsten betecknas som väntade. Ju positivare 

hållning man sedan tidigare haft kring förekomsten av personliga kontakter, desto mer 

skeptisk är man kring att öka teknikinflytandet. En genomgående tendens är också att 

teknikanvändning ses som ett komplement till idag rådande system. Möjligheten att själv 
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ansöka om vissa tjänster, att kunna följa ”sitt ärende” eller att kommunicera med 

handläggaren elektroniskt, skall fungera som en kompletterade – inte ersättande – 

medborgarservice. Temat ifråga har inte heller uppmärksammats ur Sivs synvinkel. Detta 

beror uteslutande på den avsaknad av teknikvana hon tidigare uttryckt, varför hon heller inte 

kunnat ge några kommentarer kring eventuella för- eller nackdelar med ett e-baserat 

handläggningssystem; för Siv skulle detta enbart vara till nackdel. Detta knyter an till det 

avslutande, mer generella intrycket: ju äldre respondenterna är, desto mer negativt inställda är 

de till att minska graden av personbundenhet.  
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5. ”Man vill ju klara sig själv” – avslutande 

diskussion 
I den föreliggande rapporten har fokus riktats mot hur brukare inom socialtjänstens äldre- och 

handikappomsorg uppfattar den handläggning de idag är föremål för, samt hur de resonerar 

kring en eventuell framtid med en högre grad av e-baserade handläggningsrutiner. 

Uppmärksamhet har också riktats mot aspekter som gäller generell datorvana och vissa 

bestämningsfaktorer med avseende på variationer i denna vana. Till vissa delar framstår 

resultaten, i synnerhet de kvantitativa, som väntade. Det gäller exempelvis att yngre personer 

är mer datorvana än äldre. Mer överraskande är kanske att brukare inom handikappomsorgen 

– med kontroll för inflytandet av ålder – är mer datorvana än vad fallet är på äldresidan. 

Framgått har också att brukarens kön spelar en betydande roll för graden av datorvana; 

manliga brukare använder dator i påtagligt större utsträckning än kvinnliga.  

 

Betydelsen av kön kan möjligen vara ett resultat av att gruppen äldre kvinnor fortfarande till 

viss del utgörs av personer som levt som hemmafruar. Ingångarna till modern teknik bör vara 

mindre om man inte varit yrkesverksam och därmed kommit i naturlig kontakt med löpande 

teknikutveckling. Med utgångspunkt i de kvalitativa resultaten skulle följdriktigt en – ytterst 

preliminär – hypotes om att utbildningsnivå/klass också spelar roll, kunna formuleras. Av 

intervjumaterialet framgår att det framför allt är de högutbildade respondenterna som löpande 

använder dator. Bland dem som faktiskt använder dator, bygger det huvudsakliga 

användandet på e-baserade aktiviteter. 

 

Den grundläggande datoranvändningens utfall mot den typ av basala individuppgifter (kön, 

ålder, etc) som uppmärksammats i rapporten, får vissa konsekvenser för socialtjänstens 

möjligheter att styra över delar av handläggningen mot ett e-baserat system. Uppenbart är att 

ett sådant system skulle uppvisa begränsningar med avseende på såväl öppenhet som 

tillgänglighet – e-handläggning kan så att säga inte väntas vara till för alla. Något hårddraget 

föreligger en risk att de som i första hand diskvalificeras från e-handläggningen utgörs av 

äldre kvinnor. Möjligen kan effekterna bli särskilt utmärkande för lågutbildade personer i 

denna grupp. Det skall också påminnas om att rapporten inte fokuserat den eventuella 

betydelsen av etnicitet; det kan inte uteslutas att invandrarskap, som är av central betydelse på 



176

 41 

flera andra sociala områden, skulle kunna utgöra ytterligare en diskriminerade faktor i 

förhållande till eventuella e-handläggningssystem.  

 

Till de mer framträdande, men hittills inte explicit uppmärksammade, tendenserna i det 

kvalitativa materialet hör respondenternas önskemål om att kunna leva ett självständigt liv. 

Den äldsta, och i många stycken mest teknikfrånvända, respondenten uttrycker det följande 

sätt:  

 

Man vill ju klara sig själv […] så långt det går... i alla fall jag (Siv) 
 

Faktum är dessutom – som framgått – att Siv hittills, trots avsaknad av både mobiltelefon och 

dator, lycktas klara sig själv i väldigt stor utsträckning. Sätter man Sivs utsaga i relation till 

hennes i övrigt uttryckta teknikskepsis, tyder mycket på att hon är en individ som snarare 

skulle kunna komma att stjälpas än hjälpas av ett e-handläggningssystem. I någon mening kan 

hon kanske också ses som en talesperson för den klientgrupp – äldre kvinnor – som hon i rent 

kvantitativa termer tillhör. Härvidlag fordras således vissa etiska liksom praktiska 

överväganden, för att säkerställa att en stor del av den äldre populationen inte ställs utanför 

samhällets grundläggande tjänster.   

 

Även om innebörden av att leva ett självständigt liv kan variera från person till person, är 

möjliggörandet av detta något som också uttrycks direkt i SoL. Den bland intervjupersonerna 

som kan anses utgöra själva motsatsen till både Siv och gruppen äldre kvinnor, är Klas. Även 

han understryker dock betydelsen av att uppleva att man klarar sig själv:      

 

För jag försöker göra [läs: så mycket som möjligt själv]… jag får ju hjälp med 
mycket, att plocka fram och så där, men jag vill ändå göra så mycket som 
möjligt själv (Klas) 

 

I motsats till Siv, framgår av Klas övriga resonemang att just e-handläggning skulle kunna 

fungera som ytterligare ett incitament för stärkandet av att kunna leva ett självständigt liv. 

Även om Klas framhåller att han gärna har en handläggare som ”nödutgång”, har han svårt att 

ge konkreta exempel på tjänster/behov han inte helst skulle administrera elektroniskt. 

Möjligen skulle tillhandahållande av självadministrerade e-handläggningssystem innebära en 

ökad matchning av intentionerna i SoL mot Klas och den klientgrupp han kan anses tillhöra. 
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Att undvika införandet av sådana system skulle dock inte medföra någon etisk problematik av 

den karaktär som kan bli aktuell för Siv. 

 

Empirisk, samhällsvetenskaplig forskning mynnar inte med nödvändighet ut i slutsatser av 

typen ”A är bra, medan B är dåligt”. Detsamma gäller för den föreliggande rapporten. 

Resultaten har kastat ljus över aspekter som talar för e-handläggning, men också över 

förhållanden som talar emot. I mångt och mycket speglar detta också den verklighet som 

kommunalt socialt arbete bedrivs inom – det finns inga patenterade lösningar för hur 

människor skall mötas. Det som passar den ena individen, passar sämre för nästa.  

 

Konstateras kan dock att resultaten inte pekar ut några mer iögonfallande hinder för 

införandet av e-förvaltning som ett valfritt/kompletterande alternativ till traditionell, 

personbunden handläggning. Samtidigt framgår att kraven på e-handläggningssystemen måste 

vara höga. För att erhålla legitimitet och garantera rättssäkerhet fordras en hög grad av 

flexibilitet, t ex vad gäller möjligheter att i en ansökan använda sig av fritext. Man skall också 

kunna förvänta sig att denna fritext läses av professionella socialarbetare, som på så vis får 

möjlighet att kunna genomföra ytterligare och fördjupat utredningsarbete i relation till den 

enskilde. Övergången mot e-förvaltning innebär därmed inte med nödvändighet att 

organisationen gör några ekonomiska eller tidsmässiga vinster, utan att det snarare handlar om 

en potentiell förskjutning i handläggarnas arbetsuppgifter. 

 

Avslutningsvis skall det faktum att det kvalitativa materialet innefattar en hög grad av positiva 

kommentarer kring socialtjänsten och socialarbetarna i Järfälla kommun beröras. Även om 

detta spontant framstår som något gott, utgör detta också ett vägande argument för en ökad 

övergång mot e-förvaltning. Rätten till insatser/tjänster från socialtjänsten bygger på en 

ambition om enhetligt – oavsett vilken kommun man som klient vänder sig till skall man 

kunna förvänta sig samma utfall. I enlighet med den teoretiska ram som lades i rapportens 

inledning, finns en stor risk med att socialarbetare, som unika individer betraktade, ges en 

central roll i en organisation. Detta kan få negativa effekter både för organisationens 

fortlevnad och för de brukare organisationen riktar sig till. Rapporten innefattar inga resultat 

som indikerar att standardisering, exempelvis via e-baserade handläggningssystem, inte kan 

vara ett sätt att minska graden av individuellt inflytande i det byråkratiska arbetet. Med de för 

ÖST-projektet centrala begreppen öppenhet, tillgänglighet, serviceinriktning och 

professionalitet i åtanke bör en storskalig tillämpning av sådana system troligtvis göras 
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successivt. Risken är annars att den stora massa av befolkningen som Siv, och i någon mening 

även Martin, tillhör upplever sig som utestängda.  
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Bilaga 1 

Användarenkät för ansökan om trygghetstelefon 
 
Syftet med enkäten är att öka förståelsen för varför och hur kunder ansöker om trygghetstelefon. 
Enkäten genomförs i samtal med person som ansöker eller har trygghetstelefon. Enkäterna förvaras på 
KTH av Gustaf Juell-Skielse och du får vara anonym. 
 
Enkäten genomförs under perioden 16 november – 18 december. 
 

Ringa in det alternativ som passar bäst. 

1. Enhet: handikapp/äldreomsorg 

2. Ålder: 

3. Kön: Kvinna/Man 

4. Födelseland: född i Sverige/född i annat land 

5. Hur fick du reda på att trygghetstelefoner finns? 
a. Information från kommunen 

− Om ja, hur? ________________________ 
b. Information från sjukhus 

− Om ja, hur? ________________________ 
c. Tips från anhörig 
d. Tips från vän 
e. Via Internet 
f. På annat sätt 

6. Hur ansökte du om trygghetstelefon alternativt vid senaste omprövning? 
a. Muntligt 
b. Skriftlig 

− Helt själv 
− Tillsammans med anhörig 
− Tillsammans med biståndshandläggare 
− Tillsammans med vän 
− Tillsammans med annan 

7. Typ av ansökan: förenklad/ordinär 

8. Vad är orsaken till att du skaffar trygghetstelefonen? (Flera alternativ är möjligt) 
a. Ensamhet 
b. Otrygghet 
c. Fallrisk 
d. Sjukdom 
e. Anhörig vill det 
f. Annat 

9. Hade du andra insatser när du ansökte om trygghetstelefon? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Nej, men jag ansökte om trygghetstelefon tillsammans med andra insatser. 
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10. Använder du dator? 
a. Nej 
b. Ja, till 

− Internet 
− Mejla med vänner och anhöriga 
− Beställa saker 
− Bankärenden 
− Inkomstdeklaration 
− Lagra fotografier 
− Till annat 

11. Vid eventuella frågor får vi kontakta dig igen? 

Namn: 

Telefon: 

12. Uppge namn och adress om du vill ha resultatet av undersökningen hemskickad. Du förblir 
dock anonym i undersökningen. 

Namn: 

Adress: 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

BAKGRUND 

Berätta kort om dig själv, tänk bl a på: 

¥ Ålder 

¥ Etnicitet 

¥ Familjesituation/nätverk 

¥ Yrkeserfarenhet/utbildning 

 

SOCIALTJÄNSTKONTAKTER (fysiska) 

¥ Faktiska erfarenheter av socialtjänsten: 

syfte med kontakten, 

erhållet stöd 

ev hinder  m fokus på rutiner/byråkrati 

 

¥ Handläggarkontakter 

erfarenheter (hinder/möjligheter i kontakt m handläggare) 

bemötande 

ytterligare stöd än sökt/begärt 

 

TEKNIKANVÄNDNING OCH VANA 

¥ Erfarenheter av datorer/internet/mobiltelefoni 

syfte m användning (mer än ringa/sms:a, TV utöver att titta, etc) 

 

¥ Problem/hinder vid användning av datorer/Internet 

trygghetsaspekter 

ev svårigheter vg legitimering, bankärenden, handel, etc 

 

 

FRAMTIDA E-TJÄNSTER 

¥ Farhågor/hinder/möjligheter vid överföring av tjänster från reguljär handläggning till e-

baserad handläggning 

Allmänt 

rollen som ”självhandläggare” 

avsaknad av personlig kontakt 

möjligheten (transparens) ”mitt ärende”  
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¥ Behov för att möjliggöra e-baserad handläggning  

dator (-inköp/-stöd från förvaltning, etc) 

regler/rutiner 

stöd från familj/vänner (ev möjligheter/hinder knutna till detta) 

krav på (informationssökande) process som föregår kontakt 
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SOCIALTJÄNST OCH E-FÖRVALTNING
E-tjänster för äldre och personer med funktionshinder

av Titti Mattsson

1. Inledning

Informationstekniken har en framträdande position i det moderna samhället.
Den berör numera de flesta människor i deras privatliv, yrkesliv och i kontak-
ten med olika samhällsorgan. I fråga om förvaltningsmyndigheters verksam-
het uttrycks detta i termer av elektronisk förvaltning, e-förvaltning eller ego-
vernment. Dessa begrepp används ofta för att beskriva offentligas användning
av informationstekniken som ett arbetsverktyg i förvaltningen dels för den
interna förvaltningshanteringen, dels för att tillhandahålla service och tjänster
– elektroniska tjänster eller e-tjänster – till medborgare, företag och andra
myndigheter.1 Utvecklingen av elektronisk förvaltning betraktas internatio-
nellt sett som en av de största händelserna inom den offentliga förvaltningen
under de senaste decennierna.2 Den har fört med sig nya begrepp, discipliner,
ändrade infrastrukturer inom myndigheter och nya kontaktformer mellan
myndigheter och medborgare. Fördelarna med den elektroniska förvalt-
ningen uttrycks ofta av statsmakterna i termer såsom kostnads- och arbets-
effektivt, rationellt, inkluderande och demokratigynnande. Responsen är
emellertid inte förbehållslöst positiv. Samma elektroniska förvaltning beskrivs
också som dyr, sårbar, kontrollerande, expertberoende och exkluderande.
Oavsett de fördelar och nackdelar som framförs är den elektroniska förvalt-
ningen numera en självskriven del av det offentligas verksamhet, och den
expanderar stadigt genom de ökade möjligheterna att använda informations-
tekniken inom alltfler områden. Dess självklara roll inom den svenska förvalt-
ningen kommer bland annat till uttryck i Förvaltningslagsutredningens
under året framlagda förslag till ny förvaltningslag där elektroniska kommu-
nikationsmöjligheter är ett återkommande ämne.3

1 Begreppet elektronisk förvaltning är inte ett entydigt begrepp. Dag Wiese Schartum och Arild
Jansen analyserar och diskuterar begreppets innehållsliga ramar i Elektronisk forvaltning og jus, i
Schartum (red.) Elektronisk forvaltning i Norden. Praksis, lovgivning og rettslige utfordringer,
2007, s. 17 ff. 

2 För en beskrivning av utvecklingen av elektronisk förvaltning i ett internationellt perspektiv och
en diskussion kring begreppet e-government, se exempelvis David Brown, Electronic government
and public administration, International Review of Adminstrative Sciences, 2005:71; s. 241–254. 

3 SOU 2010:29 En ny förvaltningslag. Enligt direktivet ingick i uppdraget att tillse att den nya
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Informationstekniken har kritiserats för att inte ha etablerats i samhället
med stöd av den vetenskapliga kunskapen – utan istället med hjälp av ekono-
miska, kulturella eller politiska intressen.4 Detta till trots möts numera många
vetenskapsområden med informationstekniken som gemensamt studieob-
jekt. Inom samhällsvetenskaperna rör det frågor om informationsteknik som
instrumentellt verktyg att materialisera samhälleliga mål och ideal, om infor-
mationsteknik som maktutövning och formande av kunskap och värderingar
(i en större social/samhällelig process) samt om olika slags ramar som begrän-
sar respektive möjliggör informationsteknik för olika sektorer. Rättsvetenska-
pen kan sägas särskilt fokusera de senare frågeställningarna. Det rör med
andra ord frågor om de rättsliga ramarna för den informationstekniska verk-
samheten inom olika områden av relevans för juridiken, ofta med utgångs-
punkt i konkreta rättsliga frågeställningar relevanta för praktiker.5 Inom
ämnet e-förvaltning kan det exempelvis handla om förvaltningsrättsliga frå-
gor rörande ärendehandläggning (såsom innebörden av inkommande hand-
lingar och krav på underskrift) och offentlighets- och sekretessfrågor rörande
personuppgifter.

Denna artikel behandlar elektronisk förvaltning inom socialtjänstens verk-
samhet. Artikeln tar sin utgångspunkt i min medverkan i ett forsknings- och
utvecklingsprojekt som rör elektroniska tjänster inom äldre- och handikapp-
omsorgen i Järfälla kommun. Projektet har som syfte att skapa e-tjänster med
en automatiserad ärendehantering för vissa socialtjänstärenden.6 I rättsligt
avseende uppkommer en mängd problemområden att undersöka. Det inne-
fattar såväl allmänna förvaltningsrättliga frågor rörande ärendehantering och
beslutsförfarande som särskilda socialrättsliga frågor om kommunens yttersta
ansvar och krav på individuell behovsprövning. Ambitionen med denna arti-
kel är att diskutera några rättssäkerhetsaspekter i fråga om dessa e-tjänster.7

4 Peter Gustavsson, E-demokratins diskursiva ordning – om mötet mellan IT och demokrati i
svenska kommuner, Human IT, 1–2/2002 med vidare hänvisning till Manuel Castells, The Rise
of the Network Society (The Information Age: Economy, society and culture, Volume 1), 2000.

5 Inom svensk rättsvetenskap kan särskilt nämnas forskningen i rättsinformatik som sker vid Juri-
diska Fakulteten vid Stockholms Universitet, se http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/
forskning_page.asp?lang=swe&forskid=2.

6 Öppna Sociala E-tjänster (ÖST), Vinnova dnr 2008-02673. Jag har ett uppdrag som sakkunnig
inom social- och förvaltningsrätt, vilket sker tillsammans med docent Bengt Lundell och bitr. lek-
tor Vilhelm Persson vid Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet.

7 Rättssäkerhet används i denna artikel i bemärkelsen myndighetsförfaranden som är förutsebara,
transparenta och utmärks av likabehandling. 

lagen anpassas till en alltmer utbyggd elektronisk förvaltning (Dir. 2008:36 En ny förvaltnings-
lag). Detta uppdrag föranledde en särskild promemoria i februari 2009, Ju 2008:08 Elektroniska
förfaranden – delredovisning av Förvaltningslagsutredningen.
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Diskussionen utgår från ett medborgarperspektiv och fokuserar enskildas
möjligheter att utnyttja e-tjänster i sina kontakter med socialtjänsten och få
sina hjälpbehov tillgodosedda.8 Även med en sådan begränsning finns anled-
ning att uppmärksamma läsaren på att ämnet är relativt nytt och outforskat
med de begränsningar som det sannolikt ger både innehålls- och resultatmäs-
sigt för artikelns vidkommande.

Något bör sägas om det svenska forskningsläget inom detta ämnesom-
råde.9 Även om rättvetenskapen länge har haft ett intresse för rättsliga frågor
som uppkommer i samband med informationsteknikens utveckling inom
olika områden (och även utvecklat ett eget rättsområde, IT-rätten) finns det
mycket sparsamt forskat i fråga om e-förvaltning och offentlig verksamhet i
allmänhet och e-förvaltning och kommunal verksamhet i synnerhet. Inom
ämnen som är relevanta för ett offentligrättsligt angreppssätt är det främst
offentlighets- och rättsinformationsfrågor samt sekretess- och integritets-
skyddsfrågor som behandlats relativt ingående.10 I övrigt är det fortfarande få
offentligrättsliga frågor rörande e-förvaltning som är belysta.11 Inom social-
rätten har jag inte hittat någon forskning som rör ämnesområdet. Förutom
den doktrin som jag funnit har underlaget till denna artikel även bestått av ett
flertal myndighetsrapporter som presenterats under det senaste decenniet.
Till stor hjälp har också varit förarbeten till relevanta lagändringar samt ovan
nämnda betänkande av Förvaltningslagsutredningen. 

8 Med medborgarperspektiv avser jag hur olika grupper av medborgare – i den här artikeln främst
äldre och funktionshindrade – har möjlighet att utnyttja e-tjänster i sina myndighetskontakter.
Eftersom ifrågavarande forskningsprojekt avser öppna e-tjänster till äldre och funktionshindrade
utgör dessa grupper en lämplig avgränsning för artikeln. Ett medborgarperspektiv kan givetvis
även innefatta andra samhällsgrupper, såsom barn, ungdomar, invandrande svenskar osv. Jfr Ceci-
lia Magnusson Sjöberg, IT-anpassningen av 5 § förvaltningslagen – inte bara kodifiering av praxis,
FT 2004, s. 285–305, s. 287.

9 Tack till Gunilla Wiklund, bibliotekarie vid Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet som har
varit behjälplig med databassökningsarbetet inför författandet av denna artikel.

10 Dessa ämnesområden innefattar emellertid fält som jag inte avser att behandla i artikeln.
11 I en nordisk antologi om elektronisk förvaltning från 2007 utreder författarna vissa rättsveten-

skapliga frågor kring elektronisk förvaltning, vissa lagändringar som skett i syfte att anpassa den
offentliga verksamheten till elektronisk förvaltning samt offentlighets- och sekretessfrågor, se
vidare Schartum (red.) Elektronisk förvaltning i Norden – praksis, lovgivning or rettslige utford-
ringer, 2007. Se även Cecilia Magnusson Sjöberg (ed.) IT Law for IT Professionals – an introduc-
tion, 2005 samt Magnusson Sjöberg (ed.) Legal Management of Information Systems – incorpo-
rating law in e-solutions, 2005 där bland annat elektronisk förvaltning behandlas.



193

258 TITTI MATTSSON

2. Utvecklingen av e-förvaltning i Sverige

2.1 Medborgaren som kund

Såväl de statliga som de kommunala förvaltningsgrenarna har stora och avan-
cerade elektroniska förvaltningssystem som tillkommit utifrån en decentrali-
serad utvecklingsmodell med en låg grad av politisk styrning.12 Denna
utveckling har sitt ursprung i sena 1960-talet, då ett fåtal statliga myndigheter
påbörjade det första arbetet med databaserad ärendehantering. Därpå följde
arbetet hos en ökad mängd myndigheter att automatisera vissa beslutsförfa-
randen med automatisk databehandling (ADB). Inom bland annat socialför-
säkringsområdet har användningen av elektroniska rutiner en gammal tradi-
tion. De övergripande målen var ursprungligen ökad effektivitet och kontroll.
Under senare år kom utvecklingen inom elektronisk förvaltning emellertid
även att få ett utökat medborgarfokus.13 År 2000 tillkom det förvaltningspoli-
tiska handlingsprogrammet ”En förvaltning i demokratins tjänst”.14 Hand-
lingsprogrammet tillkom som en följd av propositionen ”Statlig förvaltning i
medborgarnas tjänst”.15 Blicken var vänd mot ökad service gentemot med-
borgarna och fortsatt höjd effektivitet hos myndigheterna. Medborgaren blev
kund och målet var att leverera användarcentrerade och interaktiva e-tjänster.
Möjligheten att öka tillgängligheten för enskilda var därför en stark drivkraft
i utvecklingen av den elektroniska förvaltningen under 2000-talet. Den fick
också ett namn, den så kallade 24-timmarsmyndigheten.16 Genom de nya
systemen skulle förvaltningen kunna erbjuda ökad tillgänglighet av elektro-
niska informationsmöjligheter och andra tjänster mot medborgarna, samti-
digt som utbytet av information inom förvaltningen och mellan myndighe-
terna skulle förbättras. Det skulle därmed exempelvis bli möjligt för den
enskilde att ha endast en myndighetskontakt i enskilda ärenden genom sek-
torsvisa samverkansprojekt mellan myndigheter.17 Utvecklingen av den
svenska e-förvaltningen kan sägas ha gått i önskad riktning. Sverige anses idag
som en av de världsledande nationerna inom e-förvaltning.18

12 Gustaf Johnssén, E-förvaltning och lagstiftning i Sverige 2000–2006. I: Schartum 2007, s. 135–
146, s. 140.

13 Cecilia Magnusson Sjöberg, Rätt rättsinformation i e-förvaltningen. I: Schartum 2007, s. 149–
166, s. 150.

14 En förvaltning i demokratins tjänst – ett handlingsprogram, Regeringskansliet 2000.
15 Prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.
16 Uppkallad genom Statskontorets rapport ”24-timmarsmyndighet – Förslag till kriterier för statlig

elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst, Statskontoret 2000:21. Se även prop. 1999/
2000:86 Ett informationssamhälle för alla, där strategin för myndigheten lades fast. 

17 Se exempelvis www.Minpension.se, www.E-legitimation.se, www.Krisinformation.se.
18 Se SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning, s. 34.
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Under samma tidsperioder har ett stort antal lagändringar skett i syfte att
komma ikapp utvecklingen inom den elektroniska förvaltningen. År 2002
beslutade regeringen att Regeringskansliet skulle se över gällande lagar och
förordningar i fråga om behov av förändringar för att undanröja hinder för
elektronisk förvaltning. Arbetsgrupp, den så kallade FORMEL-gruppen,
lämnade vissa förslag till förändringar i en rapport 2003.19 Gruppen ansåg att
den rättsliga utvecklingen på området borde ske genom anpassning av
enskilda lagar, istället för genom en centraliserad lagstiftning med generellt
genomslag. Samma år gjordes ett tillägg till 5 § förvaltningslagen (1986:223)
med tillgänglighetskrav i form av möjlighet för enskilda att kontakta myndig-
heterna med elektronisk post och få svar på samma sätt.20 Härutöver har ett
antal lagändringar, förarbetsuttalanden och rättspraxis präglat den fortsatta
rättsutvecklingen inom områden relevanta för e-förvaltning.21 

2.2 Medborgaren som deltagare

Under senare år har frågor om medverkan, samordning och internationell
samverkan aktualiserats. Under det svenska ordförandeskapet i EU antogs en

19 Ds 2003:29 Formel Formkrav och elektronisk kommunikation.
20 Ds 2001:25 Några frågor om myndigheternas service. Se även Magnusson Sjöberg 2004, s. 285–

305 för en analys av bestämmelsens lydelse och innehåll.
21 Bland annat har reglerna rörande rätten att ta del av allmänna handlingar behandlats i förhållande

till den moderna informationstekniken och regleringen kring personuppgifter utvecklats. Se
vidare SOU 2001:3 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken, prop. 2001/02:70 Offentlig-
hetsprincipen och informationstekniken samt E-offentlighetskommitténs betänkande SOU
2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet. Vidare har begreppet
handling i TF och FL diskuterats i förarbeten och doktrin och får anses omfatta inte bara pap-
persbunden information utan också så kallade tekniska upptagningar av olika slag, se bl.a. prop.
2001/02:70 (s. 14 ff.); Per Furberg, Inkommande handlingar – en IT-anpassad tolkning, i SvJT
2005, 3, s. 273–290 och Trygve Hellners, Några ord om ordet ”skriftligt” i förvaltningslagen, FT
2007, s. 63–71, s. 67 f. Begreppet skriftligt har likaså varit föremål för diskussion, se bl.a. Hellners
FT 2007, s. 68 ff. År 2001 trädde en särskild lag om elektroniska signaturer i kraft, lagen
(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. På socialförsäkringsområdet finns en särskild
lag som reglerar hanteringen vid användning av Internet i fråga om vissa självbetjäningstjänster,
lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administra-
tion. (I januari 2011 upphävs lagen och regler införs i socialförsäkringsbalken, SFS 2010:111.)
Det faktum att när e-tjänster införs så ersätts eller kompletteras traditionella arkiv med elektro-
niska arkiv har också föranlett vissa lagändringar, eftersom förutsättningarna för bevarande och
gallring ändras och nya risker uppstår från informationssäkerhetssynpunkt. Under 2009 har Riks-
arkivet utfärdat ändringar i flera föreskrifter och allmänna råd för statliga myndigheter rörande
arkivering och tekniska krav för elektroniska handlingar. Slutligen kan nämnas att i förslaget till
ny förvaltningslag (SOU 2010:29) uttrycks behovet av vissa förändringar för att anpassa reglerna
till den elektroniska förvaltningen, däribland att framhäva e-post som ett alternativ vid kommu-
nikation mellan parter, att tydliggöra att ett e-postmeddelande utgör en handling i förvaltnings-
lagens mening samt att reglera när en handling har kommit in till anvisad e-postadress eller annat
elektroniskt mottagningsställe.
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ministerdeklaration om e-förvaltning i medlemsstaterna och gränsöverskri-
dande e-tjänster.22 Enligt deklarationen skall den offentliga förvaltningen
öppnas upp så att informationsflödet kan återanvändas av andra aktörer.
Bland annat har det Europeiska standardiseringsorganet ETSI fått i uppgift
att utveckla standarder för e-legitimationer som kan användas för att verifiera
elektroniska underskrifter i den öppna internationella infrastrukturen. År
2008 fastställde regeringen en handlingsplan för elektronisk förvaltning, med
slutmålet att skapa en e-förvaltning som är ”så enkel som möjligt för så många
som möjligt”.23 Som ett led i arbetet tillsattes E-delegationen år 2009 för att
stärka utvecklingen av en tillgänglig svensk e-förvaltning och skapa förutsätt-
ningar för att samordna och följa upp myndigheternas arbete i sitt arbete fram
till 2014.24 I ett delbetänkande uttrycks vikten av att statliga myndigheter
samverkar med kommuner, landsting, företag och organisationer. Uppfatt-
ningen är att e-förvaltning inte längre bör betraktas som en intern angelägen-
het för myndigheterna utan som en gemensam resurs för den allmänna sam-
hällsutvecklingen. Detta innebär att myndigheterna samverkar med andra
aktörer och att medborgare – liksom företagare och organisationer – inte
längre bara är kunder utan också deltagare i systemet, i form av vidareutnytt-
jare av eller medskapare i myndigheternas information och e-tjänster. Detta
utvecklingsarbete går under beteckningen tredje generationens e-förvaltning.25 

Det fortsatta arbetet med e-förvaltningen blir alltmer målstyrt och regle-
rat, särskilt i fråga om den statliga förvaltningen. I propositionen 2009/
10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt betonas
e-förvaltningens roll i statsmaktens strävan mot de förvaltningspolitiska
målen.26 

De senaste decenniernas tekniska utveckling baserad på informations- och kommunika-
tionsteknik har lett till ett systemskifte när det gäller förvaltningens sätt att organisera och
bedriva verksamhet. Genom övergången från en pappersbaserad till en elektronisk förvalt-
ning med datoriserade rutiner har resurser som tidigare gick till rutingöromål kunnat styras

22 http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.24305!menu/standard/file/Ministerial%20Declaration%20
on%20eGovernment.pdf, 2010-07-18.

23 http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/20/01/b1ac7489.pdf, 2010-07-18.
24 Dir. 2009:19 Delegation för e-förvaltning. Det kan vidare noteras att en annan utredning,

Utveckling av lokal service i samverkan (Dir. 2007:68) har haft som uppdrag att föreslå former
för samverkan mellan statliga myndigheter och kommuner. I sitt slutbetänkande, SOU 2009:92,
Se medborgarna – för bättre offentlig service, föreslås en struktur för såväl teknikbaserad som per-
sonligt betjänad service i alla kommuner och som skall ske i samverkan mellan kommuner och
statliga myndigheter.

25 SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning, s. 31 ff. De två första ”gene-
rationerna” hänför sig dels till myndigheternas inledande IT-användning under 1960-talet, dels
till introduktionen av Internet under 1990-talet.

26 Prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, s. 28 f.
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om till utförandet av mer kvalificerade uppgifter med fokus på kärnverksamhet. För den
offentliga förvaltningen innebär utvecklingen stora möjligheter att skapa nya tjänster, för-
bättra tillgängligheten, stärka medborgerligt engagemang och öka effektiviteten.

Andemeningen synes vara att utvecklingen mot utökad e-förvaltning och
e-tjänstsystem harmonierar väl med de uppställda förvaltningspolitiska målen
och därför bör uppmuntras och utvecklas. Dessa visioner för en bättre offent-
lig förvaltning innefattar även den kommunala förvaltningen, med den
begränsningen att det kommunala självstyret hindrar regeringen från att
kunna reglera de kommunala samhällsområdena i lika hög utsträckning som
sina ”egna”. En fortsatt utveckling av e-förvaltningen torde dock ligga i linje
även med kommunernas mål. Handläggningen av ett ärende vid en special-
reglerad verksamhet som exempelvis socialtjänsten skall ju, enligt förvalt-
ningslagen, ske så enkelt, snabbt och ekonomiskt som möjlighet utan att
säkerheten efterställs.27 Det skall med andra ord finnas ett samband mellan
effektivitet, service och rättssäkerhet i handläggningen. I statsmakternas per-
spektiv verkar e-förvaltningen vara en optimal lösning för att stärka kontakten
mellan myndigheterna och många grupper i samhället. I förarbetena uttalas
bland annat följande framtida mål med e-tjänster och annan sådan förvalt-
ning:28

Målet med e-förvaltningsarbetet bör därför vara att det ska vara så enkelt som möjligt för
så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del
av förvaltningens service. Dessutom bör e-förvaltning stärka öppenheten och medborga-
res, företags och organisationers utvecklingsförmåga i syfte att skapa största möjliga samlad
nytta i samhället. En viktig utgångspunkt är att IT och e-tjänster skall användas för att för-
bättra tillgängligheten till förvaltningen för medborgare och företag, oberoende av t.ex.
bostadsort, verksamhetsort, ålder eller funktionsnedsättning.

3. E-tjänster inom socialtjänsten

3.1 Allmänt om e-tjänster

Utvecklingen av den elektroniska förvaltningen har, som påpekats, skapat nya
möjligheter att kommunicera och agera med medborgare genom offentliga e-
tjänster. 24-timmarsdelegationen definierade dessa tjänster som ”tjänster som
levereras med elektronisk kommunikation”.29 Denna service eller tjänst till-
handahålls av en offentlig myndighet i syfte att skapa en service som medbor-

27 Enligt förslaget till ny förvaltningslag (SOU 2010:29) överförs dessa riktlinjer till den nya lagen.
28 Prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, s. 68 f.
29 SOU 2005:119 E-tjänster för ett enklare och öppnare samhälle, s. 17. 
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garen kan använda för att uträtta olika ärenden hos myndigheten. Tjänsten
tillhandahålls på elektronisk väg med dator, mobiltelefon eller dylikt. Syftet
med tjänsten kan variera. Den kan vara en elektronisk kontaktväg för medbor-
gare, myndigheter och kommuner att samarbeta kring enskilda ärenden, men
den kan även innefatta elektronisk ärendehantering, inklusive mer eller min-
dre automatiserade beslutsfattanden. För säker hantering och för kontroll av
vem som vill ha en e-tjänst utförd kopplas vanligen e-identifikation till
e-tjänsten.30 

Flertalet myndigheter använder sig idag av offentliga e-tjänster mot med-
borgarna i olika former. Det är allt från centrala statliga verk och myndigheter
till lokala kommunala verksamheter såsom socialtjänsten. Det finns otaliga
exempel av detta på Internet. Genom Skattemyndighetens hemsida kan man
exempelvis göra en flyttanmälan eller deklarera. Bolagsverket erbjuder service
för att lämna in en registrering av ett nytt företag, för att söka eller lämna års-
redovisning och för att beställa fakta om andra företag. Många landsting
erbjuder e-tjänster i form av receptförnyelse, avbokning av tid och beställning
av intyg. Kommunerna erbjuder i varierande utsträckning e-tjänster inom
kulturarbete, barnomsorg, skola och samhällsbyggnad. Detta kan exempelvis
bestå av e-tjänster för omlåning av böcker, anmälan till förskola och fritids,
hjälp för beräkning av individuellt utformade taxor inom äldre-, handikapp
och barnomsorg samt bokningsservice till sporthallar. Vidare finns möjlighe-
ter att ansöka om bygglov, serveringstillstånd eller boendeparkering. Listan
kan givetvis göras mycket längre och den utökas fortlöpande med nya tjäns-
ter.31

3.2 Något om rättssäkerhetsdiskussionen i doktrin

Frågan om befintliga rättssäkerhetskrav kan upprätthållas med e-förvaltning
och e-tjänster har varit föremål för vissa diskussioner i doktrin. Av relevans för
denna artikel, e-tjänster inom socialtjänsten, ger en genomläsning av denna
litteratur i vart fall kunskap om tre grundläggande utgångspunkter vid en dis-
kussion kring rättssäkerheten. En sådan är att rättssäkerhetsfrågor utan tvekan
är lika centrala för e-förvaltning som för annan form av förvaltning. Utma-
ningen ligger i att ständigt nyutvecklade tekniska system ger upphov till nya
utmaningar för att tillgodose enskildas rättsskydd. Flera forskare och prakti-

30 E-tjänster kan definieras på lite olika sätt, men innefattar vanligen en interaktiv elektronisk tjänst
som även kan vara kopplad med e-id. Se vidare Johannes Helfrich, Christer Marklund, Annika
Helfrich och Örjan Scheller, Metodbok för införande av e-tjänster i kommuner. Praktisk hand-
ledning, 2008, s. 14 f.

31 För fler exempel på nuvarande kommunala e-tjänster, se även Helfrich mfl. 2008 s. 12, 209–213.
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ker uttrycker vikten av att den maktutövning som myndigheter utövar gent-
emot medborgare genom e-förvaltning regleras såväl i fråga om myndighetens
kontakt med medborgaren som i fråga om organisations-, ansvars- och andra
myndighetsinterna frågor.32 Både spörsmål kring samverkan med medbor-
garna och den förvaltningsinterna strukturen innehåller gemensamma rätts-
säkerhetsaspekter som behöver iakttas. Bland annat behövs särskild reglering
för att skydda medborgare från att den ökande mängd känsliga personuppgif-
ter och annan information som finns tillgänglig hos myndigheter inte sprids
eller offentliggörs i strid med sekretesslagstiftning eller annan reglering om
skydd för personuppgifter. 

En annan utgångspunkt är att elektronisk ärendehantering kan ge upphov till
en särskild rättssäkerhetsproblematik. I en artikel behandlar Hans Ragnemalm
rättssäkerhetsrisker vid uppkomsten av nya handläggningsrutiner vid e-tjäns-
ter som ofta har mindre formell karaktär än de pappersbaserade rutinerna.
Genom myndigheters andra informationskanaler genom Internet och nya
organisationsformer mellan myndigheter kan traditionella rättsskyddsmöjlig-
heter för den enskilde undermineras. Här betonas vikten av att närma sig nya
frågor som uppkommer genom e-förvaltningen på ett pragmatiskt sätt med
fokus på vilka de praktiska konsekvenserna av ett beslut är för den enskilde
medborgaren.33 

En tredje utgångspunkt är att en diskussion inte bör begränsas till spörs-
mål om befintliga krav kan upprätthållas utan också till frågan om rättssäker-
hetskraven kan stärkas genom e-förvaltning. En arbetsgrupp34 inom det danska
Teknologirådet ställde sig den frågan efter att år 2004 ha fått uppgiften att
bland annat undersöka konsekvenserna i rättssäkerhetsavseende av de krav på
rationaliseringar, effektivitet och service som e-förvaltningar uppställer. I en
rapport framhålls vikten av att använda den moderna informationstekniken
till att höja rättssäkerhetsnivån och därmed stärka rättsskyddet för enskilda.35

Här betonas att teknologin kan användas offensivt för att stärka medborgar-
nas inflytande och självbestämmande i förhållande till myndigheterna och
implementeras genom lagreglering. Medborgarna bör ges tillgång till samma
teknologiska redskap som myndigheterna och få möjlighet att använda syste-

32 Se exempelvis Schartum och Jansen 2007, s. 30 ff. och Gustaf Johnssén, E-Government regula-
tion – Practical and theoretical perspectives. I: Magnusson Sjöberg (ed.) Legal Management of
Information Systems – incorporating law in e-solutions, 2005, 2:a uppl., s. 263.

33 Ragnemalm, Hans, Förvaltning i förvandling, FT 2005, 4, s. 445–457.
34 Arbetsgruppen bestod av sex personer med olika expertis, varv bl.a. prof. Peter Blume, Köpen-

hamns universitet och Rikke Frank Jørgensen, senior rådgivare vid Det Danske Institut for Men-
neskerettigheder.

35 Teknologirådet, Retssikkerhed og aktivt medborgerskab i digital forvaltning. Anbefalinger fra en
arbejdsgruppe under Teknologirådet, Teknologirådets rapporter, 2005/13.
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men för ett aktivt medborgarskap. Detta menar man främst är ett tekniskt
konstruktionsspörsmål. Systemet kan exempelvis utformas så att den enskilde
ges möjlighet till kontinuerlig insyn i hanteringen av hans eller hennes ären-
den där vederbörande är part, information om vem som fått ut information i
ärendet och vilka uppgifter som lämnats ut, tillgång till relevant myndighets-
praxis eller kunskap om handläggningsrutinerna inför egna ansökningar. Tek-
nologirådet menar alltså att e-förvaltning på detta sätt kan ge medborgare
bättre förutsättningar att fatta egna beslut hur man vill agera utifrån gällande
regelverk och medverka i handläggningen av egna ärenden. I ett land där fler-
talet medborgare använder e-tjänster kan dessa därför stärka rättssäkerheten
genom ökade möjligheter till inflytande, kunskap, kontakt och kontroll.

3.3 ÖST-projektet

Ett led i utvecklingen av de kommunala e-tjänsterna är för närvarande en
sammanhållen e-förvaltningslösning inom de olika verksamheterna i kom-
munerna.36 Detta innebär att kommunala sektorer som inte tidigare berörts
av e-tjänster i någon större utsträckning nu också blir föremål för intresse.
Detta gäller exempelvis socialtjänsten där vissa steg tas mot en e-tjänstintegre-
ring i kommunens övriga verksamhet i ett fåtal kommuner. Ett exempel på
detta är ett utvecklingsprojekt i Järfälla kommun. I fråga om sociala insatser
införs här successivt vissa sociala e-tjänster inom den sociala omsorgen för
äldre och personer med funktionshinder. 

En sådan e-tjänst under utveckling i Järfälla kommun innebär att personer
med behov av exempelvis trygghetstelefon eller avlösar- och ledsagarservice
ska kunna gå in på kommunens hemsida och ansöka om den service personen
är i behov av. Tjänsten är en tilläggstjänst och innebär alltså att den ska kunna
finnas som frivilligt komplement till den traditionella handläggningstjänsten.
E-tjänsten sker med hjälp av vederbörandes e-legitimation. Personen har
e-legitimation och går via denna in på kommunens webbplats för att få
åtkomst till ”mina sidor”. Den sökande skriver här sin egen utredning direkt
genom webbsystemet och denna handläggs sedan av samma system. För den
person som uppfyller de fåtal kriterier som krävs för den aktuella servicen är
handläggningen automatiserad och vederbörande erhåller ett positivt beslut
om service.37 Genom funktionen Mina Sidor kan personen följa sitt ärende
under hela beslutsgången och under genomförandet. För den person som inte

36 http://www.jarfalla.se/upload/Omsorg%20och%20stöd/socialtjänst/Rev_Projektbeskr_inovat_
ver36-1.pdf, 2010-07-15, s. 7.

37 Här innefattas även i föreliggande fall inkomstuppgifter för underlag till avgift samt val av kund-
valsutförare.
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uppfyller förutsättningarna, eller vid mer komplicerade ärenden sker en över-
gång till traditionell handläggning med en socialsekreterare. Under år 2010
ges kommuninvånarna möjlighet att ansöka om trygghetslarm genom e-
tjänst som ett första led i en större utbyggnad av systemet.38

Öppna sociala e-tjänster utvecklas inom ramen för utvecklings- och forsk-
ningsprojektet Öppna sociala e-tjänster (ÖST). Projektet, som bland annat
finansieras genom medel från Vinnova, omfattar forskare från flera discipliner
(data- och systemteknik, juridik, socialt arbete), kommunala tjänstemän från
två kommuner, leverantörer av informationssystem och enskilda medborgare.
Enligt projektbeskrivningen är syftet med projektet att utveckla en mer
öppen, tillgänglig, serviceinriktad och professionell socialtjänst.39 

3.4 Några rättsliga ramar

Hur överensstämmer då dessa e-tjänster med de övergripande målen med och
reglerna för socialtjänstens uppdrag? Detta är inte en oväsentlig fråga, efter-
som den kommunala socialtjänsten baseras på en ramlagstiftning med över-
gripande mål, både som långsiktiga rättesnören för verksamheten och som
grund för det dagliga arbetet med enskildas behov. De övergripande målen
fastslås i 1 kap. 1 § socialtjänsten (2001:453, SoL). Här framgår följande: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, och aktiva deltagande i sam-
hällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och inte-
gritet.

Här återkommer flera av de begrepp som statsmakterna betonar i sina lovord
och handlingsplaner för e-förvaltning och e-tjänster: demokrati, aktivt delta-
gande i samhällslivet, självbestämmanderätt och integritet. I fråga om äldre
och personer med funktionshinder innebär målstadgandet bland annat rätten
att själv få bestämma och att få sin integritet respekterad i planeringen och
utförandet av det dagliga service- och vårdarbetet.40 Valfrihet skall råda huru-
vida man vill bo kvar hemma eller flytta till annan boende- eller vårdform.

38 www.jarfalla.se, www.jarfalla.se/templates/widepage____32289.aspx, 2010-07-15.
39 http://www.jarfalla.se/upload/Omsorg%20och%20stöd/socialtjänst/Rev_Projektbeskr_inovat_

ver36-1.pdf, 2010-07-15, s. 4.
40 Lars Clevesköld, Lars Lundgren och Anders Thunved, Handläggning inom socialtjänsten,

14 uppl. 2010, s. 33.
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Det är kommunens socialtjänst som har det samlade ansvaret för denna ser-
vice och vård till äldre och personer med funktionshinder. Enligt 5 kap. 4 §
respektive 7 § SoL ska socialnämnden verka för att äldre människor och män-
niskor med funktionshinder kan leva och bo på ett sätt som är anpassat efter
deras individuella behov av stöd och hjälp i hemmet eller i särskilda boenden.
Kommunen är skyldig att ge bistånd i lämpliga former, såsom exempelvis
hemtjänst och dagverksamhet, till dessa hjälpbehövande äldre och funktions-
hindrade med stöd av 4 kap. 1 § SoL. Stödet skall föregås av en individuell
behovsprövning av vilka behov av hjälp som vederbörande har. Kommunens
yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp som
de behöver stadgas i 2 kap. 2 § och innebär vittgående skyldigheter för kom-
munen att bistå utsatta personer. Kravet på en individuell behovsprövning
syftar till att skapa förutsättningar för att kommunen skall kunna uppfylla sitt
ansvar i varje enskilt fall.

Härutöver kan kommunen tillhandahålla vissa servicetjänster utan någon
behovsprövning enligt särskild reglering.41 Dessa servicetjänster tangerar och
kompletterar verksamheten enligt SoL.42 Sådana tjänster kan erbjudas för
personer som fyllt 67 år och avse sådana tjänster som vuxna, friska personer
utan funktionshinder eller hög ålder normalt kan göra själva.43 Servicetjänster
är sådana tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller hälsa,
dock inte personlig omvårdnad.44 Det är kommunen som avgör vilka tjänster
man vill erbjuda, i vilket utsträckning de kan användas och vilka åldersgrup-
per som kan utnyttja tjänsterna. Kommunen får ta ut skäliga kostnader för
dessa, motsvarande kommunens självkostnader för sådan service. 

Förutom skyldigheten att tillhandahålla stöd och service i vissa fall, finns
allmänna bestämmelser i 4 § förvaltningslagen som anger skyldigheten att ge
upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp för att kunna ta tillvara sin
rätt. Det kan exempelvis röra sig om att få information om vilka hjälpinsatser
som kommunen kan ge och hur en ansökan om sådana insatser skall göras.
Liksom annan service måste denna anpassas till den enskildes förutsättningar
och behov. 

41 Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Bestämmelserna fanns ursprungligen i lagen
(2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre.

42 Clevesköld, Lundgren, och Thunved, s. 34 f.
43 Prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 149.
44 2 kap. 7 § 2 st. (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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4. Diskussion

För en diskussion kring hur de e-tjänster som utvecklas i Järfälla kommun för-
håller sig till grundläggande krav på rättssäkerhet för ärendehantering inom
socialtjänsten behövs kunskap om vilka ärenden som avses. I nuvarande ut-
formning av e-tjänsten begränsar sig den automatiserade ärendehanteringen
till (1) ansökningar om trygghetslarm som (2) utmynnar i ett beslut om bifall
till ansökt förmån. Förvaltningsbeslut föregås vanligen av någon sorts hand-
läggning av ett ärende, vilket är fallet också i fråga om de öppna e-tjänsterna.
De ärenden som utmynnar i en automatisk handläggning inklusive ett beslut
om insats i förevarande fall är alltså av enklare karaktär och utmynnar alltid i
ett positivt förvaltningsbeslut. Det innebär att de särskilda krav som uppkom-
mer vid negativa förvaltningsbeslut, såsom fråga om överklagbarhet, i prakti-
ken inte uppkommer. Allmänna formella krav på förvaltningsbeslut kvarstår
dock alltjämt. Det handlar bland annat om att handläggning faktiskt sker (att
ansökan inkommit och handläggs), att den sökande erhåller ett meddelande
av beslutet och att myndigheten dokumenterar ärendet inklusive förvaltnings-
beslutet och verkställer densamma. Genom att komplettera e-tjänsten med
regelbundna återkopplingar – personliga och eventuellt även elektroniska –
med den enskilde kan socialtjänsten på detta sätt förvissa sig om att vederbö-
randes hjälpbehov fortsatt är uppfyllt. Om socialtjänstens resurser delvis kan
omdirigeras från den idag resurskrävande handläggningsproceduren till annan
verksamhet kan detta skapa nya möjligheter till personlig kontakt med bru-
karna. Detta förutsätter givetvis att resurserna kvarstår inom verksamheten.

Det blir genast mer komplicerat att iaktta social- och förvaltningsrättsliga
regelverk om e-tjänstsystemet skulle omfatta andra än mycket enkla ärenden
eller sådana ärenden som kräver komplettering alternativt ärenden med (helt
eller delvis) negativ utgång. Socialtjänstens yttersta ansvar för den hjälpbehö-
vande och för den individuella behovsprövningen ter sig i de flesta fall olämp-
lig att genomföra genom elektronisk kommunikation. Även vid ett automa-
tiserat förfarande har ju kommunen kvar sitt ansvar för beslutet. För att
kunna garantera ett korrekt beslut behövs därför helt eller delvis manuell han-
tering. Även förvaltningsrättsligt sett blir bilden mer komplicerad. Här till-
kommer exempelvis krav på partskommunikation och partsinsyn. Det kan
också bli fråga om beredningsbeslut under handläggningsprocessen. Vidare
finns ett riskmoment att utnyttjandet av elektronisk hantering av ärenden gör
förvaltningsförfarandet otydligt.45 Vid en fortsatt utveckling av e-tjänstsyste-

45 Magnusson Sjöberg 2004, s. 292.
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met är det därför av vikt att finna sätt att åstadkomma att förutsättningarna
för att social- och förvaltningsrättsliga mål och regler kan uppfyllas. Detta kan
delvis göras genom att utvecklandet av de tekniska systemen anpassas till rele-
vanta juridiska förfaranden, vilket är det sätt som tillämpas i fråga om de
öppna sociala e-tjänsterna vid Järfälla kommun. I fråga om socialtjänstens sär-
skilda ansvar för dem som vistas i kommunen behövs emellertid därutöver
också personlig kontakt med personal från socialtjänsten i olika skeden,
såsom för att inventera eventuella förändringar av hjälpbehovet. 

Kan, och bör, då detta stöd och service till äldre och personer med funk-
tionshinder tillgodoses som e-tjänster i framtiden? Det är otvivelaktigt en stor
utmaning att införa fungerande och nyttjade e-tjänster inom socialtjänstens
verksamhet. Detta av flera anledningar: För det första för att det är en verk-
samhet som inte sällan kräver individanpassade lösningar, såväl lagmässigt
som praktiskt sett. Sådana lösningar är svåra att genomföra enbart med elek-
tronisk kommunikation. Däremot verkar insatser för den som redan har
genomgått en individuell behovsprövning och vill komplettera eller styra sina
insatser – alternativt erhålla den särskilt reglerade servicen (som inte kräver
individuell behovsprövning) – passa väl att utforma som e-tjänster. Här kan
e-tjänstsystemet ge möjlighet till flexibla lösningar för den enskilde, såsom
individuella val av matsedel, tidpunkt för leverans av mat eller extra matlåda
vid besök. 

För det andra är det en stor utmaning att införa dessa e-tjänster för att det
rör en grupp i samhället med begränsad förmåga och önskan att använda elek-
troniska hjälpmedel, såsom mobiltelefoner och datorer. Människors faktiska
användning och förmåga att utnyttja Internetbaserade servicesystem varierar
kraftigt, även om det till stor del är en generationsfråga. Vissa personer med
funktionshinder kan ha svårigheter att använda sådana system (medan andra
kan ges utökade möjligheter att kommunicera genom att Internet är ett bety-
dande hjälpmedel i vardagen för många personer med rörelsehinder, synned-
sättning osv.). Äldre tillhör de grupper i samhället vars faktiska användning
och förmåga att utnyttja sådana tjänster är som lägst. E-tjänster kan av denna
anledning inte ersätta, utan främst komplettera traditionella kommunika-
tionssätt med socialtjänsten. På detta sätt kan e-tjänster skapa goda förutsätt-
ningar för en ökad kontaktyta och större flexibilitet för kommuninvånare
med stödbehov som vill använda e-tjänster, samtidigt som övriga personer
kan fortsatt använda sig av den manuella ärendegången. 

För det tredje krävs att den tekniska utformningen av e-tjänsten överens-
stämmer med de formkrav som lagstiftningen anger för ifrågavarande ansö-
kan, förfrågan eller annan kommunikation. Ibland finns det inga direkta hin-
der. Exempelvis finns inga särskilda föreskrifter hur en ansökan om stöd skall
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göras.46 Elektrisk kommunikation kan ske likväl som en pappersbaserad –
eller till och med muntlig sådan i vissa fall. Likaså kan eventuella brister alltid
kompletteras efter uppmaning i efterhand (vilket dock kräver att systemet
”uppmärksammar” brister och vidarebefordrar ansökan till en personlig
handläggare för traditionell fortsatt handläggning). I andra moment kan det
uppstå vissa svårigheter. Problemet att ”automatisera” en individbaserad
behovsprövning har redan diskuterats. De särskilda krav som varje form av
myndighetsutövning uppställer kan också skapa svårigheter. Här behöver en
fortsatt probleminventering ske i syfte att avgränsa vilket stöd och service som
kan erbjudas som e-tjänster.

5. Slutord

E-tjänster skall inte syfta till att ta över socialtjänstens samtliga ansvarsområ-
den. Karaktären av en verksamhet som har det yttersta ansvaret för samhällets
utsatta kräver, som påpekats ovan, ofta personlig kontakt, både i förebyg-
gande, initierande och uppföljande syfte. Exempelvis ingår här den uppsö-
kande verksamheten till olika grupper och enskilda som kan antas behöva
stöd och hjälp. Vidare behövs vanligen personlig kontakt och hembesök för
att finna individuellt anpassade lösningar för enskilda, liksom regelbundna
återbesök för att uppmärksamma eventuellt nya hjälpbehov. Likaså finns det
som redan påpekats ett stort antal människor, främst äldre, som inte kan eller
vill använda sig av e-tjänster av olika skäl. E-tjänster kan, och bör, alltså inte
ersätta mänsklig kontakt i sådana situationer. Däremot finns all anledning att
stärka individens aktiva medborgarskap och kontakt med socialtjänsten
genom alla de möjligheter som e-tjänster ger till personer med förmåga och
vilja att utnyttja dessa: kunskapsinhämtande, kommunikation, valfrihet, del-
aktighet, ökad autonomi med mera. E-tjänster kan vidare bidra till kortare
handläggningstider än vad som gäller idag. Dels för att automatiserad hand-
läggning går snabbt, dels för att socialsekreterares arbetsuppgifter kan omdi-
rigeras till det verkställande arbetet där den enskilde snabbare kan få hembe-
sök, hjälp i hemmet och personligt stöd. Långa handläggningstider drabbar
främst den enskilde. Att slippa vänta på att en handläggare skall ha tid för ett
hembesök eller att invänta ett beslut om en insats kan öka tryggheten och
självbestämmandet för den enskilde. Ett ökat datoranvändande kan dessutom
skapa en plattform för andra, privata kontakter med släkt och vänner genom
elektronisk kommunikation. På detta sätt kan e-tjänster också ge positiva
effekter utanför sitt specifika syfte att tillhandahålla kommunal service.

46 Clevesköld, Lundgren och Thunved, s. 124.
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270 TITTI MATTSSON

För att den fortsatta utvecklingen av e-tjänster ska uppnå uppsatta mål är
det väsentligt att det sker användarundersökningar och andra studier med
brukarperspektiv av kommunens olika tjänster samt att det genomförs pilot-
projekt. Annars är risken stor att nya e-tjänster inte uppnår de syften som de
är satta att göra, särskilt den viktiga ansatsen att öka tillgängligheten och ser-
vicen för enskilda. I ÖST-projektet har hittills en brukarundersökning skett i
syfte att beskriva och analysera den aktuella målgruppens uppfattning om de
möjligheter och begränsningar som utvecklingen och införandet av sociala
e-tjänster skulle medföra.47 Det är vidare väsentligt att utformandet av
e-tjänster sker utifrån de ramar som den materiella lagstiftningen anger. ÖST-
projektet är i båda dessa avseenden ett intressant exempel på hur den fortsatta
utvecklingen av e-tjänster kan utformas.

47 Se Hugo Stranz, ”Man vill ju klara sig själv” – ett brukarperspektiv på öppna sociala e-tjänster,
Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet, 2010.
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Abstract — Sweden is a precursor in e-government and 
development of municipal e-services. For example, the Swedish 
government has announced a national action plan for fast 
development of e-government using e-services and workflow 
systems for effective public administration. However, 
introducing e-government is a complex process including many 
different actors with different goals: public organizations with 
a complex combination of economic and non-economic goals, 
citizens and private organizations with different relations to 
the public organization, and IT vendors, offering different 
tools and techniques to develop and maintain e-services. In 
order to implement a right mix of e-services in the public 
sector, the benefits and costs of different e-services, and 
combinations of e-services, for all involved actors need to be 
investigated. In this paper, two established approaches for 
value analysis, Peng and Value modeling, are combined. Peng 
is a participative, bottom-up approach for identifying and 
estimating benefits and costs for IT-investments, while Value 
modeling is a top-down approach for analyzing economic 
viability of an entire network of actors. The aim of this paper is 
to demonstrate the application of the combined approach using 
a case study from the municipality of Järfälla, a suburb of 
Stockholm. The results show that value analysis can be 
improved by combining these two models. The results also 
initiated an important discussion in the municipality of 
Järfälla on how to realize the potential values of a new e-
service. 

Keywords — e-government; benefit analysis; value modeling; 
requirements engineering.  

I.  INTRODUCTION 
Today, the public sector in many countries seeks to 

improve citizen service and transform its operations to 
become leaner and more cost effective [1]. To accomplish 
this transformation, many governments apply information 
and communication technology to establish what is referred 
to as “e-government”. Important characteristics of e-
government include the establishment of secure government 
infrastructure and web-based service delivery [2]. 

Sweden is currently ranked as the leading country in e-
government readiness [1], but the level of maturity is still far 
from satisfactory. In an annual survey made by the Swedish 
Association of Local Authorities and Regions, the average 
level of e-government development in Swedish 
municipalities is rated 2 (“to some extent”) on a scale from 1 
(“not at all”) to 4 (“full extent”) [3]. 

In order to further stimulate the development of e-
government at national and municipal level, the Swedish 
government has presented a national action plan [4]. The 
goal is stated accordingly: “In 2010, it should be as easy as 

possible, for as many as possible, to exercise their rights and 
fulfill their obligations, and to use government services (our 
translation)” [4, p.5]. The benefits of e-government are 
expected to be vast and include increased convenience for 
and empowerment of citizens and businesses through better 
access to information, as well as decreased costs for public 
administration and increased global competitiveness for the 
country as a whole.  

The major part of e-government development in Sweden 
has to take place in the 290 municipalities, since they 
account for about 70% of the public administration. But 
municipal budgets are limited, and large municipal 
investments in information and communication technology 
will easily become politically sensitive. Therefore, in order 
to accelerate e-government development, it becomes crucial 
to effectively manage the requirements for e-government 
investments. In order to do so, several challenges have to be 
met: 

• Increase the understanding of how information 
technology enables process changes, which in turn 
can generate economic benefits [5]. For example, 
what is the real value of entering information in a 
digital form available on the Internet instead of 
writing the same information on a sheet of paper? 

• Increase the ability to estimate benefits and costs in 
order to prioritize a correct mix of e-government 
initiatives within budget constraints. Since municipal 
operations cover many different areas [6], there are 
many potential interactions and work processes to 
choose among when developing a municipal strategy 
for e-government.  

• Increase the ability to measure actual benefits and 
costs after the introduction of e-government [7]. In 
order to evaluate the final state it is also important to 
measure the initial state as a reference level for 
improvements in organizational effectiveness. 

• Increase the understanding of how value is generated 
in the entire network of actors involved in e-
government. For example, the potential of increasing 
citizen service is still not understood very well [8]. 
Municipalities tend to focus too much on their own 
operations, neglecting the benefits and constraints 
represented by other stakeholders. 

 
To summarize, there is need for a structured method for 

identifying and prioritizing requirements on e-government. 
Gupta and Jana [9] suggest a combination of hard and soft 
methods for analyzing e-government projects. By doing so, 
multiple views and multiple skills are engaged in balancing 
the needs of being rigorous enough in the analysis, with the 
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needs of being flexible for different stakeholders. The 
method also needs to give an overview of the complete 
network of involved actors in order to identify benefits and 
constraints not only connected to the municipal 
administration itself. 

Two promising approaches in this context are Peng and 
Value modeling. Peng is a participative, bottom-up approach 
for identifying and valuating IT-enabled benefits [10]. Value 
Modeling is a top-down approach for visualizing the 
complete network of actors involved in the value creation 
process. Both approaches aid in the understanding of how 
information technology, process changes and economic 
value are interrelated. 

In this paper we propose a combination of these two 
approaches. The combined model is applied on a case-study 
to show how e-government requirements analysis can be 
approached in a new way. 

The prime beneficiaries of this new approach are public 
decision makers, managers in the involved organizations, as 
well as IS-developers and users. 

The paper is organized in six sections. In the following 
section evaluation of e-government is discussed including 
descriptions of Peng and Value modeling. In section 3, a case 
study from the Swedish municipality Järfälla is presented, 
followed by an attempt to integrate Peng and Value 
modeling. In the fifth section the results are discussed and 
some conclusions are made regarding the usefulness of the 
combined approach and the management of e-government 
requirements. In the final section, a few next steps are 
suggested. 

II. EVALUATION OF E-GOVERNMENT 
Benefit analysis of investments in e-government can 

serve several purposes. One purpose could be to support 
politicians and public officials in prioritizing between 
alternative investments. In this case, the analysis must be 
made ahead of implementation when benefits and costs can 
only be estimated.  

A second purpose could be to support managers in 
formulating objectives, such as service improvements and 
cost savings, and manage the organizational change process 
to meet these objectives. In this case, the analysis can be 
made based on a better understanding of the final solution 
and with a better knowledge about the costs associated with 
its design and implementation. Still, most benefits and costs 
associated with the operation and maintenance of the 
solution can only be estimated.  

A third purpose could be to measure the benefits and 
investment costs when the e-government solution is in full 
operation, all necessary organizational changes are in place, 
and the level of usage has met targets. At this stage, benefits 
can be calculated using ordinary cost benefit analysis 
techniques.  

However, there are still challenges in isolating the effects 
of the investment from the effect of other organizational 
changes. If the measurement takes place a long time after the 
solution is developed, then it could be more difficult to 
distinguish the benefits and costs from one investment from 

another. It could also be difficult to establish a norm to 
compare against.  

A fourth purpose of a benefits analysis could then be to 
aid in establishing such a norm to measure against. However, 
since the norm must be measured beforehand, the 
organization risks identifying new types of benefits and costs 
during the deployment of the e-government solution that was 
not included in the norm. 

Due to the many purposes of benefits analysis and the 
challenges in isolating and measuring the associated benefits 
and costs, Gupta and Jana [4] suggest a combination of hard 
and soft methods to evaluate e-government projects. By 
doing so, multiple views and multiple skills are engaged in 
balancing the needs of being rigorous enough in the analysis 
with the needs to be flexible to be relevant for different 
stakeholders. 

A. Benefit Analysis Using Peng  
Peng has become a popular method for benefits 

evaluation of IT-investments and process changes, in both 
the private and the public sector [11, 12, 13, 14 and 15]. It is 
presented as a “structural method to evaluate, in dollars, all 
the different types of benefits that IT generates within an 
operation.” [12, p.26]. 

The method consists of ten steps, and ideally it involves 
users and managers as well as functional and technical 
specialists from the organization: 

1. Determine purpose 
2. Create awareness 
3. Determine area (processes/systems etc) 
4. Describe the processes/systems 
5. Identify benefits 
6. Clarify the links in an objectives structure 
7. Evaluate benefit effects (gross benefits) 
8. Estimate the costs for the benefits 
9. Validate and assess risks and impediments 
10. Compute the net utility, appoint responsible for 

realization 
 
Benefits are identified in workshops and organized in an 

objectives structure that depicts the relationships between 
benefits, process changes and IT functionality. All benefits 
are expressed in financial terms although the intention is not 
to achieve accounting precision. In order to validate the 
results, the benefits are classified as direct, indirect and 
intangible benefits. Identification of IT-costs is supported by 
a pre-defined list of costs and types. In the last step, the net 
value of the benefits and costs are calculated and managers 
responsible for the realization of the benefits are appointed. 

In addition, the many books on Peng report on a large 
amount of cases from a variety of industries where the 
method has been applied. Through case based reasoning 
[16], participants can solve their own case by using or 
adapting old solutions to similar problems.  

In a study of the Peng approach [17], its strengths were 
found to be: the business process oriented approach, the 
mixture of personnel categories participating in the 
evaluation, as well as the inclusion of assessing soft benefits.  
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Organizations that used the approach found it to promote 
a shared understanding and to provide basic data for 
decision-making, which could result in improvements of 
actual processes. Weaknesses were found to be the 
difficulties of attracting the right participants and the 
subjective nature of assessment and difficulties in verifying 
the net values. 

B. Value Modeling 
A Value model is a type of enterprise model that focuses 

on actors and resources in a network of enterprises, as well 
as resource exchanges between the enterprises [18, 19, 20 
and 21]. A Value model, sometimes called a value-based 
business model or just business model, is different from 
business process models, which deals with operational and 
procedural aspects of business communication, including 
control flow, data flow, state flow and/or message passing. 
Instead, a Value model gives a high level view of a network 
of actors and the resources that are exchanged.  

Therefore, a Value model can be used to describe the 
rationale of a network, to analyze the economic viability of 
the network and its involved enterprises, to analyze different 
types of network architectures, or to be used as a starting 
point for generating a set of core business processes and 
services for the involved enterprises in the network.   

The Value model technique used in this study is in line 
with the e3-value language [22]. However, both the notation 
(the graphical symbols) and the semantic (the meaning of the 
modeling concepts specified in natural language) differs in 
some respects, in order to fit our aim to combine Value 
models and Peng in the e-government domain, see also [23]. 

The Value model technique’s semantics and notation 
used in this paper are described below. In figure 1, a simple 
Value model of the child care in Järfälla municipality is 
presented. 

The main modeling concepts in the e3 value language 
are: actor, economic resource, transfer, conversion and value. 

1) Actor 
An actor is a human being, organization or organizational 

unit that is able to participate in transfer of resources. Actor 
can refer to a single physically existing actor (e.g. “Järfälla 
Child Care Administration”), or a role that can be taken by 
multiple physically existing actors (e.g. “Parent”, “Day nurse 
unit”). In the notation, the actor is represented as a rectangle 
with a stick figure and the actor’s name of the actor. 

2) Economic resource 
An economic resource is an object that:  
• is viewed as being valuable by some actor 
• an actor can have legal control over 
• can be transferred between actors 
 
An economic resource can be categorized in one of the 

following categories: 
• a good (e.g. “Food”) 
• a service (e.g. “Day Care Service”) 
• information (e.g. “Child Care Usage Info”) 
• money (e.g. “Child Care Fee”) 
• a voucher (e.g. “Cinema ticket”) 

Note that a voucher is a certificate that can be exchanged 
for another specific economic resource, e.g. a good or a 
service. Usually, a voucher can be exchanged only with 
some pre-specified actor(s). Money can be viewed as the 
most general form of voucher without any restriction on 
economic resources and actors. In the notation, the economic 
resource is represented as a label on the transfer symbol (i.e. 
an arrow), and the category of the economic resource is 
represented as a label between square brackets after the 
economic resource label. 

3) Transfer 
A transfer is an action in which the right on an economic 

resource is handed over from one actor to another. For 
example, a day care service (an economic resource) is 
transferred from day nurse unit to parent, which means that 
the patent has the right to use the service. In the notation, the 
transfer is represented as an arrow between two actors. 

4) Conversion 
A conversion is an action in which an actor uses some 

input economic resources to produce new or modify existing 
resources. The conversions can be seen as an abstract 
description of the internal business processes of an actor. For 
example, Day Nurse Unit get funding (an economic 
resource) from the Järfälla Child Care Administration for 
“Producing day care”, which will be offered as a Day Care 
Service (an economic resource) to the parent. In the notation, 
a conversion is represented as a label in italics inside the 
actor symbol. 

5)  Value 
A value is something that an actor interprets as beneficial 

and is caused by a transfer or a conversion. In this paper, the 
term “benefit” in the Peng analysis is synonymous with the 
term “value”, i.e. the terms represent the same concept. In 
the notation, values are represented as labels between 
brackets after the economic resource that will cause the 
value. In figure 1 no values are visualized, but in figure 4, 
they are.  

C. Value Models on Different Levels 
Value models could be constructed on different levels: 

operational, policy and evaluation. 
1) Operational level 

A Value model is usually representing the transfers of 
economic resources on operational level, such as in figure 1. 
Economic resources that are exchanged on operational level, 
e.g. money, goods, services, are the main exchange of 
economic resources between actors in a network. 

2) Policy level 
It is possible to define transfers of economic recourses on 

policy/planning levels as well. Economic recourses on the 
policy/planning level can be seen as supporting objects for 
operational value objects. Economic recourses on policy 
level include resources that supporting planning (e.g. 
scheduling) and commitments (e.g. orders). These policy 
level economic resources are needed in some business 
settings before the exchange of economic resources on the 
operational level. Another way to put it is that the economic 
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resources on policy level are used to regulate the economic 
resources on operational level.  

 

 
Figure 1.  A Value model of a child care network in a Swedish 

municipality. The Value model is on operational level. 

The distinction between operational and policy level can 
be found in the REA pattern, and is discussed in [24]. The 
distinction is also emphasized in the Action Workflow 
approach [25]. The economic resource transfer on policy 
level is similar to the proposal and agreement phases in the 
Action Workflow loop, and the economic resource transfer 
on operational level is similar to the performance phase. 

3) Evaluation level 
In [25] a phase called satisfaction phase is also 

introduced. The satisfaction phase is the last one in the 
Action Workflow loop. This phase can be seen as a transfer 
of economic resources on an “evaluation level”, which the 
level will be called in this paper. 

All three levels can be mixed in the same Value model, 
or each level can be presented in three different Value 
models, as in figure 2. 

 

 
Figure 2.  Value models on different levels. 

III. CASE STUDY OF JÄRFÄLLA 
Järfälla is one of Sweden’s 290 municipalities and 

located 20 kilometers Northwest of Stockholm. With 65 
thousand inhabitants it is, by Swedish standards, a relatively 
large municipality. More than 3 000 children in the age of 1-
5 years are engaged in the child care provided by the 
municipality. Approximately three fourths of the day 

nurseries are owned by the municipality and one fourth is 
privately owned. 

The interaction between parents and child care 
administration is made up of four processes: 

• Application and placement offer 
• Schedule changes 
• Salary changes 
• Termination of contract 
 
A more detailed description of the interaction between 

parents and child care administration in Sweden can be 
found in Goldkuhl [8].  

The interaction between parents and child care 
administration are based on paper forms that are sent using 
traditional mail services. A lot of telephone contacts are 
made between parents and child care administrators, 
especially during the process of application and placement. 
Schedule changes are primarily driven by changes in parents 
work schedules and are handled through forms that are 
handed in manually at the day nurse units. 

In 2007, Järfälla introduced e-services in order to replace 
the manual forms and the physical handling of these forms. 
The technical solution is based on the “Infraservice 
agreement” established by the Swedish government [26]. A 
total of 16 400 cases related to child care administration are 
handled annually: 2 400 applications, 8 000 schedule 
changes, 5 000 income changes and 1 000 terminations. A 
follow-up in August-October 2008 showed that only 4.3 % 
of the cases were handled through the available e-services. 

IV. COMBINING THE PENG AND VALUE MODEL 
APPROACHES  

In this section, we describe how the Peng approach can 
be combined with the Value modeling approach in order to 
analyze the value creation for a network of actors when 
introducing e-services in e-government. The combination of 
the two approaches was carried out in three major steps: 

1) Perform a Peng analysis 
2) Construct a Value model – based on the Peng 

analysis 
3) Refine Peng and Value Model Approaches  
 

A. Perform a Peng Analysis 
In 2008, a benefits analysis based on Peng was 

performed in order to estimate the value of using the 
developed e-services for the four child care processes in 
Järfälla municipality: application, schedule changes, income 
changes and termination, as described in section 3. The Peng 
analysis took place in three workshops during summer and 
autumn 2008. It was led by one of the authors and included 
participants from the child care administration, the project 
manager for the e-service project, a financial officer from the 
municipal head quarters and a principal from one of the 
municipal day nurseries. 

1) Perform Peng Analysis - The method. 
In a first workshop, step 1-4 of the Peng analysis (see 

section 2.A) were conducted including an analysis of the “as-
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is” and “to-be” states of the four child care processes. In the 
second workshop, step 5 and 7 were carried out including a 
bottom up identification and preliminary valuation of 
potential benefits. In the third workshop, the objectives 
structure was re-evaluated in conjunction with step 6, 8, 9 
and 10. 

The Peng analysis was supplemented by three 
investigations: an analysis of the procedures for the 
scheduling in day nurseries, a one-month follow-up of child 
care administration’s telephone calls and mailings, and an in-
depth interview with a parent at one of the municipal day 
nurseries. 

2) Perform Peng Analysis - The result 
The net present value, i.e. the benefits of a full (100%) 

utilization of the four e-services compared to not using e-
services at all, was calculated to totally 4.5 million SEK over 
a five year period (2008-2012) with a discount rate of 5%. 
The total investment during this period corresponds to 700 
thousand SEK, including software, consulting services and 
project time.  

 
Figure 3.  Objectives structure of the benefits analysis of the introduction 
of an e-service for schedule changes in child care from the municipality of 

Järfälla. The figures above the benefits are in thousands of SEK. 

3) Perform Peng analysis – Detailed results schedule 
changes process 

Schedule changes accounted for more than half of the 
total benefits (466 thousand SEK annually). The benefits 
were split between two main actors, patents and the 
municipality. The parental benefits were estimated to 168 
thousand SEK and municipal benefits were estimated to 300 
thousand SEK. The parental benefits were primarily referred 
to an increase in flexibility due to the availability of the e-

service. The municipal benefits emanated from the reuse of 
the digital information provided by parents. 

The objectives structure is presented in figure 3. To the 
left-hand side in the objectives structure the total benefits are 
shown while the right-hand side of the structure displays the 
means to achieve these benefits. Both benefits and means are 
then broken down into more detail to depict the relationships 
between benefits, process changes and IT functionality. For 
example, the parental benefit “Increased flexibility” is 
enabled by “Service availability 24-7” which in turn is 
enabled by “E-Service for schedule change”. The estimated 
value of the benefits are represented by small figures above 
each of the benefits in figure 3. 

The parental cost of service was estimated to be 
negligible due to the high level of weekly use of Internet in 
Sweden (83% among people 25-54 years old [27]) and the 
high use of Internet services such as electronic banking and 
electronic tax return. The end-user interview also indicated 
that parents begin to expect that forms and administration are 
handled via electronic services rather than through paper 
forms and manual procedures. 

B. Construct a Value Model  
The construction of the Value model was based on the 

created Peng analysis for the schedule changes process. The 
Value model was developed in 2009, and was a joint effort 
involving both authors. The construction of the Value model 
was done in two steps:  

− Identify actors 
− Identify economic resources 

1) Identify actors – Method 
In this step, the actors in the Value model were identified 

through a review of the objectives structure from the Peng 
analysis and by analyzing possible human actors, 
organizations or organizational units that are able to 
participate in transfer of resources in the schedule change 
process. 

2) Identify actors – Result 
The Value model came to include one additional actor 

compared to the initial Peng analysis which only included 
two actors: parent and municipality (see figure 3). The 
network view of the Value model, including the transfer of 
economic resources, made it clear that the actor 
“municipality” actually consisted of two independent actors: 
Järfälla Child Care Administration and Day care unit (see 
figure 4). This was not obvious during the bottom-up, 
participative approach provided by Peng.  

3) Identify economic resources – Method 
In this step, economic resources were identified and 

categorized (in the categories: good, service, money, voucher 
or information). In Value modeling it could be difficult to 
identify and agree on the economic recourses. The 
identification was simplified by using the results from the 
Peng analysis. The guideline created and used was: for each 
benefit identified in the Peng analysis, an economic resource 
needed to be identified. However, several benefits could 
identify the same economic resource (see figure 4). That is, 
an economic resource could result in several benefits when 
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the economic resource is consumed or used by an actor in the 
Value model.  

Next step in the Value modeling approach was to decide 
to which actors the economic resources were transferred. It 
was problematic to decide if one of the economic resources 
(the information “Planned Child Care Usage” offered by the 
parents, in figure 4) was transferred to the Järfälla Child Care 
Administration or to the Day Nurse Unit. By analyzing the 
results from the Peng approach it was found that the 
economic resource was split among the two actors. That is, 
the same economic resource created different values for the 
two actors, since both actors benefited from the transfer. This 
was not obvious for the municipal officials, and started a 
discussion among the officials on how to realize all these 
values when only a portion of them occurred within Järfälla 
Child Care Administration.  

4) Identify economic resources – Result 
This step resulted in a Value model graph, visualizing the 

network of actors and the transfer of economic resources 
between the actors, as well as the values (called “benefits” in 
the Peng approach) related to the transfers, see figure 4. The 
values/benefits visualized as a letter and a figure in brackets 
are related to the benefits/values described in section IV.C.2.  

 

 
Figure 4.  A to-be Value model on policy level of a child care network in a 

Swedish municipality. An e-service for scheduling is used. 

C. Refine Peng and Value Model Approaches 
The last step when combining the Peng and the Value 

Model approaches was to manage inconsistencies that still 
existed. 

1)  Refine Peng and Value Model Approaches - The 
Method 

In this step, inconsistencies that occurred during the 
combination of the two models were analyzed, and issues 
were resolved. Additional interviews with the steering group 
and the project leader in Järfälla were held to aid this work. 

2) Refine Peng and Value Model Approaches - The 
Results  
First, the objectives structure needed to be refined, since an 
additional actor had been identified during the Value 

modeling analysis, see figure 5. Furthermore, the benefits 
identified in the Peng analysis were now listed, using a letter 
and figure, in order to relate them to the Value model (figure 
4). 
 

 
Figure 5.  The refined objectives structure after the actor “Municipality” 

was divided into “Child Care Administration” and “Day Care Unit”. 

The value created by the child care administration by 
using the e-service for schedule changes totals at 91 
thousand SEK annually. The value is composed by: 

 
A1.  Less questions and contacts (8 thousand SEK). The 

form used by the e-service includes information and 
controls that decrease the need for direct contact 
with the child care administration. 

A2.  No paper forms (12 thousand SEK). Mailing and 
printing costs for physical forms are eliminated. 

A3. Automated diary (7 thousand SEK). Manual diary 
entry is replaced by automatic handling by the 
workflow system. 

A4. Less updates (8 thousand SEK). The number of 
updates decreases due to controls in the digital 
form.  
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A5. No manual mail delivery (12 thousand SEK). 
Manual mail delivery is replaced by digital 
delivery. 

A6.  No central data entry (15 thousand SEK). There is 
no longer need for manual data entry at the child 
care administration since the digital forms are 
automatically read by the workflow system. 

A7.  Automated archiving (28 thousand SEK). 
Archiving is automated in the workflow system and 
replaces physical archives. 

A8.  More accurate fee (N/A). Due to increased data 
quality through the use of digital forms with 
embedded controls, the child care fees calculated by 
the child care administration become more accurate. 
However, the value of this item was not assessed in 
the benefits analysis. 

 
The value created by the day nurse units by using the e-

service for schedule changes totals 207 thousand SEK 
annually. 

 
D1. Less questions and contacts (39 thousand SEK). 

The form used by the e-service includes 
information and controls that decrease the need for 
direct contact with the day nurseries. 

D2.  Automated diary and delivery (39 thousand SEK). 
Manual diary entry is replaced by automatic 
handling by the workflow system. 

D3.  No data entry (104 thousand SEK). There is no 
longer need for manual data entry at the day 
nurseries since the digital forms are automatically 
read by the workflow system. 

D4.  Automated archiving (26 thousand SEK). 
Archiving is automated in the workflow system and 
replaces physical archives. 

D5.  Improved resource planning (N/A). Schedules 
provided by parents are used for resource planning 
at day nurseries. The day nursery staffing plans 
become more accurate when the quality of the 
information provided by the parents improves. 
However, the value of this item was not assessed in 
the benefits analysis. 

 
The total benefits of the parents were calculated to 168 

thousand SEK annually. The value is composed of: 
  
C1.  Increased flexibility (160 thousand SEK). The e-

service is available 24 hours a day, seven days a 
week. 

C2.  Improved information (8 thousand SEK). The 
information provided by the digital form and the 
embedded controls decreases the needs for 
contacting the child care administration. 

C3.  More accurate fee (N/A). Due to increased data 
quality through the use of digital forms with 
embedded controls, the child care fees calculated by 
the child care administration become more accurate. 
However, the value of this item was not assessed in 
the benefits analysis. 

V. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
In this paper, we have demonstrated how two established 

approaches for value analysis, Peng and Value modeling, can 
be combined in order to better understand the logic behind 
value creation in a network of actors in e-government. As 
discussed in section 1, several challenges have to be met in 
order to effectively manage requirements for e-government 
investments.  

First, there is a need to understand how information 
technology in general and e-services in particular, can, via 
changed processes, generate increased benefits. Peng 
provides a method for identifying the benefits, as well as 
carrying out a cause-effect analysis, while Value models give 
an overview of how different actors, within a network, can 
benefit from e-services.  

Second, there is a need to increase the ability to estimate 
benefits and costs in order to prioritize a correct mix of e-
government initiatives within given budgets. Value models 
can visualize different mixes of e-services, i.e. different 
value network architectures, and Peng provides a way of 
valuate the benefits and costs in a common monetary unit. 

Third, there is a need to understand how value is 
generated in the entire network of actors involved in e-
government. Also here, the combination of Peng and Value 
modeling is a promising approach. Each transfer, as well as 
conversion, could be analyzed for the different actors, as 
well as the network of actors as a whole. The Value 
modeling also helped in clarifying that the greatest part of 
administrative savings took place in the day nurse units, 
although Järfälla child care administration was the actor that 
invested in the e-service. This initiated an important 
discussion on the distribution and realization of benefits 
among the different actors. 

Finally, by using both models it was possible to enhance 
the quality of the results provided by each model. 

A. Next Step 
As a next step in enhancing and further evaluating the 

combined approach it is suggested to perform more case 
studies, bottom-up as well as top-down. The combined 
approach presented in this paper started with a Peng analysis 
which was then turned into a Value model. It would also be 
interesting to start with a Value model before conducting a 
Peng-analysis. 
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Abstrac t - Sweden is currently ranked as the leading 
country in e-government readiness, i.e. how ready the 
country is to take advantage of the opportunities 
provided by advances in information technology for 
delivering e-government services to the citizens. 
However, the level of e-government development is still 
far from satisfactory, and further investments are 
constrained by limited government budgets. One reason 
for the slow pace of e-government development is the 
complex mix of actors involved in the public sector, and 
the lack of understanding how e-government investments 
are increasing value for the network of actors as a whole. 
Therefore, there is a need for new approaches estimating 
values of e-government initiatives in a network of public 
actors and citizens. This will facilitate prioritization 
among e-government initiatives, in order to choose 
initiatives that are the most beneficial for a society as a 
whole. In this paper, we present such an approach in 
which we combine two established methods for value 
analysis, Peng and Value modeling. The combined 
approach is applied on a Swedish e-government initiative 
on municipal level including several e-services. The result 
from the case study shows that the benefits of the e
government initiative are unevenly distributed among 
involved actors, it is unevenly distributed between 
different e-services, and investment costs are primarily 
carried by one of the actors. We believe that such 
situation can slow down the future development of e
government, but the knowledge given by the value 
analysis approach is important for managing a successful 
e-government strategy. 

Keywords - e-government; benefit analysis; value modeling; 
requirements engineering. 

I. INTRODUCTION 

Today, the public sector in many countries seeks to 
improve the quality of citizen service and on the same time 
transform its operations to become leaner and more cost 
effective [1]. To accomplish this transformation, many 
governments apply information and communication 
technology (lCT) to establish what is referred to as "e
government". Important characteristics of e-government 

include the establishment of a secure government 
infrastructure and web-based service delivery [2]. 

The benefits of e-government are expected to be vast and 
include increased convenience for and empowerment of 
citizens and businesses through better access to information, 
as well as decreased costs for public administration and 
increased global competitiveness for the country as a whole. 
However, e-government is developed slowly and Sweden 
could serve as an interesting example. Sweden is currently 
ranked as the leading country in e-government readiness, i.e. 
how ready the country is to take advantage of the opportunity 
provided by advances in ICT for delivering e-government 
services [1]. However, the level of e-government 
development in Sweden is still far from satisfactory. In an 
annual survey made by the Swedish Association of Local 
Authorities and Regions [3], the average level of e
government development in Swedish municipalities is rated 
2 (''to some extent") on a scale from 1 ("not at all") to 4 
("full extent"). 

One reason for the slow pace of e-government 
development is the complex mix of actors involved in the 
public sector. First, there are governments on different levels 
- local, regional and national - which need to cooperate, 
despite the fact that autonomy of government on local and 
regional levels is, in many countries, enforced by 
constitution [4]. Second, there is a movement towards 
implementing a purchaser - provider model [4], where a 
combination of public and private actors today provides 
services which historically have been provided solely by 
public organizations. Third, the models for funding and 
reimbursement in the public sector are under constant 
change. This has resulted in a variety of goals, funding 
alternatives, services and IT platforms among independent 
actors in the public sector [5]. 

This multitude of independent actors in the public sector 
hinders efficient cooperation among the actors, see for 
example [6, 7] and many public resources have been spent to 
overcome this problem. This multitude of independent actors 
in the public sector also hinders e-government investments, 
since it is difficult to identify the value of investments for the 
network of actors as a whole, as well as for each of the actor. 
Government budgets on local and regional levels are limited, 
and large investments in ICT will easily become politically 

978-1-4244-4840-1/10/$25.00 ©2010 IEEE 
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sensitive, especially if the arguments for ICT investments are 
unclear or non-existing. 

Therefore, in order to accelerate e-government 
development, it is important to: 

increase the understanding how e-government benefits 
and costs are distributed among the actors in the entire 
network of actors involved in different e-government 
initiatives. Governments on different levels tend to focus 
too much on their own operations, neglecting the benefits 
and constraints represented by other actors, such as 
citizens and private companies [8]. Therefore, the 
understanding of distribution of benefits and costs can 
support implementations of an efficient mix of e
government initiatives given the budget constraints. 
Since governmental operations cover many different 
areas [9], there are many potential e-government 
initiatives to choose among when developing a 
governmental strategy for e-government. 

increase the ability to estimate how benefits and costs are 
distributed among different e-services within an e
government initiative. This will support the 
implementation of an efficient mix of e-services within 
an e-government initiative given the budget constraints. 

In this paper we construct an approach to meet these 
challenges. The approach combines two established IS 
methods used in requirements engineering: Peng and Value 
Modeling. Peng is a participative, bottom-up approach for 
identifying and valuating IT-enabled benefits [10]. Value 
Modeling is a top-down approach for visualizing the 
complete network of actors involved in the value creation 
process [11]. Both approaches aid in the understanding of 
how economic value, process changes, and information 
technology are interrelated. 

The combined approach is also applied in a municipality 
in Sweden, in the child care area, including several 
governmental e-services. The results from the application in 
the child care area shows that benefits and costs are unevenly 
distributed among the involved actors in the network. We 
believe that this can be a reason for the slow pace of e
government investments in general. 

In a previous paper we apply the combined approach on a 
single e-service [12]. In this paper we apply the combined 
approach on a full administrative process to evaluate benefits 
and costs for all included actors and e-services. 

The paper is organized in four sections. In the following 
section evaluation of e-govemment initiatives is discussed 
including descriptions of Peng and Value modeling, as well 
as the combined approach. In section 3, a case study from the 
Swedish municipality Jarfalla is presented, followed by an 
attempt to apply the integrated approach. In the final section, 
conclusions are made and discussed. 

II. THE COMBINED APPROACH 

In this section, we describe an approach for analyzing the 
distribution of benefits and costs among involved actors in 
different e-government initiatives, as well as the e-services 

implemented in the initiatives. The approach combines the 
Peng method and the Value modeling approach. 

A. Benefi t AnalysiS Using Peng 

Peng has become a popular method for benefits 
evaluation of IT-investments and process changes, in both 
the private and the public sector [13, 14, 15, 16 and 17]. It is 
presented as a "structural method to evaluate, in dollars, all 
the different types of benefits that IT generates within an 
operation." [14, p.26]. It is similar to the Value Measurement 
Model [18] and includes both soft and hard measures which 
are advocated by Gupta and Jana [19]. Gupta and Jana 
suggest a combination of hard and soft methods to evaluate 
e-government projects. By doing so, multiple views and 
multiple skills are engaged in balancing the needs of being 
rigorous enough in the analysis with the needs to be flexible 
to be relevant for different stakeholders. 

The method consists of ten steps, and ideally it involves 
users and managers as well as functional and technical 
specialists from the organization: 

1. Determine purpose 
2. Create awareness 
3. Determine area (processes/systems etc) 
4. Describe the processes/systems 
5. Identify benefits 
6. Clarify the links in an objectives structure 
7. Evaluate benefit effects (gross benefits) 
8. Estimate the costs for the benefits 
9. Validate and assess risks and impediments 
10. Compute the net utility, appoint responsible for 

realization 

Benefits are identified in workshops and organized in an 
objectives structure that depicts the relationships between 
benefits, process changes and IT functionality. All benefits 
are expressed in fmancial terms although the intention is not 
to achieve accounting precision. In order to validate the 
results, the benefits are classified as direct, indirect and 
intangible benefits. Identification of IT-costs is supported by 
a pre-defmed list of costs and types. In the last step, the net 
value of the benefits and costs are calculated and managers 
responsible for the realization of the benefits are appointed. 

In addition, the many books on Peng provide a large 
amount of cases from a variety of industries where the 
method has been applied. Through case based reasoning 
[20], participants can solve their own case by using or 
adapting existing cases to there own case. 

In a study of the Peng approach [21], its strengths were 
found to be: the business process oriented approach, the 
mixture of personnel categories participating in the 
evaluation, as well as the inclusion of assessing soft benefits. 

Organizations that used the approach found it to promote 
a shared understanding among participants from different 
personnel categories, and to provide basic data for decision
making, which could result in improvements of actual 
processes. Weaknesses were found to be the difficulties of 
attracting the right participants and the subjective nature of 
assessment and difficulties in verifying the net values. 
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B. Value Modeling 

A Value model is a type of enterprise model that focuses 
on resource transfers in a network of actors [11, 22, 23, and 
24]. A Value model, sometimes called a value-based 
business model or just business model, is different from 
business process models, which deals with operational and 
procedural aspects of business communication, including 
control flow, data flow, state flow and/or message passing. 
Instead, a Value model gives a high level view of a network 
of actors and their willingness, or readiness, to transfer 
resources between each other. 

Therefore, a Value model can be used: 
• to describe the rationale of a network of actors 
• to analyze the economic viability of the network and 

its involved actors, or 
• to analyze different types of network architectures 
The Value model technique used in this study is in line 

with the e3-value language [25]. However, the syntax (Le. 
the modeling concepts' relation to each other and their 
graphical representation) and semantics (i.e. the modeling 
concepts meaning expressed in natural language) of the 
technique differs in some respects in order to fit our aim to 
combine Value models and Peng in the e-government 
domain, see also [26]. 

The Value model technique's syntax and semantics used 
in this paper are described below. In figure 1, a simple Value 
model of the child care in a Swedish municipality is 
presented. 

The main modeling concepts in the e3 value language 
are: actor, economic resource, transfer, conversion and value. 

J) Ac tor 
An actor is a human being, organization or organizational 

unit that is able to participate in transfer of resources. Actor 
can refer to a single physically existing actor (e.g. "Child 
Care Administration"), or a role (i.e actor category) that can 
be taken by multiple physically existing actors (e.g. "Parent", 
"Day nursery"). In the notation, the actor is represented as a 
rectangle with a stick figure and the actor's name of the 
actor. 

2) Economic resource 
An economic resource is an object that: 
• is viewed as being valuable by some actor 
• an actor can have legal control over 
• can be transferred between actors 
An economic resource can be categorized in one of the 

following categories: 
• a good (e.g. "Food") 
• a service (e.g. "Day Care Service") 
• information (e.g. "Child Care Usage Info") 
• money (e.g. "Child Care Fee") 
• a voucher (e.g. "Cinema ticket") 
Note that a voucher is a certificate that can be exchanged 

for another specific economic resource, e.g. a good or a 
service. Usually, a voucher can be exchanged only with 
some pre-specified actor(s). Money can be viewed as the 
most general form of voucher without any restriction on 
economic resources and actors. In the notation, the economic 
resource is represented as a label on the transfer symbol (i.e. 

an arrow), and the category of the economic resource is 
represented as a label between square brackets after the 
economic resource label. 

3) Transfer 
A transfer is an action in which the right on an economic 

resource is handed over from one actor to another. For 
example, a day care service (an economic resource) is 
transferred from day nurse unit to parent, which means that 
the patent has the right to use the service. In the notation, the 
transfer is represented as an arrow between two actors. 

4) Conversion 
A conversion is an action in which an actor uses some 

input economic resources to produce new or modify existing 
resources. The conversions can be seen as an abstract 
description of the internal business processes of an actor. For 
example, Day Nurseries get funding (an economic resource) 
transferred from the Child Care Administration. The funding 
is used as input for the conversion process "Producing day 
care". The produced Day Care Service (an economic 
resource) is provided to the parent. In the notation, a 
conversion is represented as a label in italics inside the actor 
symbol. 

5) Value 
A value is something that an actor interprets as beneficial 

and is caused by a transfer or a conversion. In this paper, the 
term "benefit" in the Peng analysis is synonymous with the 
term "value", i.e. the terms represent the same concept. In 
the notation, values are represented as labels between 
brackets after the economic resource that will cause the 
value. In figure 1 no values are visualized. 

C. Value Models on Differen t Levels 

Value models could be constructed on different levels: 
operational, policy/planning and evaluation. 

J) Operation al level 
A Value model is usually representing the transfers of 

economic resources on operational level, such as in figure 1. 
Economic resources that are transferred on operational level, 
e.g. money, goods, services, are the main transfer of 
economic resources between actors in a network. 

2) Policy level 
Economic recourse transfers on policy level include 

resource transfers that supporting planning (e.g. scheduling) 
and commitments (e.g. orders). These policy level economic 
resource transfers are needed in some business settings 
before the transfers of economic resources on the operational 
level. Another way to put it is that the results of economic 
resource transfers on policy level are used to regulate the 
economic resource transfers on operational level. 
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Figure 1. A Value model of a child care network in a Swedish 
municipality. The Value model is on operational level. 

The distinction between operational and policy level can 
be found in the REA pattern, and is discussed in [27]. The 
distinction is also emphasized in the Action Workflow 
approach [28]. The economic resource transfer on policy 
level is similar to the proposal and agreement phases in the 
Action Workflow loop, and the economic resource transfer 
on operational level is similar to the performance phase. 

3) Evaluation level 
In [28] a phase called satisfaction phase is also 

introduced. The satisfaction phase is the last one in the 
Action Workflow loop. This phase can be seen as a transfer 
of economic resources on an "evaluation level", which the 
level will be called in this paper. 

All three levels can be mixed in the same Value model, 
or each level can be presented in three different Value 
models, as in figure 3. 

Figure 2. Value models on different levels. 

D. The Combined Approach 

In this section, we describe how to apply the combined 
approach to an e-government initiative. It consists of four 
major steps: 

1. Scope the value analysis - using Value modeling 
2. Perform the value analysis - using Peng analysis 
3. Relate resources and values - using Value modeling 

and Peng analysis 
4. Analyze and visualize the distribution of value 

among actor and e-government initiatives 

1) Scope the value analysis 

The first step in the combined approach is to scope the 
network of involved actors that need to be part of the value 
analysis. This can be a rather complicated task when 
analyzing the public sector. First, there are many different 
governmental agencies on local, regional and national level 
that usually collaborate to deliver governmental services to 
the citizens. Second, in most governmental areas, there are 
public organizations that source or purchase the services, 
using tax income from the citizens. Third, there are 
organizations that will provide the services. In Sweden, this 
latter type of organizations can be publicly or privately 
owned, but are funded by the previously described type of 
organization. As mentioned in section 1 there has been, and 
is, a movement towards implementing such a purchaser -
provider model in the public sector. 

Value modeling is a useful approach for scoping the 
network of actors. The result of this step will be a number of 
actors to include in the value analysis. 

2) Perform a value analysis 
The next step is to carry out a value analysis using Pengo 

The result will be a number of benefits and costs for the 
different actors in the ("scoped") network. The Peng analysis 
will preferably be carried out as workshops with participants 
from all included actors in the network. 

3) Relate resources and values - using Value modelling 

and Peng analysis 
In the third step, the benefits from the Peng analysis will 

be mapped to the transfers of economic resources visualized 
in the value model. 

First, the transfers of economic resources need to be 
identified in the value model. This can be a difficult step. 
However, this can now be more or less automated by using 
the results from the Peng analysis. A guideline that can 
supports this step is: For each benefi t identified in the Peng 
analysis, a resource transfer needs to be identified. 

Second, the benefits from the Peng analysis need to be 
mapped onto the resource transfers, represented as 
parentheses after the resource labels, see section 2B. 

4) Analyze and visualize the distribution of values 

among ac tors and e-government ini tiatives 
The last step is to analyze the distribution of values 

visualized in the value model (i.e. actors and their transfers 
of economic resources) together with the results from the 
Peng analysis. This visualization will support government 
officials to prioritize e-government initiatives. 

III . ApPLICATION OF THE COMBINED ApPROACH 

In this section we describe how we applied the combined 
approach on a real case, a process for child care 
administration in a Swedish municipality. 

A. Case Description 

Jartalla is one of Sweden's 290 municipalities and 
located 20 kilometers Northwest of Stockholm. With 65 
thousand inhabitants it is, by Swedish standards, a relatively 
large municipality. More than 3 000 children in the age of 1-
5 years are engaged in the child care provided by the 
municipality. Approximately three fourths of the day 
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nurseries are owned by the municipality and one fourth is 
privately owned. 

The administrative process for child care services in 
Jarfalla is made up of four sub-processes, see figure 3: 

• Apply for service 
• Place child in day nurse unit 
• Change schedule or income 
• Terminate contract 

Figure 3. Administrative process for child care services. 

Parents apply for child care service at the municipal child 
care administration. The child care administration places the 
child in a day nurse unit based on parents' preferences and 
available capacity. A child care service contract is 
established between the parents and the municipality and 
includes scheduling and deciding amount of service fee. The 
scheduling includes which hours the child is left and picked
up at the day nurse unit. The amount of service fee is based 
on parents' income. Throughout the contract duration there 
could be several changes to the contract. The schedule could 
be changed as well as the income. Changes in schedule affect 
staffing and available capacity in the day nurse units. 
Changes in income affect the amount of service fee paid by 
parents. The interaction between parents and municipal 
administrators were handled through paper forms that were 
sent using traditional mail services. In addition, several 
telephone contacts were usually taken between parents and 
child care administrators, especially during the process of 
application and placement. Schedule changes are primarily 
driven by changes in parents work schedules and were 
handled through forms that are handed in manually at the 
day nurseries. 

In 2007, Jarfalla introduced four e-services to support the 
administrative process for child care services. The four e
services are: 

• Apply for child care services 
• Change schedule 
• Change income 
• Terminate child care services 

The objective of introducing e-services for child care 
administration is to replace the manual forms and the 
physical handling of these forms. In addition, the 
introduction of e-services aims at decreasing the number of 
telephone contacts between parents and municipal 
administrators. The technical solution is based on the 
"Infraservice agreement" established by the Swedish 
government [29]. 

The total investment for developing, integrating and 
implementing the four e-services corresponds to 700 
thousand SEK, including software, consulting services and 
project time. In addition there is an annual service cost 
including a fixed fee and a variable fee based on the number 
of cases. The fixed fee is 22 KSEK and the variable fee is 2.4 
SEK per case. 

The parental cost of service was estimated to be 
negligible due to the high level of weekly use of Internet in 
Sweden (83% among people 25-54 years old [30]) and the 
high use of Internet services such as electronic banking and 
electronic tax return. The end-user interview also indicated 
that parents begin to expect that forms and administration are 
handled via electronic services rather than through paper 
forms and manual procedures. 

B. Applying the combined approach 

Our aim with the case study was to analyze a complete 
process involving several actors and multiple e-services. In 
discussions with Jarfalla municipality, we were provided an 
opportunity to study the administrative process for child care 
services. 

Below, we describe the results from the application of 
the combined approach on administrative process for child 
care services. The combined approach consists of four steps 
as described in section 20. 

/) Scope the value analysis - using Value modelling 
The first step was to scope the value analysis. First, we 

identified two actors: parents and municipality. However, 
carrying out a draft value model it became apparent that the 
municipality could be divided in two actors: an organization 
that was sourcing the child care services, a child care 
administration organization, and a number of organizations 
that provides the child care services, day nurseries. Day 
nurseries are either privately or publicly owned. We decided 
to treat them as one actor category, since they have a similar 
benefit structure, see figure 4. 

Parent 

Day Nursery 

Child Care Administration 

Figure 4. Actors included in the value network for child care service 
administration. 

2) Perform the value analysis - using Peng analysis 
The Peng analysis took place in three workshops during 

summer and autumn 2008. It was led by one of the authors 
and included participants from the child care administration, 
the project manager for the e-service project, a financial 
officer from the municipal head quarters and a principal from 
one of the municipal day nurseries. 

In a first workshop, step 1-4 of the Peng analysis (see 
section 2.A) were conducted including an analysis of the "as
is" and "to-be" states of the four child care processes. In the 
second workshop, step 5 and 7 were carried out including a 
bottom up identification and preliminary valuation of 
potential benefits. In the third workshop, the objectives 
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structure was re-evaluated in conjunction with step 6, 8, 9 
and 10. 

The Peng analysis was supplemented by three 
investigations: an analysis of the procedures for the 
scheduling in day nurseries, a one-month follow-up of child 
care administration's telephone calls and mailings, and an in
depth interview with a parent at one of the municipal day 
nurserIes. 

The results from the Peng analysis are presented in four 
objectives structures, one objectives structure per e-service. 
On the left hand side of the objectives structures is the 
estimated total annual benefit and on the right hand side are 
the means to achieve the benefits. The total annual benefit is 
divided into parental benefits (P), child care administration 
benefits (C) and day nursery benefits (0). Both benefits and 
means are then broken down into more detail to depict the 
relationships between benefits, process changes and IT 
functionality. For example, the parental benefit "Increased 
flexibility" is enabled by "Service availability 24-7" which in 
tum is enabled by "E-Service for application", see figure 6. 
The estimated value of the benefits is represented by small 
figures above each of the benefits. The benefits are 
numbered in order to related benefits to resource transfers in 
the value model. 

a) Objec tives s truc ture for the e-service for Apply for 
child care services 

The total annual benefit for the e-service "Apply for child 
care service" is estimated to 320 KSEK where parental 
benefits are estimated to 154 KSEK and child care 
administration benefits to 166 KSEK, see figure 5. 

Figure 5. Objectives structure for the e-service for "Apply for child care 
services". 

b) Objec tives s truc ture for the e-service for Change 
schedule 

The total annual benefit of the e-service "Change schedule" 
is estimated to 466 KSEK where parental benefits are 
estimated to 168 KSEK, child care administration benefits to 

91 KSEK and day nursery benefits to 207 KSEK, see figure 
6. 

Figure 6. Objectives structure for the e-service for "Change schedule". 

c) Objec tives s truc ture for the e-service for Change 
income 

The total annual benefit for the e-service "Change income" is 
estimated to 251 KSEK where parental benefits are 
estimated to 178 KSEK and child care administration 
benefits to 73 KSEK, see figure 7. 
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Figure 7. Objectives structure for the e-service for "Change income". 

d) Objec tives s truc ture for the e-service for Terminate 
child care services 

The total annual benefit for e-service "Tenninate child care 
services" is estimated to 49 KSEK where parental benefits 
are estimated to 28 KSEK and child care administration 
benefits to 21 KSEK, see figure 8. 

Figure 8. Objectives structure for the e-service for "Terminate child care 
services". 

3) Relate resources and values - using Value modelling 

and Peng analysis 
The next step was to identify the transfers of economic 

resources and related them to the benefits identified in the 
previous step. The identification of the transfers was 
conducted using the guideline described in section 2D: For 
each benefi t identified in the Peng analysis, a resource 

transfer needs to be identified. In figure 9 the transfers of 
economic resources and the related benefits are presented. 
The numbers within the parentheses represent the benefits in 
the objectives structures. 

The transfers of economic resources were all carried out 
on the policy level, see section 2C. 

Application i 0 
[digital info 
(C10-C16 

Planned Ch' Care 
Usage [di tal info) 
(C20-26 

Termin ion 
servi [e-service) 
(P -41) 

Child Care Administration 

Planned C 'Id Care 
Usage [digita info) 
(D20-D23) 

Day nursery 

Figure 9. Related resources and values in the value model. The value 
model is on policy level. 

4) Analyze and visualize the distibution of value among 

ac tor and e-government ini tia tives 
The results are presented in three sections. First the 

distribution of benefits and costs per actor in the value model 
is presented. Second, the distribution of benefits among the 
four child care administration e-services is presented. Third, 
the average benefits per case and e-service is presented. 

a) Distribution of benefi ts and cos ts per ac tor 

The net present value, i.e. the benefits of a full (100%) 
utilization of the four e-services compared to not using e
services, was calculated to a total of 4.7 million SEK over a 
five year period (2008-2012) with a discount rate of 5%. The 
total investment during this period corresponds to 700 
thousand SEK, including software, consulting services, 
project time and service operation. 

The benefits are unevenly distributed among the three 
actors, where parents achieve the most benefits and day 
nurseries the least benefits, see figure 10. Also costs are 
unevenly distributed in the value network where child care 
administration bears all of the investment and operational 
costs for the e-services. 
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Figure 10. Distribution of benefits and costs among the three actors 
involved in the administrative process for child care services. 

b) Benefits per e-Service 

Benefits are unevenly distributed among the four e
services, where the e-service "Change schedule" accounts for 
the most benefits and the e-service "Terminate contract" 
accounts for the least, see figure ] ] . 

1347 

Apply 

Benefits per e-Service 
(KSEK) 

188 9 

1006 

Change Schedule Change Income 

196 

Terminate 

Figure 11. Distribution of benefits among the four e-services supporting 
the administrative process for child care services. 

c) Average benefits per case and e-service 

The average benefit per case and e-service varies where 
the average benefit per application is estimated to ] 33 SEK 
and the average benefit per schedule change, income change 
and contract termination is estimated to approximately 50 
SEK, see figure ]2. 

133 

Apply 

Benefits per case 
(SEK) 

58 
50 

Change Schedule Change Income 

49 

Terminate 

Figure 12. Average benefits per case and e-service. 

IV. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Investments in e-government initiatives are afflicted with 
the great challenge to coordinate the efforts of several 
independent actors. Sweden is a leading country in e
government development but it is far from the vision of 
"Connected Governance" [1]. Connected governance is a 
maturity stage when separate e-government applications are 
connected to an integrated whole. We believe e-government 
development could be accelerated by a better understanding 
of the distribution of benefits and costs among the actors 
involved in a complete value network. In this study we have 
used a combined approach of two established methods used 
in requirements engineering on a complete administrative 
process for child care administration involving several 
independent actors. The results show that both benefits and 
costs are unevenly distributed among the involved actors, but 
also among the e-services used to support the administrative 
process for child care administration. One interesting 
observation from our case is that benefits occur at all actors 
but costs are carried by only one actor. This means that 
investments in e-government initiatives are dependent on the 
financial strength of one or a few of the actors in the whole 
value network. If these actors do not understand the benefits 
for the value network as a whole, the willingness to invest 
could decline and subsequently the pace of e-government 
development will slow down. 

A. Benefi ts of the combined approach 

The combined approach are based on both a top-down 
part (i.e. value modelling) and bottom-up part (i.e. Peng). 
The benefits of such a method are summarized below: 

The top-down part of the combined approach will 
facilitate: 

• a scoping of the network of actors, i.e. specifying 
the object for the analysis 

• an identification of possible e-services that can be 
implemented in order to increase the benefit of the 
network 

• a comparison of benefits for different network 
architectures, in order to design an efficient 
architecture 

The bottom-up part of the combined approach will 
facilitate: 

• an identification of possible benefits and cost for an 
e-government initiative 

• an identification of possible benefits and cost for 
different e-services included, and actors involved, in 
an e-government initiative 

• a shared understanding among different personal 
categories of the benefits and cost for a whole 
network of actors 

The combination of the top-down and the bottom-up part 
will facilitate: 

• a prioritization among different e-govemment 
initiatives and e-services by the visualization of how 
different actors and e-services are related to each 
other and to the network as a whole 
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B. Future research 

Future research is suggested to include further case 
studies in order to analyze patterns of e-government 
initiatives. 
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Abstract. E-government has emerged as one of the most promising means to 
reform the public sector. E-government is now being used to improve services 
for assisted living. The purpose of assisted living services is to provide ways for 
elderly people to continue to live at home. However, these services require 
formal decisions by local government officials. Therefore Swedish 
municipalities aim to move control toward citizens to reduce authoritative 
barriers and to simplify administration. In this paper we report experiences from 
developing an open social e-service for assisted living1. The major objectives 
are to relocate control to the citizen and to establish a highly integrated and 
efficient administrative process. It is designed to meet legal requirements of the 
Swedish Social Services Act. In order to achieve the objectives several process 
innovation techniques have been applied. During the design process we 
experienced several legal, organizational and technical challenges which we 
report in this paper.   

Keywords: assisted living, e-government, e-services, social services, street-
level bureaucracy. 

1   Introduction  

Assisted living services are becoming more and more important due to the increased 
share of elderly in the population of Western countries. In 2020 the share of older 
people in Europe will be almost doubled compared to 1960 [1]. Assisted living 
services can increase the quality of life by helping elderly to live in their homes 
longer and to stay integrated in social life [1]. In addition, the costs for assisted living 
services are significantly lower than the costs of providing special housing [2].  

In Sweden, services for assisted living are usually administrated and provided by 
the social services committee of the municipality where the person resides. Although 
few applications for assisted living services are rejected, they require extensive 
investigations and formal decisions by local government officials. Therefore, Swedish 
municipalities consider to provide assisted living services in a more open and efficient 
manner. In addition, Swedish municipalities aim to utilize e-government technology, 
e.g. e-services. Through open social e-services the fundamental idea is to move 
decision control closer to the citizen, to increase service access and transparency and 
to decrease service administration.  
                                                           
1  This is not to be confused with Google open social initiative. 
http://code.google.com/apis/opensocial/ 
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In this paper we report experiences from developing open social e-services. During 
the design process we experienced several legal, organizational and technical 
challenges. More specifically we report:  

− A design of an open social e-service for assisted living.  
− Potential benefits of introducing open social e-services in the administration of 

assisted living services. 
− Challenges during design and development of the open social e-service for assisted 

living. 
 

The design of the open social e-service for assisted living will serve as a proof-of-
concept and a foundation for future development. The potential benefits will serve as 
variables for measuring costs and benefits of open e-services for assisted living. By 
solving some of the challenges the reported work paves the way for e-government 
initiatives in the social services area. Other challenges provide valuable input to make 
future development of e-services more effective.   

The paper is structured as follows. In section 2 we present the assisted living 
service for which we design an open social e-service solution. In addition we discuss 
assisted living services and frameworks for process innovation, benefits analysis and 
e-government challenges. In section 3 we cover the method used in our research. 
Section 4 presents the results: design of an open social e-service solution, analysis of 
potential benefits and experienced challenges. In section 5 we conclude the paper with 
a suggestion for future work.  

2   Extended Background  

In this section we present the assisted living service for which we design an open 
social e-service solution. In addition we discuss frameworks for process innovation, 
benefits analysis and e-government challenges, which are used in the design of the 
open social e-service. 

2.1   E-Government Case Description  

Sweden is currently ranked as the leading country in e-government readiness [3]. 
Järfälla is one of Sweden’s 290 municipalities and located 20 kilometers Northwest of 
Stockholm. With 65.000 inhabitants it is, by Swedish standards, a relatively large 
municipality. An important responsibility for the municipality is to provide assisted 
living services for elderly and disabled citizens. The Järfälla Social Service Council 
care for approximately 1.540 elderly and 860 disabled citizens [4]. The cost for social 
services in Järfälla is somewhat lower than the Swedish average. The net annual cost 
per capita for care of elderly and disabled are 9.446 SEK as compared to the Swedish 
average of 13.172 SEK.  

Assisted living services include both technological and organizational-institutional 
innovations to enhance the autonomy and quality of life of elderly people and  
to decrease the cost for elderly care [1]. The assisted living services which are subject 
to be offered as open social e-services in the municipality of Järfälla are emergency 
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help telephone service, part-time successors and companions [5]. Emergency help 
telephones provide around the clock in-door emergency treatment assistance which 
means that the citizen can get in contact with care personnel in case of emergency. 
Part-time successors provide in-door autonomy enhancement services to relieve 
relatives from the responsibility of taking care of the elderly or disabled under shorter 
time periods. Companions provide outdoor autonomy enhancement and comfort 
services for people who find it hard to get to and from activities, such as hair-dressing 
and social events. 

The administrative process for providing emergency help telephone service was 
selected for developing an open social e-service. There were several reasons behind 
this decision: First, an emergency help telephone service is often the first social care 
service that a person applies for. Second, most of the applications for emergency help 
telephone services are accepted. Third, the application process for emergency help 
telephone services has recently been thoroughly analyzed and simplified by Järfälla 
municipality. Fourth, the administrative process for handling applications for 
emergency help telephone services could serve as a benchmark for several other 
services. 

2.2   Process Innovation Techniques 

In e-government, information and communication technology is used to improve 
government processes. Davenport [6] identifies nine different ways in which 
information and communication technology can be used to improve processes. In 
turn, these process improvements can generate quality improvements, time reductions 
and economic benefits. Mansar and Reijers [7] categorize successful process redesign 
heuristics, such as control relocation, contact reduction, control addition, case types, 
exception, task elimination, task automation and integrative technology. Control 
relocation [8] is when controls are moved towards the customer. Control relocation is 
used to reduce back-office administration and errors. For example, control is relocated 
when citizens are empowered to perform their own investigation on which a formal 
decision on assisted living services is made. Errors can be reduced by digitally 
collecting application data at the source, e.g. letting citizens fill out electronic 
application forms. Contact reduction [9] is when contacts with customers and third-
parties are reduced. For example, telephone contacts confirming the receipt of 
applications are replaced by immediate electronic confirmations. Control addition is 
when completeness and correctness is checked at the information source [10]. It is 
used to reduce rework. In e-services, controls are usually included in electronic forms 
used to collect data. The redesign heuristic case type, is used to reorganize processes, 
e.g. when a set of tasks are broken out of a larger process and combined into a process 
of its own [11]. Exception is when handling of exceptions is isolated into separate 
process flows [11]. Task elimination is when unnecessary tasks are removed from the 
process. Task automation is when manual tasks are automated [12]. It is used to 
decrease execution time and cost. Integrative technology is when technology is used 
to eliminate physical constraints in a process [6]. 
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2.3   Benefits Analysis of E-Government Initiatives 

Benefit analyses are used to evaluate effects, potential and actual, of process 
improvements, e.g. enabled by investments in e-government technology. Gupta and 
Jana [13] suggest a combination of hard and soft methods to evaluate e-government 
initiatives. By doing so, multiple views and multiple skills are engaged in balancing 
the needs of being rigorous enough in the analysis with the needs to be flexible in 
order to be relevant for different stakeholders. A specific method for benefits 
evaluation of IT-investments and process changes is Peng [14]. Peng is widely used in 
both the private and the public sector. The method consists of ten steps, and ideally it 
involves users and managers as well as functional and technical specialists from the 
organization. Benefits are identified in workshops and organized in an objectives 
structure that depicts the relationships between benefits, process changes and IT 
functionality. All benefits are expressed in financial terms although the intention is 
not to achieve accounting precision. In order to validate the results, the benefits are 
classified as direct, indirect and intangible benefits. Identification of IT-costs is 
supported by a pre-defined list of costs and types. Finally, the net value of the benefits 
and costs are calculated and managers responsible for the realization of the benefits 
are appointed.  

2.4   Expected Challenges 

Municipalities that introduce e-government face a number of challenges. Gil-Garcia 
and Pardo [15] have organized e-government challenges reported by several authors 
in five challenge categories: information and data quality, information technology, 
organizational and managerial, legal and regulatory as well as institutional and 
environmental. Typical data related challenges include insufficient quality of data, 
lack of data and inconsistencies of data. Information technology challenges are for 
example the incompatibility between older and newer system approaches, i.e. 
universal systems and component-based or service oriented systems [16]. Examples 
of organizational and managerial challenges include diversity of the organizations 
involved in e-government initiatives and conflicting goals within government 
organizations [3]. Legal and regulatory challenges include the need for adapting laws 
and regulations to new technologies, e.g. electronic identification and digital 
archiving. Institutional and environmental challenges include for example privacy 
concerns as well as policy and political pressure. 

3   Method 

In this paper, the goal is to move control toward citizens and to simplify 
administration in social services, i.e. assisted living services. We use design research 
[17, 18, 19] to seek for new solutions based on advances in information technology. 
Design research is an area within the IS-field that intervenes to create alternative 
futures instead of studying the past to discover truth. 

We went through the following steps to develop the open social e-service. First an 
as-is analysis of the current process was performed. A number of workshops and in-
depth interviews were carried out to gather information about the existing process and 
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related sub-processes. Representatives for all roles involved in the current process 
participated in the workshops, i.e. local government official (LGO), accounting 
assistant, emergency group (a sub-supplier), and installer (a sub-supplier to the 
emergency group). The discussions were steered to retrieve the different process 
steps, the responsible actors and the data processed at each step. The processes were 
documented in YAWL [20]. For the resource and data perspectives additional 
visualization techniques were used. YAWL was chosen because it is a powerful 
process modeling language with an open source supporting environment. It is based 
on results from the Workflow Patterns initiative (www.workflowpatterns.com) and 
supports a wide variety of patterns compared to other business process management 
systems [21, 22]. For our project, it was essential to evaluate the applicability of an 
open source business process management tool. 

At the end of the as-is analysis a prototype in YAWL of the main process was 
demonstrated to the work group as a process validation means. After that a 
performance analysis was carried out, i.e. the execution time of the individual tasks 
was measured or estimated2 and documented. Finally, the handling of a pilot case of 
the emergency telephone application was video recorded and the movie was used by 
the project team to validate the as-is process among the municipal executives. 

The results of the as-is analysis were: (a) process models for: the emergency help 
telephone application and installation process and the two related processes, i.e. 
periodical re-investigation and prolongation of the service subscription as well as 
cancellation of the service; (b) a list of problems caused by limitations in or the 
utilization of the current IT-system identified during the analysis.  

In parallel with the as-is analysis, an investigation was initiated on the legal issues 
related to the transformation of the service to an open social service. For this the 
Department of Law at the University of Lund was consulted. Three alternatives from 
a legal point of view were outlined and evaluated from three perspectives: process-
changes, technical impact of the proposed solution and benefits. One of these 
alternatives was selected for implementation by Järfälla Social committee. 

Based on the as-is analysis, and the results from the legal investigation a to-be 
process was designed together with the work group established earlier. The group was 
first presented with a prospective solution through a small theatrical sketch. This 
prospective solution was our revision of the current process so that 1) the problems 
identified in the as-in process were solved and 2) the benefits of e-services technology 
added to the process (e.g. relocation of the application registration task from a local 
government official to a citizen). A prototype in YAWL for the designed solution was 
then developed and demonstrated to the work group for validation. In parallel, work 
with the interface design for the e-service was carried out. 

4   Results 

The goal is to design an open social e-service for assisted living services. The 
objectives are to move control closer to the citizen and to reduce bureaucracy. Control 
                                                           
2  A telephone call with the citizen is an example of a task for which the performance time was 

estimated. As the conversation time may vary significantly between different citizens an 
estimated average was agreed upon. 



229

294 G. Juell-Skielse and P. Wohed 

can be moved closer to the citizen by the use of interactive e-services and increased 
transparency. Bureaucracy can be reduced by eliminating formal decisions and 
decreasing administrative tasks, such as manual data entry and manual case filing. 

4.1   Design of the Open Social E-Service 

Three different alternatives to an open social e-service were identified. 

− Open for anyone 
− Open with eligibility criteria 
− Open after general approval 
 

Open for anyone is a fully open service with no municipal decision making where 
citizens pay a fee for service provisioning. Open with eligibility criteria is a service 
open to citizens which meet pre-defined eligibility criteria. Open after general 
approval is a service open to citizens who already have received a municipal approval 
for social services. Based on the approval, these citizens can then order a number of 
available assisted living services based on his or her perceived needs. 

The first solution Open for anyone was found to be complicated from a legal 
standpoint.  The social services act requires that decisions are made on an individual 
level in order to provide documentation, to provide the possibility to file legal claims 
against the decision and to provide a basis for communication to the individual. 
Further, the social service council requires formal and individual decisions in order to 
document information about individuals that is used for future care decisions and for 
providing statistics to the government. In addition, the county council has recently 
criticized a number of municipalities providing emergency alarms as open services 
without formal decisions [23]. The city council's view is that emergency alarms 
ultimately are care services due to the life saving actions that may be provided in case 
of an alarm. The second solution Open with eligibility criteria was legally acceptable 
if the decision is taken based on a number of clearly defined eligibility criteria and 
that the individual could be satisfactorily identified. If the citizen does not meet the 
eligibility criteria a manual application process should be initiated. Given these 
circumstances, a formal decision could be automated. In the third solution Open after 
general approval the citizen is offered a selection of living assistance services based 
on an initial formal decision. The citizen can then choose one or more living 
assistance services from this selection of services over a period of time. Järfälla Social 
committee decided to go for the second solution "Open with eligibility criteria". 

The administrative process for the open social e-service was detailed according to 
the solution "Open with eligibility criteria", see Figure 1. The process starts with a 
citizen filling out an electronic application and submitting it to the municipality. The 
application form contains the citizen's personal and contact data, information of the 
citizen's health situation that may be of importance when providing the living 
assistance service, as well as data for a number of prerequisites and eligibility criteria 
defined by Järfälla Social Committee [24], see Figure 2. The prerequisites aim to 
make clear the necessary conditions, e.g. that the citizen is able to use the emergency 
help telephone equipment. In addition, there are two eligibility criteria: perceived 
insecurity and perceived risk of falling. A citizen is eligible for the emergency help 
telephone service if at least one of these criteria is met. 
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An individual and automated decision is made based on the input provided for the 
prerequisites and eligibility criteria. In case the criteria are fulfilled, the application is 
approved, the citizen notified, and installation organized and carried out, see Figure 1. 
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Fig. 1. The to-be administrative process for the open social e-service 

  

Fig. 2. Application form including prerequisites and eligibility criteria [26] 

First an alarm number is assigned to the citizen by the Telephone Emergency 
Center (TEC). TEC is a national organization providing the technical infrastructure 
for directing emergency calls from citizens to different emergency groups. When a 
citizen has received an alarm number, installation of the emergency telephone 
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equipment can take place. Installation is organized and carried out by a third party 
provider, in the model referred to as Installer. During the installation, keys to the 
citizen's home are collected (so that help can be provided even if the citizen is not 
able to open the door). The keys are handed over to the Emergency Group (EG) 
where they are allocated to a storage space and kept in a secure way. Finally, start 
date for the service is derived (usually the same as the installation date), citizen added 
to the billing system and informed about the start of the service and payment date. 

As nearly all of the applications today result in approvals, the expectation is that 
the process proposed in Figure 1 will be used for most of the applications in the 
future. However, a fundamental standpoint is that negative decisions shall never be 
automated. For this reason, if a citizen does not fulfill the prerequisites and eligibility 
criteria, the case will be handled manually. 

4.2   Analysis of Potential Benefits and Use of Process Innovation Techniques 

The potential benefits of the administrative process for the open social e-service are 
expressed as a reduction in work time. The total potential benefits are estimated, using 
Peng (see section 2.3), to between 53 and 69 minutes per case. This is an effect of the 
process redesign heuristics (see section 2.2) applied to the to-be administrative 
process. The potential benefits and applied redesign heuristics are presented in Table 
1. In the first task Fill in and submit application control is relocated to the citizen by 
letting the citizen perform her own investigation through the use of an electronic form 
where required information is made explicit and input data controls are added. 
Integrative technology is used by a workflow system supporting the administrative 
process from start to end. In the second task Make individual decision based on 
criteria the decision task is automated for approved cases. Approval is based on 
 

Table 1. Potential benefits and applied process redesign heuristics 

Task  To-be  Applied process redesign 
heuristics  

Potential benefits 
(minutes of work time)  

1  Fill in and submit 
application  

Control relocation, Control 
addition, Contact reduction, 
Integrative technology  

17-22  

2  Make individual decision 
based on criteria  

Integrative technology, Task 
elimination, Task automation, 
Exception  

8  

3  Assign alarm number  Task automation, Control 
relocation, Integrative 
technology  

5  

4  Install help telephone Integrative technology  3-5  
5  Handle citizen keys  Task automation, Integrative 

technology  
3  

6  Set start payment date and 
register in billing system  

Task automation, Case type, 
Integrative technology  

11-15  

7  Send decision to citizen 
and archive 

Task automation , Integrative 
technology  

6-11  
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prerequisites and eligibility criteria. The case is redirected to an exception handling 
process if the prerequisites or eligibility criteria are not met. In the tasks 3-7, task 
automation and integrative technology are applied in the same fashion. In the third 
task Assign alarm number control is relocated to a third-party service supplier. In the 
sixth task Set start payment date and register citizen in billing system a service fee 
decision is automated and tasks related to reduction service fee applications are 
broken out into a separate process. In summary, the use of an e-service in 
combination with a workflow system will have a significant impact on the 
administrative process. Since a large number of tasks are relocated, eliminated or 
automated work organization will change. 

4.3   Experienced Challenges  

Several challenges were experienced during the design and development of the open 
social e-service for assisted living: conflict of interests, technological incompatibility, 
lock-in relationship with IT-suppliers. 

Conflict of Interests. There are two groups of interests. On the one hand there are the 
director of the Social Services Committee and the local government officials. On the 
other hand there are the middle managers reporting to the director and responsible for 
managing the work of the officials. 

The director and the officials see opportunities in relocating control toward 
citizens. This means that citizens instead of local government officials become 
responsible for decision making and for providing input data. The director argues that 
open social e-services support Järfälla’s aim to become more open and transparent to 
citizens. The director refers to changes in other areas of social services where it has 
been possible to successfully remove decision making, e.g. simple home maintenance 
assistance for elderly citizens, such as change of light bulbs. The officials want to 
remove administration from their duties and through open social e-services they 
become no longer active in the operative process. 

The middle managers are hesitant to relocate control toward citizens. They want to 
keep decision making since individual decisions make it possible for municipalities to 
collect social information about individuals. Middle managers argue that emergency 
help telephone services differ from simple home maintenance assistance services due 
to the caring nature of emergency help telephone services. It is also the city council's 
view that emergency help telephone services ultimately are care services due to the 
life saving actions that may be provided in case of an alarm [23]. In addition, the 
National Board of Health and Welfare requires municipalities to provide statistics 
about assisted living services which is simplified through the availability of individual 
social information. 

We believe that the above conflict of interests depends on that open social e-
services challenge the current way control is exercised within the Social Services 
Committee. Today, control and implementation of policies is to a large extent 
exercised by local government officials. They are so called street-level bureaucrats 
[25, 26] that exercise a large amount of influence over how public policy is actually 
carried out. When local government officials are removed from the administrative 
process and the daily exercise of policy implementation the demands on middle 
management will increase.  
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The challenge was initially managed by conducting an in-depth analysis of the 
legal issues of providing different solutions to open social e-services and then to 
request a formal decision by the Social Services Committee on which solution to 
choose. 

Technological Incompatibility. The current information system package lacks 
workflow capabilities. It is built on a database using forms to create, read and update 
information. The only means to signal hand-over between roles in the organization are 
changes in case status. This means that it is difficult to build on this application when 
integrating the administrative process further. 

The challenge was managed by letting the IT-supplier conduct a pre-study of how 
to communicate with the e-service front-end (My Pages) and to implement changes 
necessary to realize the to-be process. If the criteria could be handled separately and 
disconnected from the web form and the decision logic in the workflow then the e-
service would be more or less transparent to all application processes in most 
municipalities. 

Lock-in Relationship with IT-suppliers. The current information system used by the 
Social Services Committee, Procapita, is built using a two-tier technical architecture:  
database and application. The database is owned by the municipality of Järfälla but 
the operations and maintenance is outsourced to the IT-supplier that owns the 
application Procapita. The agreement between Järfälla and the IT-supplier does not 
allow for other applications to create or update data. Also, it is not allowed to change 
the structure of the database. This has the effect that IT-related changes have to 
involve the IT-supplier which is costly and often time consuming. Even small changes 
can be very difficult to realize. 

To manage this challenge, the project has tried to involve the IT-supplier in the 
development process. Since Procapita is an information system used by a majority of 
Swedish municipalities, the support for open social e-services may potentially be used 
by a large number of municipalities. 

5   Epilogue 

In this paper we set forth to design an “Open Social e-Service” for assisted living 
services. The administrative process for the emergency help telephone in the 
municipality of Järfälla was analyzed and redesigned. Several best practices for 
process innovation were used to relocate control towards the citizen and to eliminate 
tasks and manual work in the current administrative process. The design was 
demonstrated in a YAWL-prototype. Potential benefits were analyzed from the 
perspective of the municipality and the service provider. Challenges experienced 
during the work were reported and analyzed. 

We conclude that a major challenge with open social e-services is the transition 
from the current way of how control is exercised by the local government officials 
within the Social Services Committee to a new way of how control is shared by 
citizens and middle management within the Social Services Committee. We also 
conclude that for the open e-service to be applicable to other domains and 
municipalities, it is important to manage decision criteria separately. Hence, a second 
design iteration should consider separation of concerns [27].  
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The service is currently under implementation and will be evaluated through tests 
and analysis of actual benefits achieved. Verification, acceptance and usability tests 
are planned for second half of 2010. Benefit analysis are planned to be carried out in 
2011 using an approach combining Peng and Value modeling [28, 29]. 
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E-tjänster hittar man allt oftare på kommuners och förvaltningars hemsidor. Men hur effektivt 

hanteras inkomna ärenden? Tyvärr är dagens verksamhetssystem inte byggda för effektiva processer. 
Föredraget visar hur kommunala processer kan effektiviseras med verktyg för just processhantering, 
samt öppen källkod. Föredraget baseras på ett tillämpat forskningsprojekt inom Järfälla kommun, 

tillsammans med Stockholms universitet och Vinnova.

Inledning 
Sverige var en av de första länderna som utvecklade och utnyttjade informationsteknologi inom såväl 
industri som förvaltning. Så tidigt som på 60- och 70-talet utvecklades och introducerades stora 
system inom statlig förvaltning och offentlig sektor. Bland annat för att hantera personnumren som 
datoriserades under 60-talet. 

Mycket har hänt i Sverige sedan dess. Två aktuella förändringar är införande av e-förvaltning och 
privatisering av offentlig verksamhet. Införande av e-förvaltning gör att vi idag förväntar oss att 
information och kommunala tjänster är tillgängliga var som helst och när som helst och att vi kan 
använda datorer och Internet för att kommunicera med våra förvaltningar. Samhällsnyttan med e-
förvaltning förväntas bli omfattande och innefattar ökad bekvämlighet och ökat inflytande för 
medborgare och företag, samt minskade kostnader för offentlig förvaltning och ökad global 
konkurrenskraft för landet som helhet. Idag sker också en privatisering av offentliga verksamheter. 
Detta påverkar bland annat organisationen på kommunal nivå genom att kommuners verksamheter 
delas upp i beställar- och utförarorganisationer. 

E-förvaltning och privatisering ställer nya krav på kommuners informationssystem. Trots en 
kontinuerlig utveckling, kan fortfarande många av dagens system karaktäriseras som 60- och 70-
talssystem. IT-avdelningarna är dessutom små och de större leverantörernas inflytande över 
kommunernas informationssystem är stort. Därför är möjligheterna att genomföra strukturerade 
förändringar begränsade. Detta är ett hinder för det fortsatta införandet av e-förvaltning. 

I den här artikeln vill visa två exempel på hur integrerade e-tjänster för e-förvaltning kan utformas, 
dels med hjälp av ett processhanteringssystem (BPM-system1

Erfarenheter från exemplen är att integrerade e-tjänster kan bidra till ökad öppenhet och 
tillgänglighet samt effektivare handläggning både inom kommunen och inom 
utförarorganisationerna. Exemplen visar också på de möjligheter som BPM-system kan ge och de 
utmaningar som dagens befintliga informationssystem skapar vid införande av e-förvaltning.  

) med öppen källkod och dels genom 
anpassningar av ett befintligt informationssystem. Arbetsflödet är hämtat från socialförvaltningen i 
Järfälla kommun och handlar om trygghetstelefoner.  

                                                           
1 BPM är en förkortning av det engelska uttrycket business process management och BPM-system används för 
att distribuera arbete längs med arbetsprocesser.  
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Öppna sociala e-tjänster – ÖST-projektet 
Projektet Öppna sociala e-tjänster (ÖST) är en satsning från Järfälla kommun i samarbete med 
Vinnova, Stockholms universitet och Lunds universitet. Järfälla är en med svenska mått mätt ganska 
stor kommun med 65 000 invånare. Ett viktigt ansvar för kommunen är att erbjuda omsorg till äldre 
och funktionshindrade. Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för omkring 1500 äldre och 850 
funktionshindrade invånare.  

Syftet med öppna sociala e-tjänster är att öka medborgares inflytande över de sociala insatserna. 
Resultatet är helt nya e-tjänster inom den sociala omsorgen. Trygghetstelefon samt avlösar- och 
ledsagarservice är exempel på insatser som blir enklare att beställa med de nya öppna e-tjänsterna. 
Fördelarna med de öppna sociala e-tjänsterna är att kommunens invånare själva kan gå in på 
kommunens hemsida och ansöka om den insats som man är intresserad av. Uppfyller man kriterierna 
för insatsen skriver man sin utredning direkt på webben och den handläggs omgående av systemet.  
Jämfört med en traditionell ansökan ger det snabbare beslut och enklare handläggning. Vid mer 
komplicerade ärenden kompletteras de öppna sociala e-tjänsterna av traditionell handläggning. 

ÖST-projektet pågår mellan 2009 och 2011. Det följer en traditionell systemutvecklingsprocess med 
processanalys, kravspecifikation, utveckling och installation. Det genomförs tillsammans med 
brukare, kommunala handläggare och representanter för utförarorganisationerna i Järfälla. Den 
traditionella systemutvecklingsprocessen kompletteras med en analys av de legala förutsättningarna 
samt utvärderingar av nytta och användbarhet. Stockholms universitet ansvarar för processanalysen 
och är involverat i kravspecifikationen. Dessutom genomför Stockholms universitet utvärderingarna 
av användbarhet och nytta. Lunds universitet genomför den juridiska analysen av legala krav och 
förutsättningar för öppna sociala tjänster. Som ett led i processanalys och kravspecifikation har 
Stockholms universitet utvecklat en prototyp av e-tjänsten i YAWL, ett BPM-system med öppen 
källkod. Den slutliga e-tjänsten har sedan implementerats i Järfällas befintliga informationssystem 
Procapita av Tieto, Sirius och Comfact.  

Processförändringar 
Processen för trygghetstelefon beskrivs översiktligt i bild 1. I nuläget ansöker en medborgare om 
trygghetstelefon via ett förenklat ansökningsformulär som skickas in till kommunens handläggare. 
Handläggaren kontaktar medborgaren och fyller i eventuella kompletteringar till ansökan. Därefter 
sker ett antal administrativa arbetssteg, bland annat registreras medborgaren i socialförvaltningens 
informationssystem, avgift beräknas och beställning faxas vidare till utförarorganisationen som i sin 
tur faxar tillbaka en bekräftelse när trygghetstelefonen har installerats hemma hos medborgaren. 
Därefter arkiveras dokumentationen manuellt. Totalt använder kommunens handläggare och 
assistenter ungefär en timme för att handlägga en ansökan. I stort sett godkänns alla ansökningar. 

 

Bild 1. Processen för trygghetstelefon i Järfälla kommun. 

Ansöka UtföraBeställaHandlägga

Medborgare Kommun Utförar-
organisationer

Styra
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Börlägesprocessen har designats för att överföra kontroll från handläggare till medborgare; minska 
den manuella handläggningen och effektivisera ärendehanteringen. 
• Överföra kontroll från handläggare till medborgare. Detta uppnås genom att beslutskriterier för 

tilldelning av trygghetstelefon klargörs och visas för brukaren. Brukaren får också direkt 
återkoppling på sin ansökan. 

• Minska den manuella handläggningen. Detta uppnås genom att positiva beslut baserade på 
kriterierna fattas automatiskt. All pappersadministration, inklusive arkivering, digitaliseras och 
handläggarens roll flyttas från att ha varit operativ till att bli mer uppföljande. 

• Effektivisera ärendehantering. Detta uppnås genom integration mellan medborgare, kommun och 
utförarorganisation samt automatisering av bland annat faxning mellan kommun och 
utförarorganisation. 

När kommunal förvaltning processorienteras genom implementering av integrerade e-tjänster 
uppstår en rad utmaningar som beror på den befintliga IT-miljöns uppbyggnad. Vi förklarar dessa 
genom att ge en kort historisk överblick över informationssystemens utveckling. 

Utvecklingen inom informationssystem 
Utvecklingen inom informationssystem har hela tiden gått mot en tydligare uppdelning av olika 
problemområden (eng. separation of concerns), se bild 2. Först bröts datahanteringen ut på 70-talet 
och dedikerade databassystem tog hand om lagring och underhåll av data. Därefter bröts 
gränssnittshanteringen ut under 80-talet med särskilda grafiska komponenter. Nästa steg, under 90-
talet, har varit att skilja ut arbetsprocesser och placera i separata BPM-system. BPM-systemen är 
avsedda att distribuera arbete till rätt personer i organisationer längs med en arbetsprocess. 
Arbetsprocesser byggs upp som grafiska modeller i BPM-system och kallas även för processkartor. 
BPM-system hanterar också arbetsprocessers informationsbehov genom att data för olika arbetssteg 
sammanställs och levereras i rätt ögonblick. Liksom databassystem är BPM-system generiska system, 
d.v.s. inte skräddarsydda för en individuell organisation. De konfigureras till olika organisationers 
behov genom att processkartor byggs upp. BPM-system kan ses som en vidareutveckling av 
ärendehanteringssystem (eng. workflow system) och erbjuder mer funktionalitet för uppdelning i 
delprocesser samt processuppföljning och analys. 

 

Bild 2. Utvecklingen inom informationssystem. Översatt från ter Hofstede2

                                                           
2 ter Hofstede m.fl. (2009) Modern Business Process Automation: YAWL and its Support Environment, Springer, 
ISBN: 978-3-642-03120-5  

.
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2000-talet har hittills präglats av en tydligare uppdelning mellan affärsregler och applikationslogik 
samt införande av tjänsteorienterade arkitekturer. Ett exempel på affärsregler som med fördel kan 
hanteras separat inom kommunal förvaltning är beslutskriterier liknande de som utvecklats för 
Järfällas e-tjänster. 

Många av de system som används inom offentlig sektor byggdes relativ tidigt och är typiskt 
monolitiska informationssystem där i stort sett endast datahanteringen är separerad från 
applikationslogiken. En naturlig väg för kommuner att öka sin processorientering utan att låsa in sig i 
ytterligare anpassningar av sina monolitiska system är använda BPM-system med öppen källkod. 
Dessa system är inte behäftade med licenskostnader och betydligt enklare att sätta upp och 
underhålla än att implementera nya arbetsprocesser i ett monolitiskt informationssystem.  

BPM-system med öppen källkod 
Under de senaste 10 åren har ett antal BPM-system gjorts tillgängliga med öppen källkod. Några av 
de större systemen är Bonita, Intalio, Processmaker, Runa och Yawl. Yawl har utvecklats inom 
akademin och är resultatet av 10 års forskning vid universitet i Australien och Nederländerna. Yawls 
främsta styrka ligger i dess yttrycksfulla processpråk. Processpråket utvecklades utifrån ett antal 
affärsscenarier. Affärsscenarierna är som legobitar som sätts samman till processkartor. En annan 
styrka är möjligheten att verifiera egenskaperna hos nya affärsprocesser innan driftsättning. Det är 
till exempel viktigt att undvika låsningar och evighetscykler i arbetsprocesser. Yawl används av såväl 
offentliga verksamheter som tjänste- och industriföretag. 

Implementering av den öppna integrerade e-tjänsten för trygghetstelefon 
E-tjänsten för trygghetstelefon i Järfälla har implementerats på två olika sätt, dels som en prototyp 
på Stockholms universitet och dels skarpt i Järfällas befintliga IT-miljö. Prototypen utvecklades i Yawl 
och har använts för att validera börlägesprocessen samt som underlag för kravspecifikationen. 
Slutprodukten innehåller ett e-tjänstformulär (se bild 3), meddelandeöverföring med hjälp av 
integrationsmotorn Prosale samt modifiering av verksamhetssystemet Procapita. Detta ställde krav 
på samarbete mellan tre leverantörer: Sirius, Comfact och Tieto. 

 

Bild 3. Ansökningsformulär för den öppna e-tjänsten för trygghetstelefon i Järfälla. 



240

Prototypimplementation 
Fördelarna med att implementera den öppna e-tjänsten för trygghetstelefon i ett BPM-system med 
öppen källkod är flera (se tabell 1). För det första är det enkelt att skapa och ändra processkartor i 
YAWL för e-tjänsten. För det andra så kostar YAWL ingenting i inköp och Järfälla har fri tillgång till 
källkoden vilket underlättar ett gradvis införande av nya e-tjänster. För det tredje så kan man dölja 
systemet för användaren genom att använda mejlen som gränssnitt. Detta är en stor fördel för 
utförarorganisationerna som då inte behöver lära sig kommunens informationssystem. Nackdelarna 
är framförallt att kommunen behöver utveckla kompetens i BPM-system, får ytterligare ett system 
att förvalta och att det kan vara ont om externa resurser. 

Fördelar  Nackdelar  

• Låg uppstartskostnad i och med att varken 
licenser eller avtal krävs 

• Enkel implementering, anpassning och 
återanvändning av delprocesser i och med 
att programmering inte krävs  

• Möjlighet att dölja bakomliggande system 
för användare genom att använda 
befintliga mail-klienter som 
användargränssnitt  

• BPM-system är en ny typ av system som 
ställer krav på ny kompetens bland IT-
personal 

• BPM-system leder till ytterligare en 
applikation att förvalta under en 
övergångsperiod  

• Öppen källkod har ännu inte etablerats som 
affärsmodell vilket innebär att det kan vara 
svårt att hitta extern kompetens  

Tabell 1. Sammanställning över fördelar och nackdelar med att implementera e-tjänster i YAWL. 

Implementation  av slutprodukt 
Fördelarna med att implementera den öppna e-tjänsten för trygghetstelefon i den befintliga IT-
miljön är flera (se tabell 2). Dels är IT-miljön välkänd bland kommunens medarbetare och IT-personal. 
Det innebär att implementationen kan ske med befintlig kompetens. Dels är relationerna med IT-
leverantörerna inarbetade sedan länge och utvecklingen av gränssnittet mot kommuninvånarna 
följer en etablerad standard. Å andra sidan finns det flera nackdelar med att implementera i den 
befintliga IT-miljön. Framförallt är de befintliga systemen uppbyggda enligt en gammaldags arkitektur 
utan stöd för BPM. Detta innebär att den nya e-tjänsten ställer krav på anpassning av de befintliga 
systemen. En anpassning som kräver programmering av leverantören och som visat sig kan bli 
kostsam. Framtida justeringar och ändringar av e-tjänsten kommer kräva nya anpassningar. 

Fördelar  Nackdelar  

• Välkänd IT-miljö som inte ställer krav på 
ny kompetens  

• Inarbetade leverantörsrelationer där 
leverantörer har utvecklat förståelse för 
kommuners behov  

• Befintliga system saknar stöd för BPM vilket 
kräver dyra kod-anpassningar för varje ny e-
tjänst  

• Otydlig gräns mellan databas och 
verksamhetssystem vilket är en konsekvens 
av befintliga leverantörsavtal  

• Begränsad integration mot 
utförarorganisationer 

Tabell 2. Sammanställning över fördelar och nackdelar med att implementera e-tjänster i befintlig IT-miljö. 
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Slutsatser och diskussion 
E-tjänster erbjuder inte bara en ny kontaktyta mellan medborgare och förvaltningar utan skapar 
också möjligheter till ökad integration mellan medborgare, kommuner och utförarorganisationer. 
Dagens IT-system inom kommunal förvaltning är gammalmodiga och inte byggda för att stödja 
processorientering. De utgör i praktiken ett stort hinder för införande av effektiv e-förvaltning. BPM-
system med öppen källkod erbjuder stora möjligheter för kommuner att enkelt implementera och 
förvalta arbetsflöden kopplade till e-tjänster.  I ÖST-projektet har vi använt Yawl för att skapa en 
prototyp för en öppen social e-tjänst. Prototypen visar att börlägesprocessen som knyter samman 
medborgare, kommun och utförarorganisation enkelt kan implementeras i ett BPM-system med 
öppen källkod. Prototypen visar också att steget till ett fullskaligt införande i skarp miljö är ett 
realistiskt alternativ för en kommun. 

I framtiden finns möjligheter till ytterligare förenkling genom att även bryta ut regler. T.ex. skulle e-
tjänsten för trygghetstelefon kunna göras mer generell och användas för en rad olika e-tjänster inom 
socialförvaltningen om kriterier hanterades separat. 
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Introduction 

One of the most promising means to  improve and  innovate the public sector  is the 
creation of e‐government services, (Odongo et al 2009, Juell‐Skielse & Wohed 2010, 
Westland  &  Al‐Khouri  2010).  E‐government  promotes  extended  openness, 
accessibility  and  transparency  to  government  services,  (Johnsson  &  King  2005; 
Koussouris et al 2008; Odongo et al 2009). 

This paper aims to start the creation process of designing a generic process model 
for  e‐services  using  Peffers  et  al  (2007)  Design  Science  Research  Methodology 
(DSRM).  We  will  use  e‐service  processes  developed  at  Järfälla  municipality  to 
generate  a  generic  process model  applicable  for  all  services  provided  by  Järfälla 
social care department. 

In the  later years many different e‐government  initiatives has been started but still 
each  government  is  developing  its  own  strategy  for  e‐services  and  only  a  few 
researches have tried to create common guidelines for strategy (Rabaiah & Vandjick 
2009).  This  is  also  very  true  for  Swedish municipalities which  have  led  to  a wide 
variety  of  systems,  practices  and  implementations  of  e‐services  throughout  the 
country  (Löfstedt 2007). Also many municipalities  in Sweden have old  information 
systems that make it difficult to integrate complete processes (Juell‐Skielse & Wohed 
2010).  One  possible  solution  to  this  problem  is  to  use  a  business  process 
management  system  to  integrate  back  end  systems  (Van  der  Aalst  2004)  and  to 
function as an enabler for e‐service supported process models.  

All municipalities  in  Sweden  are  obliged  to  provide  a  variety  of  services  for  their 
citizens  and  also  have  to  abide  the  same  laws, many  decision  processes  can  be 
expected  to be  similar at  the different municipalities. This  implies  that  it  could be 
beneficial to use a generic process model when designing and implementing a wide 
variety of decision processes.  
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Information  and  Communication  Technology  (ICT)  can,  according  to,  Davenport 
(1993) be used to improve processes in different ways. “ICT application to all aspects 
of a government improves business efficiency and effectiveness as well as policy and 
program outcomes” (Odongo et al, 2009, p. 1).  The remedy to raise productivity and 
facilitate public administration is, according to Koussouris et al (2008) the creation of 
a pool of generic process models describing public services. Therefore we argue that 
generic  process  models  for  e‐services  are  an  important  contribution  to  e‐
government practice.  

This paper  is structured as  follows. First  the problem  identification and motivation 
for  the  design  is  described.  Then  phase  two  of  the  DSRM,  the  objective  of  the 
solution  is  presented.  Thereafter  a  first  iteration  of  phase  3,  design  and 
implementation, in the DSRM will be performed. The next steps, demonstration and 
evaluation, will be  theoretically prepared  in his paper and are meant  to be carried 
out  later. A short discussion on future work and contributions are carried out  lastly 
in the paper.  

Problem identification and motivation 

A project  to design Open e‐services  for  Social Care  is being  carried out  at  Järfälla 
municipality  in  Sweden  in  cooperation with  Stockholm  University  (Juell‐Skielse  & 
Wohed 2010). A number of similarities exist between the services. Nevertheless, all 
e‐services  that were designed within  the project have been built up  from  scratch. 
Because many of the services  in the social care share properties  it  is our belief that 
the experiences from the development of the e‐services within Järfälla municipality 
could be used in the creation of additional e‐services. By applying a generic process 
model when  creating  new  e‐services  obtained  practices  can  be  reused. Using  the 
prototype design of  the e‐services  created  for  the  social  services  sector at  Järfälla 
municipality, we will start the creation process of designing a generic process model 
for  e‐services.  A  generic  process  model  is  important  because  it  simplifies  the 
creation of new e‐services within the Järfälla municipality social care.  

To create e‐ services provided by the government and municipalities in Sweden it is 
important  to  remember  that  the  citizens  within  a  municipality  are  not  a 
homogeneous group,  instead the expected users of a government offered e‐service 
can be expected to be a diverse and heterogeneous group. Because of this, it is to be 
expected that the e‐service  interface towards the  inhabitants of a municipality will 
differ, however this does not imply that the actual process of decision making within 
the municipality will differ. Therefore  the scope of  this study will be  limited  to  the 
design  of  a  workflow  for  decision making,  starting  when  a  citizen  applies  for  a 
service. How the actual interface towards the residents should be designed is left out 
of this study. 
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Define Objectives of a Solution 

In order for the generic process model to be applicable for any given service within 

the Järfälla municipality social care, decision criteria needs to be handled separately 
from the main process (Juell‐Skielse & Wohed 2010). The separation of criteria from 
the generic process makes  it possible  to create a configurable process model. This 
giving  the model  the  ability  to  cover  a  large  range  of  services where  only  small 
differences between the services offered exist (Gottschalk et al 2008). A configurable 
process model allows  for  the  integration of  several different variants of a process 
and  captures  them  into  a  generic  process. When  using  the  generic  process  in  an 
implementation the generic process  is configured  into a specific executable process 
(Gottschalk  et  al  2008).  This  lead  to  the  Design  objective  1:  Separate  eligible 
criterion from decision process to create a configurable generic process for decision 
making. 

When studying the processes developed for Järfälla municipality it became apparent 
that the payment decision process is a standalone process that should be separated 
from  the main decision  about whether  a  citizen  is eligible  to  receive  a  specific e‐
service.  It  should  therefore  also  be  handled  separately  as  a  standalone  generic 
process  that  can  be  used  together  with  the  main  decision  process  model  or 
instantiated  by  its  own. Design  objective  2: Make  a  separate  generic  process  for 
payment decision that can easily be integrated into the main process.  

Järfälla municipality uses ProCapita, a  legacy system developed and maintained by 
the private IT company Tieto. The system lacks workflow capabilities and to develop 
new  features  is  time  consuming and often expensive  (Juell‐Skielse, Wohed, 2010). 
Development of new solutions for the public sector should always aim to disengage 
the  government  administration  from  dependency  on  legacy  systems 
(Regeringskansliet 2009). A generic decision process should therefore preferably be 
unattached  to  existing  systems.  This  lead  to  the  Design  Objective  3:  Separate 
underlying system dependencies from the process model.  

The Swedish public sectors e‐services should be build on open standards and always 
make use of open  source  solutions when applicable  (Regeringskansliet 2009). This 
leads to Design Objective 4: Use an open source tool to develop the generic process. 

Design and Development 

An important part in the development of a generic e‐service for Järfälla municipality, 
identified  in  section  2,  is  the  ability  to  configure  criteria  in  the  generic  process 
model. This is a feature in the process modeling language of YAWL (Gottschalk et al, 
2008).  This  has  led  to  the  choice  of  using  YAWL  to  develop  the  generic  process 
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model. The configuration feature in YAWL is working by enabling or disabling actions 
within a specified generic work flow. The use of the configuration feature will make 
it  possible  to  choose  between  various  criteria  for  different  services.  Also  the 
payment decision process will have an on‐off switch to make it possible to include it 
into the main process if necessary. 

In this paper, a first draft of the generic decision process has been made.   A YAWL 
workflow,  generalized  to  cover  all  services offered by  Järfälla  social  service  sector 
has be developed. The generalized process has been developed using the different e‐
service  processes  already  developed  for  the  social  service  department  at  Järfälla 
municipality as input.  The result of the first iteration of phase three in the DSRM is 
shown in picture 1.1.  

 

 

 

 

Figure 1: Draft of a generalized decision process  

 

Demonstration and Evaluation 

Before going back  to  the design phase we plan  to demonstrate  the prototype  in a 
workshop  for  a  group  of  administrative  personnel  at  Järfälla  municipality.  The 
workshop will include workers from different departments of the municipality. Their 
input will  be  used  to  evaluate  and  refine  the  generic model  so  that  it  covers  all 
aspects  of  their  decision making  process  for  all  simplified  services  offered  by  the 
social services sector at Järfälla municipality.   
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Future Work  

Our  intended next  step  is  to  create a generic process model, based on  the model 
developed  in  this  research  that  could  be  used  by  other municipalities  in  Sweden 
when developing e‐services. 

Possible contributions of this research are the ability to create e‐services based on 
an already existing process model. Considering  that  there are 290 municipalities  in 
Sweden and all of the offer similar services to their citizens it should be beneficial to 
have  a  generic  decision  process model  for  e‐service  already  in  place  to  speed  up 
implementation of e‐services throughout the country. The use of a generic process 
model  in  additional  municipalities  will  promote  reuse  of  local  competence  and 
practice. 
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Abstract. E-government has become one of the most prominent means
to reform the public sector. Building e-government embraces a variety
of efforts both at a centralised level, (e.g. the integration of and com-
munication between systems across different agencies, domains and ge-
ographies), and at local levels such as the development of e-services for
the provision of 24/7 public sector agencies. In this paper, we report
on the results of a project aimed to develop e-services as a part of the
e-government initiative in Sweden. The project was carried out at the
elderly and handicapped unit at one municipality. The e-services consid-
ered in the project were also intended to open up the underlying social
services and are, therefore, referred to as open e-services. We discuss the
results of the development of one such e-service as a proof-of concept
solution for which a business process management system is used. We
present the solution and explain the features of using a business process
management system as a back-end system.

Key words: Business process management, e-services, e-government

1 Open E-services in Local Government

Local governments in Sweden are responsible for a large share of public ser-
vices in the fields of education, care and healthcare. Elderly care and care for
the disabled are two important tasks and account for almost 30% of municipal
budgets[12]. The demographics in Sweden follow the European aging trend [11],
with a forecasted growth of young elderly people (65-79 years) by more than
5% over the next 10 years, and a rapid growth of elderly above the age of 80
the decade after [10, p. 31]. To meet the challenges of this aging population,
local governments are strengthening their capabilities in the area of assisted liv-
ing services in the short-term and increasing capacity for special housing in the
long-term.
 This work is funded in part through the project Open Social Services financed by
The Swedish Agency for Research and Innovation for Sustainable Growth (Vinnova).

 Work conducted during a visit at the Queensland University of Technology.
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In the area of assisted living, focus is placed on streamlining the administration
associated with the provision of the services. Efforts are focused on two main
directions: opening up the services and developing e-services.

Opening up the services includes the removal of the formal decisions of grant-
ing or rejecting services to citizens taken by municipal officials. For instance
26 Swedish municipalities provide the emergency phone service as an open ser-
vice [13, p. 28], i.e. the service is ordered and subscribed to by citizens instead
of applied for and then formally approved by authorities.

The development of e-services has initially resulted in the development of web
portals containing information about municipal services and application forms
that can be submitted electronically. Although these application submission e-
services imply some simplification for the citizen they do not utilise the full
potential of ICT and offer only a limited improvement for those who receive the
applications.

To better exploit the ICT for e-services, we engaged in a project that aimed to
develop three open e-services for the elderly and handicapped care in a munici-
pality. Our role in the project included the business process analysis and design
for the e-services, as well as an analysis of the use of open source software for
their implementation1. To extend the scope of the current application submis-
sion e-services to e-services that support the entire process, we used a business
process management system (BPMS) as a back-end system. To analyse the use of
open source software, we prototyped the first e-service, i.e. the emergency phone
application e-service, in an open source BPMS called YAWL [3]. This paper
reports on this prototype as a proof-of-concept implementation of an e-service
using state-of-the-art business process management technology.

The paper is structured as follows. Section 2 presents the steps we followed
to develop the e-service. Section 3 outlines a number of goals considered in the
provision of e-services. Section 4 presents the solution. Sections 5 and 6 conclude
the work with an analysis of how well the BPMS-based solution meets the goals
and plans for further work. Finally, the Epilogue provides some reflections on
BPMSs for e-services from a historical perspective.

2 Method of work

We progressed through the following phases to develop the open social e-service:
process analysis, process specification and e-form development. During the pro-
cess analysis phase, an as-is analysis of the current process was performed. For
this, a number of workshops were carried out with a work-group consisting of six
municipal officials, two executives and a representative from the IT department.
During some of the workshops a representative from the social service provider,
who is a sub-supplier for the municipality, was also present.
1 The actual implementation of the services is the responsibility of two software de-
velopment companies, one of them responsible for the municipality’s web portal the
other providing the solution for the electronic identification currently in use.
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The purpose of the workshops was to gather information about the existing rou-
tines. A couple of related processes were also analysed. After every workshop the
results were documented in YAWL process models. For the resource and data
perspectives an additional, music line notation [7] was used. The process mod-
els were continually validated with the working group and periodically presented
to municipality management. To complement the workshops, four in-depth in-
terviews were carried out with representatives from the different roles in the
process. The purpose of the interviews was to fill in information gaps from the
workshops and acquire knowledge of the municipality IT system.

In parallel, an investigation was carried out on the legal issues related to the
transformation of the service to an open social service. For this, the Department
of Law at Lund University was consulted. Three alternative solutions from a
legal point of view were outlined and one of them selected by the executives.
Our experiences from this phase are documented in [6].

During the process specification phase, a to-be process was first designed and
agreed upon. The work was carried out in a similar way as before, i.e. through
workshops with officials from the municipality. Management decided on a set
of decision criteria for the open social service. The design of the to-be process
aimed to solve the problems identified during the analysis. The design was pre-
sented at management level and after agreed upon prototyped in YAWL. For the
prototype, the solution was optimised from a technical point of view; however,
the modifications did not influence the process behaviour. Before the work on
prototyping was initiated, the goals with the prototype were listed. Some of them
related to limitations with the current way of working, whereas others reflected
the general ambitions for e-services and use of integration technologies.

During the e-form development phase, the e-service’s interfaces with its users
were designed. The work was performed in workshops with the same group of
officials as before and validated by the executives. The to-be process and the
municipal web interface template and guidelines were followed. When ready the
forms were implemented in the prototype.

3 Considerations for e-services

When developing e-services we need to distinguish between three types of goals
that need to be achieved within the legislative constraints applied by the EU and
the Swedish state: goals associated with the citizen, goals of the municipality
(service purchaser) and goals associated with the service provider.

The goals related to citizens include:

G1 Increased access to social services with respect to time, geographic location
and accessibility. Time refers to 24/7 government, geographic location refers
to the possibility of applying for a service from home and accessibility is
a legislative requirement [2, 14] of the authorities investing in e-government
efforts. Since the service is intended for the elderly and infirm, it is important
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that these groups of citizens can, if needed, access it via assistance devices
such as audio and brail readers.

G2 Increased openness by providing a sense of control to the citizens:
a) Before submitting an application, inform the citizen about what is avail-
able, what is expected from them, and what they can expect from the
authority. In particular, make explicit the decision criteria used for eval-
uating their application.

b) Once an application has been submitted, communicate status changes
to the citizen so they know where they are in the process. Provide the
citizen with the ability to intervene in the process, e.g. withdraw their
application.

c) Once application handling has ended, notify the citizen of the outcome
and provide them with the capability to review the result at a later date
and/or challenge the result.

The goal related to the municipality is to develop a solution with the following
properties:

G3 Business orientation The e-services should support the administration of
citizen applications for social services. The technology should be used to
streamline the business process so that the lead time from application receipt
to service delivery decreases and when motivated handling time spent on
individual applications is reduced.

G4 Visibility Officials at different levels should be able to continually monitor
individuals as well as sets of citizens and their statuses. In addition, the
solution should fulfil both real time and historical reporting requirements.

G5 Cost effectiveness The solution should provide a low overall cost for a large
number of e-services. This cost includes implementation, licensing, operation
and maintenance.

G6 Flexibility The solution should be able to adapt and suit evolving require-
ments. This means that significant changes in a business process should have
little impact on the system. Flexibility entails low cost of change.

G7 Scalability implies a reducing cost to the development of new services. Scal-
ability lowers the average cost per service as the number of services imple-
mented in the system increases. In our case, the e-service shall provide a
general proof-of-concept solution applicable to other open e-services.

The goals related to the service providers (sub-suppliers to the municipality) of
the social service include:

G8 Increased integration with sub-suppliers Currently, communication with sub-
suppliers is manual and paper-based. Although information is already present
in the municipal information system forms are still filled in by hand and faxed
to the sub-suppliers. The same piece of information is filled in multiple times
(in different forms). The communication routines with the sub-suppliers are
fairly straightforward; however, using modern ICT would significantly reduce
the time currently spent on shifting information around.
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Legislative constraints applied by the EU and the Swedish state include:

G9 Compliance with the law The e-service dealing with citizen applications for a
social service and as such providing a front-end for the service, must conform
to the Social Services Act.

G10 Multi-lingual support A law requiring the support of national minorities and
minority languages [4] came into operation in Sweden in January 2010. Ac-
cording to this law, if requested the municipalities must provide social ser-
vices to a citizen of a given minority in their minority language. As the e-
services will act as the first step of social services delivery, the multi-lingual
requirement also applies to them. Furthermore, multi-lingual e-government
is highly relevant in a wider European context.

G11 Consideration of open source solutions In “Strategy for Authorities’ Work
with e-Government”, the Swedish government states that when procuring
and developing software all authorities shall consider and evaluate open-
source alternatives [8, p. 73].

4 The Solution

We aimed to develop an e-service to support the entire process of dealing with
citizen applications for emergency phones. Since BPMSs are designed to support
business processes in organisations, they were our natural choice of software. To
evaluate the use of open source solutions (goal G11) we used YAWL. YAWL
was selected because it is one of the larger BPMSs distributed through an open
source repository [15] fulfilling our requirements on functionality. However, the
results of our work are general and another BPMS with similar functionality
could have been used instead.

A basic principle for the development is to present users with a simple and
intuitive interface without making them aware of the use of a BPMS as a back-
end system. Therefore, the interface towards the citizens and users is realised
through mail clients. The solution contains the following parts: (i) a process
model and associated resource model; (ii) a set of custom forms used for dis-
playing or acquiring data relevant for the process; (iii) an email notification
demon for forwarding the allocated work to the corresponding mail clients; and
(iv) case initiation by citizen through electronic application submission. In ad-
dition, (v) multi-lingual support was added to fulfil goal G10. Furthermore, the
accessibility criteria defined for Europe [2, 14] were also considered (G1). The
remainder of this section presents the solution.

4.1 The emergency phone application process

A YAWL model capturing the emergency phone application process is shown
in Figure 1. Tasks are represented as rectangles that have an icon indicating
whether they are manual (i.e. tasks requiring input from the user), notification
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tasks (i.e. notification emails sent to users with no actions required) or automated
tasks. A task without an icon is an “empty” task that is introduced only for
routing purposes.

Tasks might also have decorators and colours. The decorators are used to capture
joins and splits of the control flow, whereas the colours are used to show the
different roles responsible for the execution of the tasks. There are three types of
decorators - AND, XOR and OR decorators - with each coming in two variants,
join and split. The AND decorators, i.e. AND-split and AND-join, are used
to capture the creation and synchronisation of parallel threads. The XOR-split
and -join decorators are used to capture the divergence/convergence of the flow
to/from different alternative paths. The OR decorators behave either as an AND
or XOR decorator depending on the context.

The process starts with the submission of an application by a citizen. Based
on a number of predefined criteria the application is either routed to manual
handling or progressed to emergency telephone equipment installation. In the
later case, an alarm number is obtained from the emergency service centre. Then,
an installation order is sent to all installers and allocated to the first one to
accept it. This installer is then responsible for the installation of the emergency
telephone equipment in the citizen’s home. The installer calls the citizen and
schedules the installation. A confirmation of the time is sent to the citizen, and
24 hours before installation a reminder is sent and the process progresses to
the installation task. At installation, installation data is obtained and keys from
the citizen’s home checked out. The keys are handed over to the emergency
group, serving the emergency calls, who stores them securely. Henceforth, the
citizen can start using their emergency phone. They are added to the accounting
system and the start time for the service fee payment is calculated. The citizen is
informed about the start service and payment time and the case is filed. Although
electronic filing is legally approved in Sweden, filing at the municipality is still
done manually by a customer relationship officer.

Fig. 1. The emergency phone application process
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…..
<NrInstallationFailures>1</NrInstallationFalures>
<Installation>

<FirstSocket>True</FirstSocket>
<Position>corridor</Position>
….

</Installation>
<InstallerAuditRecord>

<Action>’customer_to_resolve’</Action>
<Comment>’keys not working’</Comment>
….

</InstallerAuditRecord>
<AuditHistory>…</AuditHistory>

</EmergencyTelephone>

<Install>
<ApplicantName>
<FirstName>Anna</FirstName>
<FamilyName>Andersson</FamilyName>

</ApplicantName>
<ApplicantAddress>….
<NrInstallationFailures>0</NrInstallationFalures>
<Installation>

<FirstSocket>True</FirstSocket>
<Position>corridor</Position>
….

<AuditInformation>
<Action>’customer_to_resolve’</Action>
<Comment>’keys not working’</Comment>
….

</AuditInformation>
</Installation>
<AuditHistory>…</AuditHistory>

</Install>

XPath:
/EmergencyTelephone/
InstallerAuditRecord/Action/
text()='none'

XPath:
number(/EmergencyTelephone/
NrInstallationFailures/text())>3

XPath:
/EmergencyTelephone/
InstallerAuditRecord/Action/
text()='customer_to_resolve'

XPath:
true()

Cancel

Disable Cancel

Customer to
resolve problem

Installer to
resolve problem

Install

<EmergencyTelephone>
<ApplicantName>
<FirstName>Anna</FirstName>
<FamilyName>Andersson</FamilyName>

</ApplicantName>
<ApplicantAddress>….
<NrInstallationFailures>0</NrInstallationFalures>
<AuditHistory>….</AuditHistory>
….

ApplicantAdress (In)

NrInstallationFailures (In)

XQuery

XQuery

XQuery

XQuery

XQuery

Installation (Out)

NrInstallationFailures (Out)

ApplicantName (In)

XQuery

AuditHistory (In)

XQuery

XQuery
{/Install/AuditHistory/*}
<Audit_Record>

{/Install/Installation/AuditInformation/*}
</Audit_Record>

AuditHistory (Out)

Fig. 2. Sample data for the task Install

4.2 The data and custom forms of the process

In YAWL, all data is presented in XML. Working data is stored in process
variables whose type is defined through the XML Schema language. A distinction
is made between case and task variables. For each task the data needed for its
execution or resulting from its execution is defined through input and output
variables. These variables are associated with the case variables of the process.
When a work item of a task is checked out, the engine populates its input
data with the relevant values from the case variables. At completion, the engine
transfers the values of its output parameters to the corresponding case variables.

Figure 2 shows an excerpt from the input and output parameters for the task
Install, namely the variables ApplicantName, ApplicantAddress (which are in-
put variables), NrInstallationFailure, AuditHistory (which are both input and
output variables) and Installation and InstallerAuditRecord (which are output
variables). As can be seen in the figure, a process variable can be associated with
one or more task variables, and vice versa. The associations are defined through
the XQuery language.

Data-based routing decisions are made based on the values in the process vari-
ables. For this, different conditions are specified on the outgoing arcs of the
XOR- and OR-split decorated tasks. The conditions are expressed in the XPath
language. In our example, if an installation has failed four times (NrInstallation-
Failure > 3), the process will be interrupted.

Many of the tasks in the process are manual. For these tasks, data from the user
is obtained through forms. To provide forms with the look and feel requested
by the municipality, we developed custom-made web forms and used the form
connector service in YAWL. Figure 3 shows the custom form for the Install task
that is filled by the installer.

The custom forms were developed using Java Server Pages (JSP). A JSP form
was created for each manual task. A form contains: header and footer informa-
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Fig. 3. Part of the form for the task Install

tion; a definition of the variables that are (read-only) input to or output from it;
a number of includes that are HTML fragments for capturing and/or displaying
the relevant variables; and a number of buttons/functions. Typically one include
is created for each process variable. The includes define the layout of the data for
the user. Once defined, an include can be reused in several forms, guaranteeing
that the visual appearance of a variable will always be the same, although its
position might vary from form to form.

Each form uses interactive data validation against the schema definitions held
within the process model. The forms obtain the XML schema type definitions
from the process model and validate the supplied data against them. This implies
that the data validation, which traditionally has been part of the application
development, is now the exclusive concern of the process definition.

Some of the forms, e.g. the form for the File task, contain a Print button. The
print out function is intended to support the process until the municipality starts
electronic archiving. The printed documentation for a case is the same electronic
HTML forms used during the process.

4.3 Email notification demon

The email notification demon periodically interrogates the work list of each user.
When a work item appears as either offered or allocated the demon forwards it
to the email client of the user. To compose the email notification, the notification
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Fig. 4. Part of the email for notifying a work item for the task Install

demon opens the relevant web form, extracts and rewrites the HTML from it
to a form compatible with email2 (see Figure 4) and attaches the URL to the
form that would have been used by the YAWL engine. The corresponding work
item is started when the user follows this link. To maintain security the user is
required to provide their credentials. In this way, a user email account resembles
a work queue in YAWL.

4.4 Case initiation by citizen

A part of the solution in YAWL has been to trigger the process through the
receipt of an electronic application form. In Figure 1 the input condition “Submit
Application” is used to visualize this. However, it should be noted that “Submit
Application” is not considered as a real task by the YAWL engine. Traditionally,
YAWL requires a case to be created by an administrator on behalf of the citizen
before any tasks can be enabled. However, our solution provides the citizen with
a submission form which upon completion launches a case. This form differs from
the remainder of the custom forms in that it can be viewed by the users before
an underlying case has been initiated. In addition, the submission form launches
a case in contrast to the other custom forms that complete work items. For the
emergency phone e-service the first page of the submission form is displayed in
Figure 5. On submission of the form, the process is started and the user notified
with a case reference number.
2 The rewriting includes the removal of all JavaScript, removal of the HTML form
mark-up (text input fields, buttons, drop-down lists), and inlining/attaching images
(e.g. logos etc.). The visual presentation is preserved as much as possible. Depending
on the email client small variations of the presentation might be observed, but these
are not significant.
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Fig. 5. The JSP form for the task ‘Submit Application’, in Swedish

4.5 Multi-lingual support

We developed a multi-lingual solution to support the Swedish and English lan-
guages. The solution is easily extensible to other languages such as Sami. Multi-
lingual support is typically provided by duplicating all forms for the supported
languages. Furthermore, many multi-lingual solutions provide parallel solutions,
i.e. an English and a Swedish solution, which do not allow a transition between
the different languages.

Our solution is more general and allows a variety of languages to be used within
one case (note that the form in Figure 5 is in Swedish, whereas the form in
Figure 3 is in English). Communication with the citizen is carried out in the
language of their preference, which is determined by the language used in the
submission form. However, throughout the process different users might use dif-
ferent languages. For instance, a case might be initiated in English and filed in
Swedish3.

The solution is based on two components: one mono-lingual solution (English in
our case) and a translation filter. In addition, language capabilities are defined for
3 A realistic scenario is the initiation of a case in Sami (which is one of the minority
languages to be supported according to the law [4]) and filed in Swedish, which is
the official language in the country.
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the different users to reflect their language skills. The translation filter exploits
the content of the forms and translates them via a translation file to the required
language for the given user. A translation file contains each phrase from the
mono-lingual solution and the corresponding phrase in the supported language.
A new language is added by the addition of the corresponding translation file.

5 Discussion

In the previous section, we described the major points of our solution. Here, we
discuss how the prototyped solution meets the goals outlined in Section 3. In the
second part of the section, we reflect on the experience gained from the work.
Some of these reflections can be used as input for the further development of
YAWL or BPMSs in general, whereas others can be used as input to developers
involved in projects similar to ours.

Fulfilment of the goals

G1 Increased access to social services with respect to time, geographic location
and accessibility. The use of e-service technology automatically increases the
time and geographical accessibility to the service. To meet the requirements on
accessibility, we designed the forms to be neutral to the client device accessing
them. See, for example, Figure 6, where the custom form from Figure 5 is dis-
played in a text-based client. For this we followed the constraints on syntax and
structure of web pages defined by W3C [14], e.g. the forms we developed do not
rely on JavaScript, avoid dynamic HTML, etc.

G2 Increased openness To fulfil G2a, special attention was paid to providing
adequate help to the citizen using the e-service. An introductory information
page for the whole service was developed. The municipality layout guidelines,
where the right column on the forms (Figure 5) is entirely dedicated to help
messages and corrections, were strictly followed. The help text provided was
context sensitive, i.e. when hovering with the mouse over the entry fields of a
form, the corresponding help text would appear in the help area of the form. All
texts and help messages were worded during the workshops with officials from the
municipality. Furthermore, the decision criteria used for evaluation were defined
by the executives and implemented in the web forms. In this way, the criteria
were made explicit and the decisions transparent to the citizens.

To fulfil goals G2b and G2c we provide a case reference number after a citizen
submits an application and notify them about all essential state changes during
the process, for example, two notification tasks are introduced, one notifying
the outcome of the service decision and one notifying equipment installation
and service fee decision4. In addition, the citizen is notified after an installer
4 Owning to legislative requirements such notifications are sent in the current manual
process, so the e-service mirrors the routines in place in this respect.
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Fig. 6. The JSP form from Figure 5 displayed through a text-based client

schedules an installation time with them. They are also notified in case any
problem with the booking or installation arises. Furthermore, the citizen can
withdraw their application at any time before installation5. Finally, all cases
that might be subject to rejection are redirected to manual handling and the
challenging of a rejection is treated by the present manual routines.

Goals G3-G7 are met automatically due to the fact that we used a BPMS as a
back-end system [1]. BPMSs coordinate activities, thereby ensuring that the ap-
propriate resource is notified about the work they need to perform and provided
the required information needed for that work. BPMSs are configured through
process models (G3 ). They provide visibility and transparency of the processes
being managed and the cases present in the system. Through the implementa-
tion of business activity monitoring modules, they allow organisations to review
a process as a whole or down to individual cases and support both real time and
historical reporting requirements (G4 ).

Solutions implemented in a BPMS are generally meant to be low cost because
a large number of processes (in this case, e-services) can be supported through
the system (G5 ). However, high licensing costs and vendor lock-in can easily
make investment in a BPMS a costly endeavour. Investment in an open source
BPMS solution tends to entail the same hardware/infrastructure, design, imple-
mentation and operational costs as those for a proprietary system, but removes

5 The withdrawal of an application after that point is made through the “end of
emergency phone subscription” process.
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the licensing costs and, through the escape of vendor lock-in, can also reduce
maintenance costs.

Using BPMSs implies separating business process logic from application logic.
This means that changes in organisation processes can be easily reflected in a
system by changing the corresponding process models (G6 ). At the same time,
new business processes can be added by defining their process models in the sys-
tem (G7 ). Moreover, removing business logic from the application development
and placing it into process models allows a high degree of task reuse between a
large number of processes. Furthermore, application development transfers to ap-
plication component development, where separate components are implemented
to define the behaviours of the automated tasks. With application development
broken into component-per-(automated) task development, the application de-
velopment effort is significantly reduced and sometimes even removed for the
addition of new processes. In our case, this implies that as the number of ser-
vices implemented in the system increases, the average cost of implementation
per service decreases (G7 ).

To achieve G8, Increased integration with sub-suppliers, we integrated several
“external” users into our solution. These are the citizen, the emergency group,
the installer and the emergency service centre (ESC). Parts of this integration
imply changes and optimisation in the current process (G3 ), for example, the
provision of alarm numbers from the ESC is today handled in bundles and the
responsibility for allocating the numbers to the citizens is “delegated” to the
emergency group responsible for notifying the ESC of the outcome of each allo-
cation. By providing the ESC direct access to the system the number allocation
routine is simplified. This direct access is enabled through the email notification
demon - a mechanism that minimises external access and keeps the underlying
system invisible. The integration of the citizen and the installer company is im-
plemented in the same way. For the emergency group, which already has access to
the municipal IT system, the integration work manifested differently. Currently,
an essential part of the process data that is relevant to the emergency group
is missing in the IT system (a large amount of the process documentation is
paper-based and sent by fax). To solve this problem and achieve full integration,
we focused on capturing the complete set of relevant data and implementing it
in the prototype.

To achieve G9, Compliance with the law, the Department of Law at Lund Uni-
versity was consulted during the process analysis and specification phases. To
achieve G10, a translation filter was implemented and a couple of translation
files created (see Section 4.5). Finally, G11 was addressed by prototyping in the
open source system YAWL.

Reflections

Although the BPMS we used provided a number of advantages there were also
some minor limitations. If these were removed, the development effort would



261

14 P. Wohed et al

further be simplified. We reflect on these here to provide input for the further
development of YAWL.

Process initiation should be considered a first class citizen. In many cases, partic-
ularly in the area of e-government and e-commerce, there is a need to be able to
launch a process through the submission of a form by a citizen or customer. We
have implemented this as an extension to YAWL; however, we consider that this
functionality should be managed by the BPMS. Implementing such functionality
in YAWL would entail the following changes: the capability to assign roles to the
input condition to specify which resource is allowed to start a process; and the
possibility of assigning a form to the input condition for laying out the process
input variables.

Allow the dynamic allocation of work based on capabilities. Currently, YAWL
supports dynamic allocation of work based on case variables holding information
about user id (i.e. deferred allocation). YAWL is also capable of allocating work
based on capabilities, but these need to be defined during design time and cannot
be changed on a per-case basis. Providing a dynamic resource allocation also for
the capabilities would enable better targeting of task allocation. In our particular
case, work would have been offered only to the installers with a language in
common with the applicant.

Provide a graphical presentation of process and task data. During the process
analysis and specification phases we used YAWL’s graphical process modelling
language for all communication with business users. This was done despite the
common attitude that a different/simplified language than the language of imple-
mentation should be used for communication with business users. When coming
to the presentation of the control flow, our experience of using YAWL is positive
and models similar to this in Figure 1 were successfully used. However, to present
the data in the process we needed an additional, music line notation [7] present-
ing a note line for each user with associated input and output data provided
to/by them for every manual task. Because the data changed several times dur-
ing the analysis, these changes needed to be reflected both in the YAWL model
and in the side notation used for validation by the business users. We found it
time-consuming to keep this documentation synchronised. Graphical support for
the data in the process editor would significantly simplify this work.

Support form design. YAWL provides automatic form generation, which allows
rapid prototyping. We used this feature a couple of times to demonstrate inter-
mediate prototypes to business users to validate our work. Our impression of
the rapid prototyping was generally positive. However, we faced the following
shortcoming. In the automatically generated forms, all data fields are presented
in a vertical sequence, the ordering of which cannot be controlled by the devel-
oper. After our process was validated and the data relevant to it agreed upon we
continued with the interface design (i.e. the construction of the custom forms).
During the work with the custom forms a number of changes to the data struc-
ture were again requested by the business users. The proper visualisation using
the custom forms provided business users with a deeper understanding of the
underlying process data. So, although functional for the developer, the automat-
ically generated forms turned out not to be that useful for communication with
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the business users. We believe that the addition of a form designer to YAWL
would be greatly beneficial for this purpose.

A general, non-YAWL-related reflection comes from our work with the multi-
lingual goal. The provided multi-lingual solution, separating the language from
the user interface layer, offers a couple of advantages: it allows the use of dif-
ferent languages during different phases of a process; and it facilitates changes
in the form logic by only necessitating updates in one place. Nevertheless, the
translation took longer than expected and desired. It was done out of context
and fragmented. ‘Out of context’ means that phrases needed to be translated in
isolation in a table in the translation file rather than on the form where they
appeared. Fragmentation was caused by the fact that some of the phrases were
split into multiple parts because they accommodated both static and dynamic
content. To streamline the work, we developed a systematic approach and ap-
plied it to translating into a third language. However, even if the set-up time for
adding a new language can be reduced, multi-lingual support is still a resource
demanding activity.

Our final reflection relates to the multi-lingual set-up in which we worked. Be-
cause we used the YAWL process model for communication with the business
users, the model was documented in Swedish. The prototyping was, on the other
hand, done in English, which is a rather usual scenario when outsourcing devel-
opment work. As multi-lingual models are not supported by YAWL (nor, to our
knowledge, by any other BPMS) two versions of the model needed to be defined
and maintained: a Swedish and an English one. At the same time, because the
use of a BPMS truly facilitated iterative development, the solution was changed
multiple times, long after a “final” model was believed to have been reached.
This implied that the two versions of the model needed to be kept up-to-date
continuously, which was a time-consuming and error prone task6. Support for
multi-lingual process models would have greatly simplified the work. We be-
lieve such functionality would also be appreciated by companies operating in
multi-lingual environments and utilizing business process technology.

6 What’s next?

The prototype presented here will be tested from the perspectives of several
stakeholders. Seven user groups have been identified: elderly citizens, disabled
citizens, administrators in social care, managers in social care, systems support
personnel, administrators at service providers and installers at service providers.
The first two groups, elderly citizens and disabled citizens, demonstrate large dif-
ferences in terms of age and familiarity with computers. Within the municipality

6 An example of this can be observed in the English version of the solution (Figure 1),
where the word customer is used. Late during the development process, a business
decision was made that the word citizen should be used instead. The necessary
change was introduced in the Swedish version of the model, but the change was not
reflected the English version.
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there are three different perspectives. The administrators in social care with op-
erational needs, the managers in social care with strategic/tactical and budget
responsibilities as well as systems support personnel with responsibility for the
municipality’s information system. Within sub-supplier (service provider) organ-
isations there are two operational user groups: administrators handling service
requests from the municipality and installers installing equipment in the homes
of citizens.

The goals for the solution vary between the stakeholders and, therefore, different
methods for a set of usability tests and a benefits analysis will be applied. For
the usability tests, a naturalistic observational method will be used. Citizens and
other stakeholders of the service will be observed using the e-service in a natural
setting and questions will be asked regarding navigation, readability, data entry
and error handling. Particular interest will be paid to using the interface of
the e-service through help devices (such as audio and brail readers). A benefits
analysis will be carried out using a combined approach [5]. It will evaluate the
solution’s impact on handling time and lead time. The usability tests will be
carried out in the fall and the benefits analysis will be conducted in 2011.

In order to transition the current prototype to a production grade solution some
decisions need to be taken and a number of technical steps performed. A decision
that needs to be made relates to hosting of the service, i.e. whether the service
shall be collocated with the current portal infrastructure or externally hosted.
If collocated within the web-portal, the municipality needs to invest in obtain-
ing the necessary knowledge of the open source software. If externally hosted,
the municipality needs to formulate the contracts regulating the support and
maintenance responsibilities provided by the hosting service. Another decision
regards future capacity requirements. The current transaction volumes are low,
however given the long term objectives for the provision of several e-services,
appropriate capacity planning measures need to be put in place.

The technical steps include integration with existing web portal and IT systems.
The integration with the web portal, will replace the use of citizen email clients
for communicating with them and all notifications will be sent to the “my page”
area available within the web-portal. This integration can be realised through
RSS feeds, which are supported by the prototype. To maintain security and for
tasks allocation purposes, integration with the existing authentication method
is needed so that citizens authentication data is accessible to YAWL.

Integration with the existing IT systems requires automation of the “finalise case”
task (Figure 1) to provide the existing municipality system with all relevant case
data. To achieve this integration, the vendor needs to provide appropriate API
to the municipality’s IT system or sufficient access to the database. The ven-
dor is currently extending the database to accommodate the missing process
data identified during the analysis phase. In addition, integration with the mu-
nicipality’s accounting system would further simplify the process. However this
integration, as estimated to be costly, is left outside the scope of the project.
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7 Epilogue

In computer science, separation of concerns (SoC) denotes the process of sep-
arating a computer program into distinct features that overlap in functionality
as little as possible. A concern is any piece of interest or focus in the program.
SoC is a way of breaking a large complex problem into a number of distinct
components or layers.

One example of a now well-established SoC started in the 1970s with the intro-
duction of the data management layer. Before this each application contained
its own custom built data management. Accessing the data outside of the appli-
cation was difficult, as was the reuse of data across different applications, and
problems were typically solved on a case-by-case basis. Once a consistent data
management layer was added, maintenance and management were simplified and
the reliability improved. In addition, the consistent management of data allowed
for significant improvements in both the visibility and reporting of company data
independent of the applications that originally created it. However it took more
than 20 years before this separation got fully accepted and literature [9] could
still be found promoting data management within the application layer.

Following the separation of the data management, separation of business logic
received significant attention in the 1990s [3]. Similar to the 20 years lag with
the separation of the data management, much developmental effort is still spent
on hard coding the business processes into the application layer today. This is
despite the benefits that are gained by separating the process concern out of the
application logic.

With the work described here we have demonstrated that BPMSs can easily and
naturally be used for the development of e-services. By thoroughly reporting
our results we hope to promote the SoC on business process logic out from the
application logic in the area of e-services. Furthermore we have demonstrated
that rapid prototyping through the use of open source BPMSs is possible without
the hurdle of expensive licensing costs. Given the maturity and the availability of
open source solutions, it is also feasible to transition the prototypes to production
grade systems. In summary, our work shows that there are open source BPMSs
that provide technically viable solutions that are worthwhile considering for the
development of e-services in production environments.
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1 Introduction 
This document describes operation and messages used by OST project 

All data types and operations are described in a pseudo language to support 
different platforms and development tools.   

1.1 Requirements 
All data must be encoded in ISO-8859-1. Characters outside the valid ISO-
8859-1 range may be truncated or cause an error.' 



272

 

OST Web Services 

2 Architecture 
 

 

Use case 1 
1) User requests a form from Form Services. 

2) Form Services creates a new message.  

3) SHS Server sends over a secure channel the message to  
customers local SHS Agent. 

4) SHS Agent receives a new message and calls the plug-in system.   

5) SHS Plug-in sends a SOAP message to the business system. 

6) Business system sends information from the business database back to the 
calling system. 

 

Use case 2 
1) User fills out the form and send it to Form Services. 
2) Form Services creates a new message.  

3) SHS Server sends over a secure channel the message to  
customers local SHS Agent. 

4) SHS Agent receives a new message and calls the plug-in system.   

5) SHS Plug-in sends a SOAP message to the business system. 
6) Business system updates information in the business database. 
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3 Operations 
All operations are implemented as W3C Web Services. Target namespace 
contains organization, context and version. 

targetNamespace="http://openservices/socialcare/v1"   

 

3.1 RequestSafetyAlarm 
Syntax 
RSAResult RequestSafityAlarm(RSARequest request) 
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4 Data Types 

4.1 RSARequest 
Structure 
Begin 

   String PersonalNumber 

   DateTime IssueInstant 

   String Forename 

   String Lastname 

   String Address 

   String PostalCode 

   String City 

   String Phone 

   String CellularPhone  

End 

Description 
Simple safety alarm request for elderly people with minimal process time. 

 

Members 
PersonalNumber Personal identity number, 12 digit numbers formatted 

YYYYMMDDNNNC 

IssueInstant Request date and time 
Forename Given name 

Lastname Surname 

Address Address 

PostalCode Postal code 
City City 

Phone Phone number 

CellularPhone Mobile phone 

DoorKey Security code for main/front door 
... ... 
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4.2 RSAResult 
Structure 
Begin 

   String alarmNumber 

End 

Description 
Result for the safety alarm request. 

 

Members 
alarmNumber Unique alarm number, 6 digits. 
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Appendix 

4.3 History 
0.1 2009-09-09 Initial draft version 
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XML	  schema	  för	  Data	  i	  processen	  
	  
<xs:schema	  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">	  
	  	  <xs:complexType	  name="SocialSecurityNrType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Century"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="YYMMDD-‐XXXX"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  	  
<xs:complexType	  name="NameType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="FirstName"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="FamilyName"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  	  
<xs:complexType	  name="AddressType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="CareOf"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="StreetAddress"	  type="StreetAddressType"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="EntryCode"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="PostalAddress"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="PlaceName"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="PhoneNr"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="CellPhoneNr"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Email"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  	  
<xs:complexType	  name="StreetAddressType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="StreetName"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Number"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Floor"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  	  
<xs:complexType	  name="DecisionCriteraType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Insecure"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="LawfulAge"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Resident"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
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<xs:complexType	  name="RelativeType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Name"	  type="NameType"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Relationship"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="PhoneNr"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  	  
<xs:complexType	  name="ClinicalPictureType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Diabetes"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="HeartDisease-‐VascularDisorder"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Asthma"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Epilepsy"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Dizziness"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="ImpairedVision"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="ImpairedHearing"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Other"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  	  
<xs:complexType	  name="ServicePrerequisiteType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="ProvideAccessOK"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="ProvideKeysOK"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="SubscriptionFeeOK"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  	  
<xs:complexType	  name="InstallationPrerequisiteType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="KeyPhoneOK"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Landline-‐IP-‐Phone"	  type="Landline-‐IP-‐PhoneType"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  <xs:simpleType	  name="Landline-‐IP-‐PhoneType">	  
	  	  	  	  <xs:restriction	  base="xs:string">	  
	  	  	  	  	  	  <xs:enumeration	  value="Landline-‐Phone"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:enumeration	  value="IP-‐Phone"	  />	  
	  	  	  	  </xs:restriction>	  
	  	  </xs:simpleType>	  
	  
<xs:complexType	  name="ReminderType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="ReminderViaSMS"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="PhoneNrForReminder"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="ReminderViaEmail"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="EmailAddressForReminder"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
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<xs:complexType	  name="InstallationType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="FirstSocket"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Location"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="OtherInstallationInfo"	  type="xs:string"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Range-‐check-‐up"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="AlarmTest-‐done"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Keys"	  type="KeyType"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="5"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="NrKeys"	  type="xs:int"	  minOccurs="0"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="SignatureCustomer"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="SignatureInstaller"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  	  
<xs:complexType	  name="KeyType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="KeyNr"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="DallasGateUsual"	  type="DallasGateUsualType"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  <xs:simpleType	  name="DallasGateUsualType">	  
	  	  	  	  <xs:restriction	  base="xs:string">	  
	  	  	  	  	  	  <xs:enumeration	  value="Vanlig"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:enumeration	  value="Dallas"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:enumeration	  value="Port"	  />	  
	  	  	  	  </xs:restriction>	  
	  	  </xs:simpleType>	  
	  	  	  
<xs:complexType	  name="StoragePlaceType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Locker"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="Place"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  <xs:complexType	  name="ProblemType">	  
	  	  	  	  <xs:sequence>	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="TechnicalProblem"	  type="xs:boolean"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <xs:element	  name="ProblemDescription"	  type="xs:string"	  minOccurs="1"	  maxOccurs="1"	  />	  
	  	  	  	  </xs:sequence>	  
	  	  </xs:complexType>	  
	  	  
</xs:schema>	  
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1. Introduction

This document describes the ProSale Integration Service for the Vinnova ÖST project. 

The purpose of this service is to integrate parts of the Procapita system by Tieto with Mina 
Sidor by Sirius IT. Mina Sidor is an online form based application that can be used by the 
citizens of a municipality to apply for social services. When an application is submitted it is 
retrieved and processed by Procapita through the ProSale Integration Service. 

The protocols, types and elements of this service are mainly based on the work done by the 
Royal Institute of Technology in Stockholm for the Vinnova ÖST research project. 
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2. Care Phone Operations 

2.1. GetCarePhoneApplications 

Description 

Retrieves all care phone applications from Mina Sidor that have not yet been acknowledged 
with a receipt with the operation SetCarePhoneApplicationReceipt.

Parameters 

None

Returns

Array of cp:CarePhoneApplicationType

Remarks 

None

2.2. SetCarePhoneApplicationReceipt 

Description 

Sets a receipt containing information about whether a previously received care phone 
application was successfully or unsuccessfully handled. 

Parameters 

is:ApplicationReceiptType

Returns

None

Remarks 

If the error code is zero it is interpreted as meaning no error and the error text message is 
ignored. If the error code is anything other than zero it is interpreted as an error. The error 
message is then sent to the citizen on Mina Sidor. In both cases, the care phone application 
is no longer included in the result from GetCarePhoneApplications. 
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2.3. SetCarePhoneApplicationStatus 

Description 

Sets a status containing information about whether Procapita has approved, rejected or in 
some other way updated the status for the care phone application. This operation always 
relays this information to the citizen on Mina Sidor as a text message. 

Parameters 

is:ApplicationStatusType

Returns

None

Remarks 

If the status code is zero it is interpreted as meaning that the care phone application has been 
approved. If the status code is one it is interpreted as meaning that the information in the 
care phone application was incomplete. If the status code is two it is interpreted as meaning 
that the billing of a previously approved care phone application will begin. 
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3. Companion Service Operations 

3.1. GetCompanionServiceApplications

Description 

Retrieves all companion service applications from Mina Sidor that have not yet been 
acknowledged with a receipt with the operation SetCompanionServiceApplicationReceipt. 

Parameters 

None

Returns

Array of cs:CompanionServiceApplicationType

Remarks 

None

3.2. SetCompanionServiceApplicationReceipt 

Description 

Sets a receipt containing information about whether a previously received companion 
service application was successfully or unsuccessfully handled. 

Parameters 

is:ApplicationReceiptType

Returns

None

Remarks 

If the error code is zero it is interpreted as meaning no error and the error text message is 
ignored. If the error code is anything other than zero it is interpreted as an error. The error 
message is then sent to the citizen on Mina Sidor. In both cases, the companion service 
application is no longer included in the result from GetCompanionServiceApplications. 
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3.3. SetCompanionServiceApplicationStatus 

Description 

Sets a status containing information about whether Procapita has approved, rejected or in 
some other way updated the status for the companion service application. This operation 
always relays this information to the citizen on Mina Sidor as a text message. 

Parameters 

is:ApplicationStatusType

Returns

None

Remarks 

If the status code is zero it is interpreted as meaning that the companion service application 
has been approved. If the status code is one it is interpreted as meaning that the information 
in the companion service application was incomplete. If the status code is two it is 
interpreted as meaning that the billing of a previously approved companion service 
application will begin. 
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4. Relationship Mappings 

The following mappings are used when transforming XML from Mina Sidor: 

Mina Sidor:  ProSale Integration Service: 

child                            Barn 
grandchild                       Barnbarn 
manager                          Förvaltare 
parent                           Förälder 
good_man                         God man 
good_friend                      God vän 
husband_wife                     Make/maka 
cohabitor                        Sambo 
sibling                          Syskon 
other_closely_related            Övrig anhörig 

These mappings are implemented by the style sheets responsible for the transformations: 

vinnova-oss-carephone-0.2-stylesheet.xslt

vinnova-oss-companionservice-0.2-stylesheet.xslt
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Appendix A - Process Data 0.2 XML Schema 

The schema for namespace urn:vinnova:oss:processdata:0.2:schema

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema targetNamespace="urn:vinnova:oss:processdata:0.2:schema"

xmlns:pd="urn:vinnova:oss:processdata:0.2:schema"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="0.2">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      This schema defines the Process Data types in the Vinnova Open Social 
Services project 
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>

  <xs:element name="ApplicationBase" type="pd:ApplicationBaseType"
abstract="true" /> 

  <xs:complexType name="ApplicationBaseType" abstract="true">
    <xs:attribute name="applicationID" type="xs:string" use="required" /> 
    <xs:attribute name="applicationDateTime" type="xs:dateTime"
use="required" /> 
  </xs:complexType>

  <xs:element name="SocialSecurityNr" type="pd:SocialSecurityNrType" /> 

  <xs:complexType name="SocialSecurityNrType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Century" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="YYMMDD-XXXX" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="Name" type="pd:NameType" /> 

  <xs:complexType name="NameType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="FamilyName" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="Address" type="pd:AddressType" /> 

  <xs:complexType name="AddressType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CareOf" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element ref="pd:StreetAddress" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="EntryCode" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
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      <xs:element name="PostalAddress" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="PlaceName" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="PhoneNr" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="CellPhoneNr" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="StreetAddress" type="pd:StreetAddressType" /> 

  <xs:complexType name="StreetAddressType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="StreetName" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Number" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Floor" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="DecisionCritera" type="pd:DecisionCriteraType" /> 

  <xs:complexType name="DecisionCriteraType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Insecure" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="InsecureDescription" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="FallRisk" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="FallRiskDescription" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="LawfulAge" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Resident" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="OrdinaryHousing" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="CanCallForHelp" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="Relative" type="pd:RelativeType" /> 

  <xs:complexType name="RelativeType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="pd:Name" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Relationship" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="PhoneNr" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="CellPhoneNr" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
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      <xs:element name="WorkPhoneNr" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="ClinicalPicture" type="pd:ClinicalPictureType" /> 

  <xs:complexType name="ClinicalPictureType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Diabetes" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="HeartDisease-VascularDisorder" type="xs:boolean"
minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Asthma" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Epilepsy" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Dizziness" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="ImpairedVision" type="xs:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="ImpairedHearing" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Other" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="ServicePrerequisite" type="pd:ServicePrerequisiteType"
/>

  <xs:complexType name="ServicePrerequisiteType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ProvideAccessOK" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="ProvideKeysOK" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="SubscriptionFeeOK" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="InstallationPrerequisite"
type="pd:InstallationPrerequisiteType" /> 

  <xs:complexType name="InstallationPrerequisiteType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="KeyPhoneOK" type="xs:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="LandlineOrIPPhoneOK" type="xs:boolean"
minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element ref="pd:Landline-IP-Phone" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="LandlineOrIPPhoneSupplier" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="InternetOK" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="InternetSupplier" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence>
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  </xs:complexType>

  <xs:element name="Landline-IP-Phone" type="pd:Landline-IP-PhoneType" /> 

  <xs:simpleType name="Landline-IP-PhoneType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Landline-Phone" /> 
      <xs:enumeration value="IP-Phone" /> 
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:element name="Reminder" type="pd:ReminderType" /> 

  <xs:complexType name="ReminderType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ReminderViaSMS" type="xs:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="PhoneNrForReminder" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="ReminderViaEmail" type="xs:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="EmailAddressForReminder" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="Installation" type="pd:InstallationType" /> 

  <xs:complexType name="InstallationType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FirstSocket" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Location" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="OtherInstallationInfo" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Range-check-up" type="xs:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="AlarmTest-done" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element ref="pd:Keys" minOccurs="1" maxOccurs="5" /> 
      <xs:element name="NrKeys" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
      <xs:element name="SignatureCustomer" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="SignatureInstaller" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="Keys" type="pd:KeyType" /> 

  <xs:complexType name="KeyType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="KeyNr" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
      <xs:element ref="pd:DallasGateUsual" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="DallasGateUsual" type="pd:DallasGateUsualType" /> 
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  <xs:simpleType name="DallasGateUsualType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Vanlig" /> 
      <xs:enumeration value="Dallas" /> 
      <xs:enumeration value="Port" /> 
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:element name="StoragePlace" type="pd:StoragePlaceType" /> 

  <xs:complexType name="StoragePlaceType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Locker" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Place" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="Problem" type="pd:ProblemType" /> 

  <xs:complexType name="ProblemType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TechnicalProblem" type="xs:boolean" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="ProblemDescription" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

</xs:schema>
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Appendix B - Process Data 0.4 XML Schema 

The schema for namespace urn:vinnova:oss:processdata:0.4:schema

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?> 
<xs:schema targetNamespace="urn:vinnova:oss:processdata:0.4:schema" 
           xmlns:pd4="urn:vinnova:oss:processdata:0.4:schema" 
           xmlns:pd="urn:vinnova:oss:processdata:0.2:schema" 
           xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
           version="0.4"> 
   
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation> 
      This schema defines the Process Data types in the Vinnova Open Social Services 
project 
    </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
   
  <xs:import namespace="urn:vinnova:oss:processdata:0.2:schema" 
schemaLocation="vinnova‐oss‐processdata‐0.2‐schema.xsd" /> 
   
  <xs:element name="Applicant" type="pd4:ApplicantType" /> 
   
  <xs:complexType name="ApplicantType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element ref="pd:Name" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element ref="pd4:SocialSecurityNr" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element ref="pd4:Address" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:group ref="pd4:ContactDataGroup" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:element name="SocialSecurityNr" type="pd4:SocialSecurityNrType" /> 
   
  <xs:simpleType name="SocialSecurityNrType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0‐9]{12}" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:element name="Address" type="pd4:AddressType" /> 
   
  <xs:complexType name="AddressType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="CareOf" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element ref="pd:StreetAddress" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="EntryCode" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="PostalAddress" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="PlaceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:group name="ContactDataGroup"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="PhoneNr" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="CellPhoneNr" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:group> 
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  <xs:element name="GeneralPrerequisites" type="pd4:GeneralPrerequisitesType" /> 
   
  <xs:complexType name="GeneralPrerequisitesType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="LawfulAge" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Resident" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="OrdinaryHousing" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
/> 
      <xs:element name="CanCallForHelp" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
/> 
      <xs:element name="NoLSSService" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="NoHousingSupportService" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:element name="ServicePrerequisites" type="pd4:ServicePrerequisitesType" /> 
   
  <xs:complexType name="ServicePrerequisitesType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element ref="pd4:Fee" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:element name="Fee" type="pd4:FeeType" /> 
   
  <xs:simpleType name="FeeType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="Free" /> 
      <xs:enumeration value="Fixed" /> 
      <xs:enumeration value="Calculated" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:element name="ServiceProvider" type="xs:string" /> 
   
  <xs:element name="ServiceHours" type="xs:int" /> 
   
  <xs:element name="DecisionCriteria" type="pd4:DecisionCriteriaType" /> 
   
  <xs:complexType name="DecisionCriteriaType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="BalanceProblem" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
/> 
      <xs:element name="LackOfEnergy" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="DifficultyBreathing" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
      <xs:group ref="pd4:CriteriaAndClinicalIndicatorsGroup" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:group name="CriteriaAndClinicalIndicatorsGroup"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="ImpairedVision" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
/> 
      <xs:element name="PhysicalDisability" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="MentalImpairment" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
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      <xs:element name="Dementia" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:group> 
   
  <xs:element name="ClinicalPicture" type="pd4:ClinicalPictureType" /> 
   
  <xs:complexType name="ClinicalPictureType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="Diabetes" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="HeartDisease‐VascularDisorder" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Asthma" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Epilepsy" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Dizziness" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="ImpairedHearing" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
/> 
      <xs:group ref="pd4:CriteriaAndClinicalIndicatorsGroup" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Other" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
</xs:schema> 
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Appendix C - Care Phone 0.2 XML Schema 

The schema for namespace urn:vinnova:oss:carephone:0.2:schema

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema targetNamespace="urn:vinnova:oss:carephone:0.2:schema"

xmlns:cp="urn:vinnova:oss:carephone:0.2:schema"
xmlns:pd="urn:vinnova:oss:processdata:0.2:schema"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="0.2">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      This schema defines the Care Phone types in the Vinnova Open Social 
Services project 
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>

  <xs:import namespace="urn:vinnova:oss:processdata:0.2:schema"
schemaLocation="vinnova-oss-processdata-0.2-schema.xsd" /> 

  <xs:element name="CarePhoneApplication"
type="cp:CarePhoneApplicationType" /> 

  <xs:complexType name="CarePhoneApplicationType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pd:ApplicationBaseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pd:SocialSecurityNr" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
          <xs:element ref="pd:Name" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
          <xs:element ref="pd:Address" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
          <xs:element ref="pd:Relative" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> 
          <xs:element ref="pd:ClinicalPicture" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
          <xs:element ref="pd:DecisionCritera" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
          <xs:element ref="pd:ServicePrerequisite" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
          <xs:element ref="pd:InstallationPrerequisite" minOccurs="1"
maxOccurs="1" /> 
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

</xs:schema>
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Appendix D - Companion Service 0.2 XML Schema 

The schema for namespace urn:vinnova:oss:companionservice:0.2:schema

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?> 
<xs:schema targetNamespace="urn:vinnova:oss:companionservice:0.2:schema" 
           xmlns:cs="urn:vinnova:oss:companionservice:0.2:schema" 
           xmlns:pd="urn:vinnova:oss:processdata:0.2:schema" 
           xmlns:pd4="urn:vinnova:oss:processdata:0.4:schema" 
           xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
           version="0.2"> 
   
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation> 
      This schema defines the Companion Service types in the Vinnova Open Social 
Services project 
    </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
   
  <xs:import namespace="urn:vinnova:oss:processdata:0.2:schema" 
schemaLocation="vinnova‐oss‐processdata‐0.2‐schema.xsd" /> 
  <xs:import namespace="urn:vinnova:oss:processdata:0.4:schema" 
schemaLocation="vinnova‐oss‐processdata‐0.4‐schema.xsd" /> 
   
  <xs:element name="CompanionServiceApplication" 
type="cs:CompanionServiceApplicationType" /> 
   
  <xs:complexType name="CompanionServiceApplicationType"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="pd:ApplicationBaseType"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element ref="pd4:Applicant" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
          <xs:element ref="pd:Relative" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> 
          <xs:element ref="pd4:GeneralPrerequisites" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
          <xs:element ref="pd4:ServicePrerequisites" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
          <xs:element ref="pd4:ServiceProvider" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
          <xs:element ref="pd4:ServiceHours" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
          <xs:element ref="pd4:DecisionCriteria" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
          <xs:element ref="pd4:ClinicalPicture" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
   
</xs:schema> 
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Appendix E - Integration 0.2 XML Schema 

The schema for namespace urn:vinnova:oss:integration:0.2:schema

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema targetNamespace="urn:vinnova:oss:integration:0.2:schema"

xmlns:is="urn:vinnova:oss:integration:0.2:schema"
xmlns:cp="urn:vinnova:oss:carephone:0.2:schema"
xmlns:pd="urn:vinnova:oss:processdata:0.2:schema"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="0.2">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      This schema defines the Integration types in the Vinnova Open Social 
Services project 
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>

  <xs:import namespace="urn:vinnova:oss:carephone:0.2:schema"
schemaLocation="vinnova-oss-carephone-0.2-schema.xsd" /> 
  <xs:import namespace="urn:vinnova:oss:processdata:0.2:schema"
schemaLocation="vinnova-oss-processdata-0.2-schema.xsd" /> 

  <xs:element name="GetCarePhoneApplicationsResponse"
type="is:GetCarePhoneApplicationsResponseType" /> 

  <xs:complexType name="GetCarePhoneApplicationsResponseType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="cp:CarePhoneApplication" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" /> 
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="SetCarePhoneApplicationReceiptRequest"
type="is:ApplicationReceiptType" /> 

  <xs:complexType name="ApplicationReceiptType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="is:Error" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="applicationID" type="xs:string" use="required" /> 
  </xs:complexType>

  <xs:element name="Error" type="is:ErrorType" /> 

  <xs:complexType name="ErrorType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ErrorMessage" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="errorCode" type="xs:int" use="required" /> 
  </xs:complexType>

  <xs:element name="SetCarePhoneApplicationStatusRequest"
type="is:ApplicationStatusType" /> 

  <xs:complexType name="ApplicationStatusType">
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    <xs:attribute name="applicationID" type="xs:string" use="required" /> 
    <xs:attribute name="applicationStatus" type="xs:int" use="required" /> 
  </xs:complexType>

</xs:schema>
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Appendix F - Integration 0.4 XML Schema 

The schema for namespace urn:vinnova:oss:integration:0.4:schema

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?> 
<xs:schema targetNamespace="urn:vinnova:oss:integration:0.4:schema" 
           xmlns:is4="urn:vinnova:oss:integration:0.4:schema" 
           xmlns:is="urn:vinnova:oss:integration:0.2:schema" 
           xmlns:cs="urn:vinnova:oss:companionservice:0.2:schema" 
           xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
           version="0.4"> 
   
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation> 
      This schema defines the Integration types in the Vinnova Open Social Services 
project 
    </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
   
  <xs:import namespace="urn:vinnova:oss:integration:0.2:schema" 
schemaLocation="vinnova‐oss‐integration‐0.2‐schema.xsd" /> 
  <xs:import namespace="urn:vinnova:oss:companionservice:0.2:schema" 
schemaLocation="vinnova‐oss‐companionservice‐0.2‐schema.xsd" /> 
   
  <xs:element name="GetCompanionServiceApplicationsResponse" 
type="is4:GetCompanionServiceApplicationsResponseType" /> 
   
  <xs:complexType name="GetCompanionServiceApplicationsResponseType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element ref="cs:CompanionServiceApplication" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:element name="SetCompanionServiceApplicationReceiptRequest" 
type="is:ApplicationReceiptType" /> 
   
  <xs:element name="SetCompanionServiceApplicationStatusRequest" 
type="is:ApplicationStatusType" /> 
   
</xs:schema> 
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Appendix G - Integration 0.2 WSDL 

The definition for namespace urn:vinnova:oss:integration:0.2:wsdl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="urn:vinnova:oss:integration:0.2:wsdl"

xmlns:iw="urn:vinnova:oss:integration:0.2:wsdl"
xmlns:is="urn:vinnova:oss:integration:0.2:schema"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      This WSDL defines the Integration service in the Vinnova Open Social 
Services project 
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>

  <wsdl:types>
    <xs:schema>
      <xs:import namespace="urn:vinnova:oss:integration:0.2:schema"
schemaLocation="vinnova-oss-integration-0.2-schema.xsd" /> 
    </xs:schema>
  </wsdl:types>

  <wsdl:message name="EmptyMessage" /> 
  <wsdl:message name="GetCarePhoneApplicationsResponseMessage">
    <wsdl:part name="parameter"
element="is:GetCarePhoneApplicationsResponse" /> 
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="SetCarePhoneApplicationReceiptRequestMessage">
    <wsdl:part name="parameter"
element="is:SetCarePhoneApplicationReceiptRequest" /> 
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="SetCarePhoneApplicationStatusRequestMessage">
    <wsdl:part name="parameter"
element="is:SetCarePhoneApplicationStatusRequest" /> 
  </wsdl:message>

  <wsdl:portType name="VOSSISInterface">
    <wsdl:operation name="GetCarePhoneApplications">
      <wsdl:input message="iw:EmptyMessage" /> 
      <wsdl:output message="iw:GetCarePhoneApplicationsResponseMessage" /> 
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="SetCarePhoneApplicationReceipt">
      <wsdl:input message="iw:SetCarePhoneApplicationReceiptRequestMessage"
/>
      <wsdl:output message="iw:EmptyMessage" /> 
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="SetCarePhoneApplicationStatus">
      <wsdl:input message="iw:SetCarePhoneApplicationStatusRequestMessage"
/>
      <wsdl:output message="iw:EmptyMessage" /> 
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
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  <wsdl:binding name="VOSSISSoapHttpBinding" type="iw:VOSSISInterface">
    <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 
    <wsdl:operation name="GetCarePhoneApplications">
      <soap:operation soapAction="GetCarePhoneApplications"
style="document" /> 
      <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="SetCarePhoneApplicationReceipt">
      <soap:operation soapAction="SetCarePhoneApplicationReceipt"
style="document" /> 
      <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="SetCarePhoneApplicationStatus">
      <soap:operation soapAction="SetCarePhoneApplicationStatus"
style="document" /> 
      <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>

  <wsdl:service name="VOSSIS">
    <wsdl:port name="VOSSISSoapHttpPort"
binding="iw:VOSSISSoapHttpBinding">
      <soap:address
location="http://194.18.226.114/prosale/vossis/v0.2/service.asmx" /> 
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>

</wsdl:definitions>
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Appendix H - Integration 0.4 WSDL 

The definition for namespace urn:vinnova:oss:integration:0.4:wsdl

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="urn:vinnova:oss:integration:0.4:wsdl" 
                  xmlns:iw4="urn:vinnova:oss:integration:0.4:wsdl" 
                  xmlns:is4="urn:vinnova:oss:integration:0.4:schema" 
                  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
                  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
                  xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 
                  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
   
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation> 
      This WSDL defines the Integration service in the Vinnova Open Social Services 
project 
    </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
   
  <wsdl:types> 
    <xs:schema> 
      <xs:import namespace="urn:vinnova:oss:integration:0.4:schema" 
schemaLocation="vinnova‐oss‐integration‐0.4‐schema.xsd" /> 
    </xs:schema> 
  </wsdl:types> 
   
  <wsdl:message name="EmptyMessage" /> 
  <wsdl:message name="GetCompanionServiceApplicationsResponseMessage"> 
    <wsdl:part name="parameter" element="is4:GetCompanionServiceApplicationsResponse" 
/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="SetCompanionServiceApplicationReceiptRequestMessage"> 
    <wsdl:part name="parameter" 
element="is4:SetCompanionServiceApplicationReceiptRequest" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="SetCompanionServiceApplicationStatusRequestMessage"> 
    <wsdl:part name="parameter" 
element="is4:SetCompanionServiceApplicationStatusRequest" /> 
  </wsdl:message> 
   
  <wsdl:portType name="VOSSISInterface"> 
    <wsdl:operation name="GetCompanionServiceApplications"> 
      <wsdl:input message="iw4:EmptyMessage" /> 
      <wsdl:output message="iw4:GetCompanionServiceApplicationsResponseMessage" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="SetCompanionServiceApplicationReceipt"> 
      <wsdl:input message="iw4:SetCompanionServiceApplicationReceiptRequestMessage" /> 
      <wsdl:output message="iw4:EmptyMessage" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="SetCompanionServiceApplicationStatus"> 
      <wsdl:input message="iw4:SetCompanionServiceApplicationStatusRequestMessage" /> 
      <wsdl:output message="iw4:EmptyMessage" /> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
   
  <wsdl:binding name="VOSSISSoapHttpBinding" type="iw4:VOSSISInterface"> 
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 
    <wsdl:operation name="GetCompanionServiceApplications"> 
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      <soap:operation soapAction="GetCompanionServiceApplications" style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="SetCompanionServiceApplicationReceipt"> 
      <soap:operation soapAction="SetCompanionServiceApplicationReceipt" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="SetCompanionServiceApplicationStatus"> 
      <soap:operation soapAction="SetCompanionServiceApplicationStatus" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
   
  <wsdl:service name="VOSSIS"> 
    <wsdl:port name="VOSSISSoapHttpPort" binding="iw4:VOSSISSoapHttpBinding"> 
      <soap:address location="http://194.18.226.114/prosale/vossis/v0.4/service.asmx" 
/> 
    </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
   
</wsdl:definitions> 

25/25



307



308



309

 1 

 2011-03-23 Drifthantering 
 Utkast Version 0.2 
 
 
 
 
 
 

Drifthantering 
 

Trygghetstelefon 
Ledsagning 

Avlösarservice 
MittÄrende 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



310

 2 

Drifthantering av e-tjänster i Järfälla kommun 
 
En e-tjänst kan delas in i tre olika delar: 
 
Från SiriusIT:s formulärtjänst fram till kommunens SHS-agent steg 1. 
Från kommunens SHS-agent fram till respektive ”inkorg”/funktionsbrevlåda steg 2. 
Från verksamhetens ”inkorg”/funktionsbrevlåda och/eller in i respektive verksamhetssystem 
steg 3. 
 

 
 
Steg 1 
 
Steg 1 är själva formulärhanteringen som SiriusIT(Visma) ansvarar för. De ansvarar för drift 
av alla ingående delar i E-ID, Mina Sidor och SHS. De bevakar SHS-trafiken och signalerar 
eventuella fel i intervall enligt gällande avtal, dock har de inte åtkomst till programvaran då 
den ligger innanför kommunens brandvägg. Här är det viktigt att Kerfi och Sirius IT(Visma) 
har ett bra samarbete för att möjliggöra driftansvar för Sirius IT. 
 
När SiriusIT (Visma skickar formuläret till SHS Järfälla tar Comfact ProSaleServer emot e-
formuläret, översätter XML:en och skickar in formuläret med översättning till Procapita. 
 
Kommunen kan avropa olika nivåer av driftövervakning. Järfälla kommun har avropat 
driftövervakning A enligt infratjänstavtalet, se bifogad bilaga från SirusIT. 
 

Jarfalla.se 

Mina 
sidor 
Sirius 

Sirius  
SHS-server 

Järfälla 
SHS-server 

Procapita 

Procapita  
vård o omsorg 
 
vård 

Global  
SHS-katalog 

Adressuppslag 

E-leg  
Leverantör 

Extern DMZ Intern
t 

Comfact 
ProSale 
Server 
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Steg 2 
Ansvaret för driften av steg 2 är Kerfi, de är ansvariga för det administrativa nätet och 
beroende verksamhetens krav på drift övervakar trafiken enligt överenskommelse. Den 
enklaste nivå är att läsa daglig logg på SHS-agenten och tömma karantän vid behov.  
 
Steg 3 
Ansvaret för steg 3 är upp till respektive verksamhets interna krav och skall beskrivas på ett 
tydligt sätt utifrån behovet. Det finns en person som är systemansvarig för varje 
verksamhetssystem.  
 
Utveckling/förvaltning 
 
Utveckling/ändring/ av formulär hanteras av respektive verksamhet i samverkan med SiriusIT 
(Visma), centrala IT-enheten och respektive systemleverantör. 
 
Ansvar för indata i verksamheten regleras enligt verksamhetens ordinarie föreskrifter och 
analoga rutiner där så krävs. 
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Applikation Nämnd: 

Synpunktshantering Kommunstyrelsen 
 
Berörda e-tjänster och system 

E-tjänst/system 
E-tjänst, Synpunkter, felanmälan, klagomål och beröm 
SHS-server på DMZ (server DMZSHS01) 
 
Kontaktpersoner Järfälla: 

Funktion: Namn: Telefon: 
E-tjänstansvarig Liselotte Eliasson  
Systemförvaltare Liselotte Eliasson  
Stf systemförvaltare Marianne Löfgren  
Systemägare Järfälla kommun  
Systemadministratörer Patrik Törnlund  
 
Kontaktpersoner systemleverantören:  E-tjänstformulär, SiriusIT (Visma) 

Funktion: Namn: Telefon: 
Kundstöd/teknikstöd 
Kundtjänst är öppen vardagar 
klockan  07.00-17.00 
Felanmälan kan ske dygnet 
runt. 

Tieto Servicedesk 
InfraService 

020-996600 
Support@tietoenator.com 
 

 
Kontaktpersoner systemleverantören: Procapita, TietoEnator 

Funktion: Namn: Telefon: 
Kundstöd/teknikstöd 
Vardagar 07.00-17.00 
 

Tieto Servicedesk 
 

020-996600 
Support@tieto.com 

 
 
Kontaktpersoner driftentreprenören: Comfact AB 

Funktion: Namn: Telefon: 
Driftsupport 
Vardagar  

Comfact 
Henrik Löfgren 

46	  31	  69	  30	  45	  
 

 
 
 
Kontaktpersoner driftentreprenören: Drift, Kerfi 

Funktion: Namn: Telefon: 
Driftsupport 
Vardagar  

Kerfi  
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Systemleverantörens åtaganden: E-tjänstformulär, SiriusIT (VISMA) 
Vad Hur 

Förändringar i formulär SiriusIT kan utföra arbetet efter 
beställning från Systemförvaltare. 

Mindre uppgraderingar/releasebyten/ 
patchfiler m m 

Enligt överenskommelse med 
Systemförvaltare. Teknisk 
felsökning/felrättning kan även göras 
efter förfrågan till supporten ska då 
lämna ärendenummer. 

Felsökning Kontakten skall alltid ske först mot 
Systemförvaltare, om inget annat 
beslutas av Järfälla kommun 

Arbetet sker på plats/remote ............. Avrapportering av utfört arbete sker 
till systemförvaltare som i sin tur ser 
till att det blir dokumenterat på 
överenskommet sätt (se vidare 
systemförvaltare). Systemförvaltare 
ska också avrapportera till 
driftentreprenör om detta inte sker 
direkt från Sirius IT  

Driftavbrott SiriusIT (Visma) informerar 
systemförvaltare för resp. e-tjänst  

Övrigt  
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Driftentreprenörens åtaganden: Kerfi 
Vad Hur 

Avgränsningar drift Kerfi ansvarar för brandvägg, nät- och 
serverdrift. 
 
Driften ansvarar för att läsa daglig logg på 
SHS-agenten och TIP. Driften ansvarar även för 
att tömma karantän vid behov. Enligt driftrutin 
 
Järfälla kommun ansvarar ej för e-
tjänst/verksamhetssystemet i sig.  

Versionsbyten eller mindre 
uppgraderingar/releasebyten/patchfiler m.m. 
 
 
 
 

Vid uppdatering av e-tjänsten medverkar eller 
utför Järfälla kommun i arbetet tillsammans 
med SiriusIT när så erfordras.  
 
Beställs av systemförvaltaren.  

Felsökning 
 
 
 

Kerfi kontrollerar tillgänglighet till servrarna att 
de ej har stannat. (ansvar steg 2 och 3) 
  
Driften ser till att SiriusIT  får tillgång till 
nödvändiga uppgifter/loggar. 
 
Ev övriga åtgärder diskuteras med 
systemförvaltare som kan välja att låta Driften 
försöka få igång systemet med hjälp av 
ned/upptagning av databaser alt omstart av 
system/server eller låta frågan gå till Sirius IT 
direkt. Driften deltar därefter aktivt i det 
fortsatta arbetet i enlighet med driftavtalet  
Järfälla  kommun. Kontakten mot Sirius IT sker 
alltid mot Tieto servicedesk om inget annat 
beslutas av Järfälla kommun. 
 

Rapport om utfört arbete Återkoppling till Systemförvaltare.  
Driften ansvarar för att uppdatera sin 
driftdokumentationen.. 
 
Beställs av systemförvaltaren 

Felanmälan Felanmälan sker endast i samråd med 
systemförvaltare till Tieto servicedesk 020-
996600, support@tieto.com 
 
Systemfel rapporteras omgående till 
Systemförvaltare.  
 
Återrapportering ska alltid ske till 
Systemförvaltaren. 

Backup tagning samt övriga nattjobb enligt 
driftdokumentation 

Ghostning av SHS-server efter varje 
uppdatering.  
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Järfälla kommuns åtaganden: E-tjänsten  

Vad Hur 
Versionsbyten eller mindre 
uppgraderingar/releasebyten/patchfiler m.m. 
 
 
 

Efter samråd med Driften och/eller Sirius IT, 
beställer systemförvaltaren arbetet.  

Övrigt underhåll och planerat driftstopp  
 

Beställs/informeras berörda parter skriftligt av  
systemförvaltaren. 
 

Driftavbrott Systemförvaltaren informerar berörda parter 
skriftligt eller muntligt. 

Felanmälan Sker i första hand till Tieto Servicedesk  och i 
andra hand till Driften för felsökning och 
avgränsning mot Sirius IT.  

Rapportering av utfört arbete, skriftligt.  
Ange mottagare. 

Systemförvaltaren ansvarar för att detta sker, 
samma dag efter slutfört förändringsarbete.  
Information till Driften 
 

 
 
Medborgare 

Vad Hur 
Felanmälan från medborgaren om formuläret ej 
fungerar eller annat fel kopplat till själva 
formuläret 
 
Felanmälan e-ID ställs till respektive bank 
 
www.e-legitimation.se 

Medborgaren som upptäcker fel i e-tjänsten kan 
via växeln Järfälla kommun  
 
Information finns på samlingsportalen för 
”mina sidor”.  
 
Den person som tar emot felanmälan informerar 
medborgaren samt systemansvarig via e-post. 
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ÖST Projektet 2011 INBJUDAN 2011-03-07 

DU SOM ARBETAR 

INOM SOCIALTJÄNSTEN 
Kom och lyssna till 3 koncentrerade 
timmar där vi berättar om resultatet  
av ÖST projektet, ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt utvalt av Vinnova.  
 

Myndighetsbeslutet transformeras 
 från handläggare till medborgare 

 
Medborgaren gör sin egen utredning 

 
Öppna tjänster och automatbeslut för 

äldre och handikappomsorg 
 

Biståndsbedömning utifrån kriterier 
 

ROADSHOW 

7 april 2011 kl 13.00-16.00 
Folkets Hus Sundsvall 
 
14 april 2011 kl 13.00-16.00 
Folkets Hus Umeå 
 
4 maj 2011 kl 9.00-12.00 
Järfälla Kommun Stockholm 
 
5 maj 2011 kl 13.00-16.00 
Conventum Örebro 
 
11 maj 2011 kl 13.00-16.00 
Savoy Hotel Malmö 
 
12 maj 2011 kl 09.00-12.00 
Radisson SAS Göteborg 
 
 

Projektets syfte är att utveckla en mera öppen, tillgänglig, 
serviceinriktad och professionell socialtjänst genom att bl.a. 
konceptualisera en ”öppen socialtjänst” och skapa 
förutsättningar för integration till verksamhetssystem, utveckla 
flera öppna e-tjänster för socialtjänsten inom äldre –och 
handikappomsorgen. 
Projektet finansieras av Vinnova och samarbetsparter är Järfälla kommun, Vallentuna kommun, KTH, 
Lunds Universitet, Stockholms Universitet, Tieto, Sirius IT, Comfact, HumanTech och Pedtek. Hela 
projektet leds av Johannes Helfrich som rapporterar direkt till Vinnova. 

Mer information om projektet hittar du på 
www.jarfalla.se 

 eller maila johannes@pedtek.se 

Seminariet är kostnadsfritt och anmälan 
görs på e-postadress: annika@pedtek.se 
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Medborgaren gör sin egen utredning: konsekvenser 

Brukarna 

Vi redovisar 
genomförd 
brukarundersökning 

Vad innebär det för 
verksamheten?  

Järfälla kommun 
berättar från nuläge 
till börläge. 

Öppna tjänster 

Vilka problem 
och möjligheter 
har de ur ett 
socialrättsligt 
perspektiv 

Kriterier och 
automatbeslut 

Vi visar online 
tjänsten 
Trygghetstelefon 

Frågor och svar 

Paneldebatt med 
deltagare i 
projektet. 

Medverkar i seminariet gör bl.a: 

Johannes Helfrich huvudprojektledare   

Petia Wohed och Gustaf Juell-Skielse 
forskare Center for Service Science and 
Innovation Dep. of Computer and 
Systems Sciences Stockholm University 

Titti Mattsson Lektor, docent i socialrätt, 
Juridiska fakulteten Lunds universitet  

Åke Svensson socialdirektör 
socialförvaltningen Järfälla kommun 
 
Anne-Lie Söderlund Enhetschef 
Äldreenheten Bitr. myndighetschef 
Järfälla kommun  

Jenny Wilhelmsson Programchef 
handikappomsorg Socialförvaltningen 
Järfälla kommun 

Seminariet är kostnadsfritt och anmälan 
görs på e-postadress: annika@pedtek.se 


