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Abstrakt 
När en person bestämmer sig för att starta ett bolag kommer de att behöva              
komma i kontakt med en eller flera myndighetstjänster. Den här uppsatsen           
handlar om hur förväntningarna på den kontakten och den nya rollen som            
företagare påverkar användarens attityd mot myndigheter. I dagens digitala         
samhälle är digitalisering av förvaltning något som svenska myndigheter         
lägger mycket resurser på. De flesta medborgare har en syn på hur kontakten             
med myndigheter ska gå till. Dessa förväntningar och fördomar påverkar den           
inledande attityden till myndigheter. Denna studie vill besvara hur man          
genom den inledande kontakten mellan medborgare och tjänstemän kan         
påverka den framtida attityden hos medborgarna. Detta undersöks genom att          
semi-strukturerade intervjuer genomförs med sju personer som inom det         
senaste halvåret har startat ett aktiebolag. Personerna innehar varierande         
mängd erfarenhet av företagande från sitt tidigare arbetsliv. Intervjuerna         
behandlar hur informanterna har upplevt att det var att starta ett bolag.            
Berättelserna från de intervjuade analyseras och kodas därefter med hjälp av           
ett antal olika teorier. Mest framträdande av dessa är         
Expectation-confirmation theory (ECT) som används för att studera hur         
bekräftelse av förväntningar påverkar avsikt att fortsätta använda en tjänst          
eller vara. Denna kombineres sedan med Unified theory of acceptance and           
use of technology (UTAUT), en sammansatt teori för att studera hur ett antal             
faktorer påverkar acceptans och avsikt till fortsatt användning, därmed får          
arbetet en starkare koppling till informationssystem. Till sist adderas även          
begrepp från g-Quality, en utvärderingsmetod för e-förvaltning. Detta för att          
även stärka koppling till kontexten av e-förvaltning, inom vilket fallstudien          
kommer att utföras. 
 
Resultatet pekar på att nybörjare har ett ökat behov av att få information             
presenterad på ett tydligt sätt. För att hjälpa nybörjare bör man därmed            
erbjuda ytterligare informationsstöd vid den inledande kontakten. I övrigt         
skiljer sig inte personer utan tidigare erfarenhet till någon större grad från de             
allmänna behov som tidigare teorier har påvisat gällande till acceptans och           
användning av teknik.  

 
Nyckelord: E-förvaltning, förväntningar, attityd 
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Abstract 
When a person makes the decision to start a company, they will be required              
to contact one or several government services. This study tries to explain how             
expectations on that first contact and the new role as an entrepreneur will             
affect the users attitude towards government. In the digital society of today,            
the swedish government have decided to use a large amount of resources on             
digitalisation. Most citizens have a view about how their contact with the            
government should work. These expectations and prejudices affects their         
initial attitude towards government services. This study seeks to answer how           
the initial contact between citizen and official can affect the future attitudes            
of users. This is studies by conducting semi-structured interviews with seven           
citizens that have registered a limited liability company within the last six            
months. The interviewees have differing amounts of experience of running a           
company. The interviews relates to how the interviewees have experiences          
the act of starta a company. The stories are then analysed and coded with help               
from a number of theories. Most salient is the Expectation-confirmation          
theory (ECT), which is used to study how confirmation of expectations affect            
continuance intention. This is then combined with the Unified theory of           
acceptance and use of technology (UTAUT), a composite theory use for           
studying how a number of factors affect acceptance and continuance          
intention, by combining these the the study gains a stronger connection to the             
informations systems field. Lastly, concepts from the g-Quality evaluation         
model are added. This is done to strengthen the connection to the            
e-government context, in which the case study will be carried out. 
 
The result implies that beginner have a increased need to have information            
clearly presented. To help beginners with this, you should offer additional           
support aimed towards information gathering. Other than this it appears that           
people with low experience does not differ greatly from the general needs            
that have been presented in earlier theories of acceptance and use of            
technology.  

 
Keywords: E-government, expectations, attitude 
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Förord 
Jag vill tacka Bolagsverket för att jag har fått göra mitt examensarbete hos             
dem. Speciellt vill jag tacka min handledare på Bolagsverket som har varit ett             
bra stöd och ett bollplank när det har behövts. Utöver det vill jag även tacka               
övriga på enheten för digital tjänstedesign och alla som är med i            
användbarhetsnätverket hos Bolagsverket. Tack för att jag har fått tagit del av            
ert dagliga arbete och fått känna mig som en del av teamet på Bolagsverket              
trots att jag bara har varit hos er en kort period. 
 
Jag vill även tacka min handledare från universitetet. Du har varit ett utmärkt             
stöd för mig och gett mig många bra tankeställare. Både genom           
bokrekommendationer och diskussioner.  
 
Jag tackar även de som deltagit i intervjuerna.  
 
Till sist vill jag även tacka min fru som har stått ut med mitt stresshumör. 
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1 Introduktion  
Detta kapitel inleds med en sammanfattande presentation av ämnet, därefter          
presenteras tidigare forskning inom området. Efter detta presenteras        
problemformulering samt syftet med arbetet. Kapitlet avslutas sedan med en          
kort redogörelse kring avgränsningar, begränsningar och målgrupp för        
rapporten. 

1.1 Inledning 
Utvecklingen i samhället går bara snabbare och snabbare. Med hjälp av bland            
annat social medier och mobila enheter, finns det idag många möjligheter           
som för bara tio år sedan som få kunde föreställa sig (E-delegationen 2013).             
För att möta den här utvecklingen jobbar statliga myndigheter med          
e-förvaltning. E-förvaltning kan definieras som “verksamhetsutveckling i       
offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och        
kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och      
nya kompetenser” (E-delegationen 2013, s. 18). Att arbete med detta är ett            
måste för att möta de krav som ställs både från medborgare, företagare och             
den statliga administrationen (E-delegationen 2013). I början av 2000-talet         
när denna utveckling hade tagit fart, fanns det fortfarande en stor optimism            
kring ämnet och detta syntes även i studier av e-förvaltning. Idag finns det             
fler kritiker och riskerna med digitalisering har blivit tydligare, detta har fått            
till följd att många tidigare studier anses vara teoretiskt fattiga (Jansson           
2013). Det här arbetet avser att försöka göra en inledande koppling till            
befintliga teorier inom informationssystem. Detta görs främst genom två         
olika teorier: Expectation-confirmation theory (ECT) (Bhattacherjee 2001)       
och Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT)          
(Venkatesh, Morris, Davis, G. & Davis, F. 2003). ECT undersöker hur           
bekräftelse av förväntningar påverkar tillfredsställelse och fortsatt       
användning (Bhattacherjee 2001). UTAUT i sin tur används för att undersöka           
hur olika faktorer påverkar beteende i samband med acceptans och          
användande av informationssystem (Venkatesh et al. 2003). 

1.2 Tidigare forskning 
I denna del presenteras tidigare forskning, främst undersökningar som har          
gjorts inom e-förvaltning. Dessa tidigare arbeten visar att e-förvaltning är          
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relativt nytt och att det inte alltid funnits de resurser och den kunskap som              
krävs för att implementera ett genomtänkt system. Därför krävs det bättre           
verktyg för att säkerställa kvaliteten. Till sist kommer en kortare del om hur             
noviser kan uppfatta en helt ny tjänst.  

1.2.1 E-förvaltning 
Från ett svenskt perspektiv är e-förvaltning mycket aktuellt, under åren 2009           
till 2015 fanns ett regeringsuppdrag som gick under namnet E-delegationen.          
Denna delegation hade som uppdrag att bidra till en samverkan kring           
digitalisering av myndigheter. E-delegationens uppdrag slutfördes under       
2015, men då ansåg de deltagande myndigheterna att det varit en positiv            
möjlighet och bildade på eget initiativ e-Samverkansprogrammet (eSam)        
(Centrala studiestödsnämnden 2017). Detta program arbetar vidare med de         
frågor som e-delegationen tidigare drivit och det baseras på regeringens          
övergripande mål för e-förvaltning och digitalisering. Dessa mål är: 1) En           
enklare vardag för medborgare 2) Öppnare förvaltning som stödjer         
innovation och delaktighet 3) Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten          
(Näringsdepartementet 2015). Den offentliga förvaltningen i Sverige har i         
e-förvaltning försökt hitta en universallösning för att modernisera en         
förvaltning som i många fall anses vara ineffektiv, byråkratisk och          
exkluderande. Genom en förbättrad e-förvaltning finns det förhoppningar att         
man ska stärka medborgarnas förtroende och relation till förvaltning (Jansson          
2013). 
 
Enligt Garcia, Maciel och Pinto (2005) finns det tre grundläggande delar som            
en e-förvaltning kan erbjuda. Det första är att tillhandahålla information kring           
myndighetsdirektiv och information som kan vara viktig när man ska fatta           
olika beslut. Det andra är att erbjuda myndighetstjänster, det kan vara allt            
från att anmäla sig till en skola till att deklarera online. Det tredje är att               
erbjuda medborgarna att delta i beslutande processer, att erbjuda möjlighet att           
påverka genom exempelvis att kunna skicka in motioner. Olika typer av           
myndighetswebbplatser tillhandahåller olika mycket av dessa grundläggande       
karaktärsdrag och har därmed olika designkrav. En sida som fokuserar till           
hundra procent på att delge information kring något kan exempelvis inte           
designas med samma principer som en sida vars huvudfokus är att erbjuda            
någon typ av tjänst (Garcia, Maciel och Pinto 2005). Utöver detta har            
användarna även vissa förväntningar och krav som är baserade på tidigare           
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upplevelser kring pappersbaserad myndighetskontakt. Det kan vara värden        
som informationens korrekthet, transparens och integritet. Uppfyllande av        
dessa värden måste även överföras till e-förvaltningen för att inte förlora           
medborgarnas förtroende. (Jansson 2013) 
 
Med hjälp av metoden g-Quality (Garcia, Maciel & Pinto 2005), som           
behandlas i större detalj i teori kapitlet, har Granizo, Yánez, Ramírez och            
Machado (2011) genomfört en undersökning av tre olika myndighetstjänster         
för att lämna in klagomål. Målet med undersökningen var att se om det fanns              
några återkommande problem med e-förvaltningswebbplatser. Resultatet var       
att man såg att myndighetswebbplatser ofta saknade adekvat stöd och          
vägledning för personer med ingen eller liten kunskap om ämnet. Det           
saknades även hjälp kring hur användare skulle skicka över data till           
myndigheten, vilket kan leda till onödiga förseningar. Utöver det saknades          
även möjligheter att backa i processen. När medborgaren har skickat in sitt            
ärende saknas också ofta feedback, exempelvis att man kan se vad som man             
har skickats in. Till sist såg man att de undersökta myndigheterna hade dålig             
transparens, bland annat genom att man inte rapporterade sin budget på ett            
synligt sätt. Dessa insikter jämfördes även med de som Garcia, Maciel och            
Pinto (2005) kommit fram till i sin undersökning av 127 brasilianska           
myndighetswebbplatser, som även den gjordes med hjälp av g-Quality. Man          
såg då att de problem som uppkommit i de båda utvärderingarna var snarlika.             
(Granizo et al. 2011) 
 
Inom den offentliga sektorn har det under 2000-talet skett en ökning av            
effektivitetshöjande och samverkansinriktade reformer, detta har gjorts för att         
försöka frångå den byråkratiska organisationen som tidigare varit        
dominerande (Näringsdepartementet 2015). I den här förändringsprocessen är        
e-förvaltning en viktig del. I sin doktorsavhandling undersöker Jansson         
(2013) hur förändringsprocessen ser ut när e-förvaltning införs och vilka          
konsekvenser det kan få för förvaltningens legitimitet. Detta görs med stöd av            
fem artiklar som startar på internationell nivå och landar i en fallstudie av             
e-förvaltning inom Botkyrka kommun, slutsatserna knyts därefter ihop i         
Janssons avhandling (2013). Utvecklingen av e-förvaltning på kommunnivå        
varierar mycket i landet, större kommuner har lagt mer resurser på det,            
medan mindre kommuner har haft svårt att motivera den resursallokering          
som krävs. Besluten tas även sällan med ett långsiktigt utvecklingsarbete i           
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åtanke, det är snarare eldsjälar som driver fram utvecklingen. Därför kan det            
vara viktigt att undersöka legitimiteten. Med legitimitet menas att någonting          
är berättigat (Jansson 2013). Det kan vara antingen genom etablerade lagar           
eller det kan det vara moraliskt berättigat, det vill säga att det finns en              
kollektiv uppfattning om att något är “rätt”. Slutsatserna i Janssons          
avhandling (2013) beskriver hur man har sett ett ökat fokus på individer. En             
enskild medborgare ska ha möjlighet att hantera sin ärenden och få en tjänst             
anpassad efter dennes behov. Detta kommer både från fallstudien i Botkyrka           
och från litteraturstudier av EU-direktiv. Man ser dock även att det inte alltid             
görs med samma eftertänksamhet. I Botkyrka-studien uppmärksammas det att         
man har försökt ersätta de tjänster som finns vid kommunkontoret med           
e-tjänster, snarare än att utveckla tjänster som är direkt anpassade efter sin            
digitala miljö (Jansson 2013). Fokuset på individer har också inneburit en           
maktförflyttning, från politiker till tjänstemän och från tjänstemän till         
individer. Detta medför risker för legitimiteten då tjänstemännen inte sitter på           
samma demokratiska rätt att fatta beslut kring vilka tjänster som ska erbjudas,            
men även fördelar då individer genom större insyn i förvaltningens arbete kan            
påverka beslut direkt (Jansson 2013). Detta sammanfattas genom ett         
resonemang kring en gör-det-själv förvaltning. En person ska själv, på sina           
egna villkor, kunna utföra sina förvaltningsärenden. Detta medför dock vissa          
risker då en digital förvaltning jobbar med standarder och därför kanske inte            
passar för alla. Ett exempel som ges är att Botkyrkas webbplats enbart finns             
på svenska och vissa delar på finska, trots att det bor fler än 150 olika               
nationaliteter i kommunen. Slutsatsen blir att ur ett legitimitetsperspektiv         
medför digitaliseringen av förvaltning både möjligheter och risker vilket gör          
att det blir ännu viktigare att grundliga utredningar kring vilka behov,           
kunskaper och kompetenser som finns hos olika grupper av medborgare          
(Jansson 2013). 

1.2.2 Novisers beteendemönster 
Under 1999 etablerade den egyptiska regeringen ett departement för         
kommunikation och informationsteknologi. Deras uppdrag är att bidra till         
samverkan mellan myndigheter och organisationer i den privata sektorn för          
att expandera användandet av IT-tjänster och IT-kunskap. Detta för att          
internet på den tiden hade en väldigt låg spridning i Egypten och man ansåg              
att en högre spridning kunde ge landet en bättre socio-ekonomisk position.           
Det var i detta klimat av utveckling som Nosseir och Terzis (2011)            
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genomförde en studie för att undersöka skillnader mellan beteenden hos          
noviser och erfarna användare. Två av de mest framträdande faktorerna när           
en användare ska acceptera och börja använda en ny teknik är upplevd            
användbarhet och upplevd lättanvändlighet (Davis, Bagozzi & Warshaw        
1989). Det som Nosseir och Terzis (2011) försöker besvara i sin artikel är hur              
noviser, det vill säga de med grundläggande IT-kunskap, men ingen tidigare           
kunskap av Internet eller onlinetjänster, upplever e-tjänster. Detta mäts med          
hjälp av e-Qual metoden, som består av 23 frågor rörande användbarhet,           
informationskvalitet och tjänst interaktion (Barnes & Vidgen 2005). Av dessa          
frågor har man i artikeln valt att fokusera på två huvudsakliga aspekter som             
de tror berör noviser i större grad, lättlärdhet och tjänstens upplevda rykte.            
Undersökningen gjordes genom att ett antal användare fick testa en telekom           
webbplats och en webbplats tillhöra ett flygbolag. Telekom-sidan var         
simplare med endast ett inmatningsfält, medans flygbolagets sida var mer          
avancerad med flera inmatningsfält av olika typer. Slutsatserna var att man           
kunde se att användande skiljde sig mellan noviser och erfarna användare.           
Noviser kunde med hjälp av sin nyfikenhet övervinna ängsligheten kring att           
använda en ny tjänst. Man såg även att ett simplare gränssnitt fungerade            
bättre för noviser och att ett attraktivt utseende, samt bra lärbarhet och att             
tjänsten är lättförstådd var viktiga faktorer. En del som överraskade var hur            
stort värde som placerades på företaget bakom tjänsten, användarna         
kommenterade att eftersom bolaget hade ett bra rykte litade de på att tjänsten             
inte försökte lura de. Detta ställer dock frågan, hur reagerar användarna om            
de inte har någon tidigare erfarenhet av organisationen som erbjuder          
e-tjänsten (Nosseir & Terzis 2011). 

1.3 Fallstudie 
I Mars 2017 nyregistrerades över 6500 bolag i Sverige och under 2016 ökade             
nyföretagandet jämfört med tidigare år med 6% (Bolagsverket 2017a). Att          
företagsamhet är en stor och levande marknad för det svenska folket är det             
ingen tvekan om. I samband med företagande finns det en stor mängd lagar             
och regler som man behöver känna till för att starta en egen verksamhet.             
Under rubriken starta aktiebolag (Bolagsverket 2016a) finns inte mindre än          
15 olika underrubriker och några av dessa har även ytterligare underrubriker.           
Med många olika delar att ta hänsyn till och när det dessutom ofta handlar              
om att riskera sin personliga ekonomi, krävs det att det finns bra kanaler för              
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att tillgodogöra sig den information som krävs för att fatta korrekta beslut.  
 
En av kanalerna för att söka information om företagande är hos Bolagsverket,            
den myndighet vars uppgift är att registrera, granska och informera för ett            
enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv (Bolagsverket 2017b). Det         
gäller allt från småföretagare där en ensam person jobbar till stora aktiebolag            
med hundratals aktieägare, men även exempelvis bostadsrättsföreningar.       
Bolagsverket sköter registrering av bland annat nya bolag, bolagsändringar         
och årsredovisningar. Bolagsverket har i dagsläget en önskan om att öka           
andelen kundmöten som sker digitalt (Bolagsverket 2016b). Fortfarande sker         
de flesta kundmöten via papper och det finns en förståelse för att detta inte              
kan försvinna helt, däremot vill man gör en förflyttning vilket resulterar i att             
den största andelen möten sker digitalt istället. Samtidigt som denna          
förflyttning sker ska den personliga kontakten vara fortsatt bra och anpassad           
för de tillfällen där det behövs. Detta mål illustreras i figur 1. 

Figur 1: Bolagsverkets kundmötesstrategi för 2020 (Bolagsverket 2016b) 
 
För att nå detta mål önskar man en nulägesanalys av de befintliga            
kundmöteskanalerna. Exempelvis har webbplatsen bolagsverket.se varit i       
bruk sedan 2012, med endast en justering av startsidan sedan dess. Man vill             
nu se om det uppkommit nya behov sedan dess och hur man ska bemöta              
medborgarnas förväntningar för att på bästa sätt uppfylla sina framtidsmål          
(Bolagsverket  2016b). 
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1.4 Problemformulering 
I detta arbetet kommer den primära frågeställningen att vara: 
 

- Hur påverkas medborgarnas attityd i den inledande kontakten med         
e-förvaltning av att få sina förväntningar bekräftade? 

 
Det har tidigare gjorts forskning kring hur noviser upplever nya tjänster och            
tar till sig information (Nosseir & Terzis 2011), det har även gjort en del              
forskning kring e-förvaltning och de vanliga användbarhetsproblem som        
uppkommer i den typen av tjänster (Garcia, Maciel & Pinto 2005; Granizo et             
al. 2011). Det har även undersökts om digitaliseringen av förvaltning är en            
legitim väg att gå (Jansson 2013). Den här studien kommer att undersöka om             
det finns några särskilda förväntningar hos personer som nyligen har inlett en            
kontakt med e-förvaltning, det vill säga myndighetstjänster, och om         
användarens attityd till myndigheter påverkas av hur dessa förväntningar         
bekräftas. 

1.5 Syfte och frågeställning 
För att ta reda på vilka förväntningar som finns på myndighetskontakt i ett             
inledande skede, kommer data att samlas in genom intervjuer. Intervjuerna          
kommer att genomföras med personer som nyligen har grundat ett aktiebolag           
och ännu inte hunnit skaffa sig all kunskap kring vilka lagar och regler som              
gäller för deras bolag. Det kommer också att undersökas om personerna som            
intervjuas har olika förutsättningar för att tillgodogöra sig information på          
grund av bakgrundsfaktorer såsom ålder, utbildning och tidigare erfarenheter. 
 
Genom att undersöka dessa personers förväntningar, kommer en tydligare         
förståelse att uppnås kring de krav som bör ställas på e-tjänster och digitala             
informationstjänster för att möta medborgarnas förväntningar och uppmuntra        
en positiv attityd till myndigheter.  

1.6 Målgrupp 
Studien riktar sig i första hand till personer som arbetar med utveckling av             
e-förvaltning, det vill säga informations- och kommunikationstjänster i den         
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offentliga sektorn. Studien avser ge ett stöd till hur man ska arbeta för att ge               
bättre möjligheter för nybörjare att förstå och ta till sig ett avancerat ämne.             
Trots att fallstudien i den här rapporten kommer att utföras hos Bolagsverket            
och därmed kommer att få en viss prägel av företagande, bör lärdomarna            
kring förväntningar och behov hos noviser i myndighetskontakt vara relevant          
även för andra myndigheter som arbetar med e-förvaltning. 
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2 Teori 
I det här kapitlet presenteras de teorier som använts i samband med            
fallstudien. Inledningsvis beskrivs en teori om bekräftelse av förväntningar,         
därefter en variant av den som är anpassad till just informationssystem.           
Nästa del kombinerar den inledande teorin med en förenad modell för           
acceptans och användning av teknik och utökar med ytterligare variabler.          
Efter dessa teorier presenteras teorier kring hur e-förvaltning kan vara          
uppbyggt samt en variant på hur man kan utvärdera e-tjänster.          
Avslutningsvis kombineras delar av teorierna till en sammansatt modell som          
kan användas i samband med datainsamling och analys i detta arbete.  

2.1 Bekräftelse (Expectation-Confirmation Theory, ECT) 
ECT är en teori som har sitt ursprung i forskning kring konsumentbeteende,            
där den används för att undersöka bland annat kundtillfredsställelse och          
efterköpsbeteende (Bhattacherjee 2001). Det görs genom att kunderna först         
bildar sig en initial förväntning kring en produkt eller tjänst. Därefter           
accepterar de varan och använder den. Därefter får de en uppfattning om            
varans prestanda, hur väl den uppfyller sitt syfte. Därefter jämförs den           
upplevda prestandan med förväntningarna och då får man resultatet av hur           
väl varan bekräftar eller inte bekräftar förväntningarna. Nästa steg är att en            
tillfredställelsenivå skapas utifrån de föregående förväntningar och       
bekräftelsen av dem. Till sist, för de som fick bra tillfredsställelse skapas en             
intention att köpa varan igen, medans de som fick låg tillfredsställelse           
avslutar sin användning, teorin syns i figur 2 (Bhattacherjee 2001).  

 
Figur 2: Expectation-Confirmation Theory (Bhattacherjee 2001) 
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Bhattacherjee (2001) har anpassat den här modellen för användning inom          
informationssystem. Han anser att en användares val liknar en kunds val när            
det kommer till fortsatt användning. Båda två följer av ett inledande beslut,            
påverkas av den initiala upplevelsen och kan leda till ett återtagande av det             
inledande beslutet. Anpassning har gjorts genom att man tagit bort de delar            
som handlar om vad som händer innan användande och bara fokuserat på vad             
som händer efter användandet, detta på grund av att det som händer innan             
fångas upp genom bekräftelsen och tillfredsställelsen. Man inkluderar även         
förväntningar som uppstår efter användande i den anpassade modellen. Till          
sist ersätter man förväntningar med upplevd användbarhet, detta då det är ett            
framträdande koncept inom informationssystem litteraturen och det samtidigt        
fångar in det som är relevant kring förväntningar (Bhattacherjee 2001). Den           
färdiga modellen illustreras i figur 3.  

 
Figur 3: En post-acceptans modell för fortsatt informationssystems användande, 

(Bhattacherjee 2001) 
 

Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989)         
och Bhattacherjees (2001) modell har många likheter, men den senare skiljer           
sig då den behandlar fortsatt användande och kan med hjälp av sina begrepp             
som behandlar vad som händer efter att ett användande redan har påbörjats            
bättre beskriva vad som leder till ett fortsatt användande.  

2.2 ECT i kombination med UTAUT 
Venkatesh, Thong, Chan, Hu och Brown (2011) har utgått från tankarna i            
ovan nämnda ECT (Bhattacherjee 2001), men med ytterligare detaljering         

 
   

15 



 
   

 

genom att använda sig av Bhattacherjee och Premkumars (2004) två-stegs          
modell. Den beskriver förändringar i kognitiva övertygelser och känslor         
under användning av informationssystem. Dessutom har begrepp från unified         
theory of acceptance and use of technology (UTAUT) (Venkatesh et al.           
2003) använts. De begrepp man har valt från UTAUT är förväntad insats            
(eng. effort expectancy), social påverkan (eng. social influence) och         
underlättande förutsättningar (eng. facilitating conditions). Utöver detta       
behåller man upplevd användbarhet (eng. perceived usefulness) från ECT         
(Bhattacherjee 2001) vars relevans för ämnet även fastställs inom TAM          
(Davis, Bagozzi & Warshaw 1989). Upplevd användbarhet likställes därefter         
med begreppet prestationsförväntning (eng. performance expectancy) från       
UTAUT. Förutom detta tillägg väljer de även att ta hänsyn till kontexten av             
användning (Venkatesh et al. 2011), detta görs genom tillägget av begreppet           
förtroende (eng. trust). Inom e-förvaltning hanteras många känsliga uppgifter         
och Venkatesh med kollegor (2011) har sett en ökad oro hos medborgare            
kring hur dessa känsliga uppgifter behandlas, därmed anses förtroende vara          
ett viktigt begrepp just inom kontexten av e-förvaltning. Dessa olika variabler           
fördes ihop till en utökad två-stegsmodell för att undersöka avsikt att fortsätta            
använda ett informationssystem, detta illustreras i figur 4 (Venkatesh et al.           
2011). 
 

 
Figur 4: En utökad två-stegsmodell för att undersöka avsikt att fortsätta använda ett             
informationssystem. (Venkatesh et al. 2011) 
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Denna modell användes sedan för att tillsammans med strax över 10000           
medborgare i Hong Kong undersöka hur de upplevde introduktionen av två           
olika typer av e-tjänster för myndighetskontakt. Undersökningen gjordes i två          
faser, en innan användning av tjänsten hade skett och en efter att tjänsten             
hade använts. Resultatet bekräftar de flesta av hypoteserna som ställs i           
artikeln, begreppen från UTAUT påverkas också av bekräftelse (eng.         
confirmation) (Venkatesh et al. 2011). De ser även att kontexten är mycket            
viktig att ta hänsyn till när man undersöker användningen av          
informationssystem. En ytterligare sak som poängteras är hur attityden efter          
användning påverkar avsikten att fortsätta använda systemet, utifrån deras         
studie är det inte klart hur synen på systemet (eng. post-usage beliefs)            
påverkar eller påverkas av attityden. Detta kan även variera beroende på           
kontexten, vilket man såg tecken på i undersökningen då de olika typer av             
e-tjänster som undersöktes fick något varierande resultat. Det tror man beror           
på att den ena tjänsten var något som användarna var bekant sedan tidigare,             
medans den andra e-tjänsten var något som var mer okänt för användarna            
(Venkatesh et al. 2011). I sin diskussion kring praktiska konsekvenser nämns           
även att användare verkar ha högt ställda förväntningar på e-förvaltning. Det           
är positivt då det är lättare att motivera användare att testa en ny tjänst, men               
det ställer också högre krav på tjänsten. Uppfyller den inte förväntningarna           
kommer användare att få negativ bekräftelse och en sänkt tillfredsställelse          
och det kan även påverka användarens syn på myndigheten. Slutsatsen är att            
genom att kombinera ECT med begreppen från UTAUT, samt med          
kontextuella faktorer. I det här fallet förtroende, kan man få en mer detaljerad             
förklaring till hur bekräftelse av förväntningar påverkar attityd och avsikt att           
fortsätta använda systemet (Venkatesh et al. 2011). 

2.3 Hittbarhet 
Med hittbarhet (eng. findability) menas hur lätt det är att lokalisera           
information på en webbplats. En användare kan se hittbarhet på två olika sätt:             
hur synlig en webbplats är genom sökmotorer eller hur synlig en specifik sida             
på en webbplats är. Hittbarhet kan också verka på olika nivåer. Dels hur             
hittbart ett enskilt objekt i ett system är, men även hur mycket hittbarhet som              
finns i system som helhet (Samuel, Zaïane, O. & Zaïane, J. 2012). Hur             
hittbart ett objekt är för en enskild användare beror både på objektets grad av              
hittbarhet och på användarens nivå av informationskompetens, det vill säga          
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hur skicklig användaren är på att tillgodose sig med information. När en            
användare har låg informationskompetens kommer de ha svårare att hitta den           
information som söks. Om även hittbarheten är låg kommer det vara           
ytterligare ett hinder för användaren, om hittbarheten däremot är bra kan det            
vara ett stöd som gör att information går att hitta trots låg            
informationskompetens (Fransson 2011). 

2.4 E-förvaltning 
Begreppet e-förvaltning kan delvis förklaras med hjälp av        
e-förvaltningstriaden: medborgare, politiker och tjänstemän. Relationerna      
mellan dessa medför tre olika underbegrepp till e-förvaltning; e-demokrati,         
e-administration och e-tjänster (Jansson 2013). Begreppet e-demokrati är när         
medborgare och politiker får möjlighet att påverka varandra, det kan vara           
genom till exempel en blogpost, Twitter eller att man elektroniskt ges           
möjlighet att rösta. Kontakten mellan politiker och tjänstemän utgörs av          
e-administration, det handlar om hur tjänstemän ska kunna jobba med de           
beslut som kommer från politiker. System som kommer från e-administration          
kan vara exempelvis dokumenthanteringssystem och inköpssystem hos       
myndigheter. Den sista delen, e-tjänster, avser kontakten mellan tjänstemän         
och medborgare. Det handlar om att tjänstemännen tillhandahåller verktyg         
för att medborgare ska kunna genomföra en viss uppgift, det kan exempelvis            
vara att ansöka om körkort eller att deklarera. Ingen av dessa relationer går             
enbart åt ena hållet, medborgarnas behov styr exempelvis vilka e-tjänster som           
utvecklas medans tjänstemän avgör hur det kan lösas utifrån exempelvis lagar           
(Jansson 2013). E-tjänster skapas därmed i samspel mellan medborgare och          
tjänstemän. Det är dock svårt att helt skilja dessa begrepp från varandra,            
e-tjänster är ofta när knutna till de e-administrationsverktyg som tjänstemän          
använder, en förändring i det ena kommer att medföra förändring i det andra.             
Man kan även se e-tjänster som en typ av e-demokrati, då e-tjänster ger ett              
ökat medborgardeltagande vilket kan ses som att det ökar demokratin          
(Jansson 2013). Sambanden mellan medborgare, politiker, tjänstemän samt        
e-tjänster, e-förvaltning och e-administration illustreras i figur 5. Denna figur          
är en utökning av e-förvaltningstriaden från Janssons (2013) avhandling, där          
ytterligare inre pilar adderats för att visa hur aktörerna rör sig mellan            
gränserna. 
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Figur 5: E-förvaltningstriaden (modifierad version) (Jansson 2013) 

 

2.5 G-Quality 
I dagsläget finns det begränsat med designriktlinjer och utvärderingskriterier         
för hur en webbplats för e-förvaltning bör hantera ämnen som exempelvis           
interoperabilitet, tillgänglighet och transparens (Garcia, Maciel & Pinto        
2005). Detta kan vara en anledning till att många e-förvaltnings webbplatser           
upplevs som krångliga och exkluderande snarare än inkluderande av den          
digitala befolkningen. För att råda bot på detta har Garcia, Maciel och Pinto             
(2005) arbetat fram en metod som de kallar för g-Quality, som kan användas             
för att utvärdera webbplatser för e-förvaltning. Metoden grundar sig i Jakob           
Nielsens heuristiska designprinciper för gränssnittsdesign (Nielsen 1995),       
men adderar ytterligare värden som är relevanta inom e-förvaltning. Det          
nämndes under e-förvaltnings rubriken i kapitlet om tidigare forsknings i          
denna rapport, att man måste uppfylla de förväntningar som medborgare tar           
med sig från tidigare kontakt med myndigheter inom bland annat transparens           
och integritet (Jansson 2013). Dessa värden fångas inte upp av Nielsens           
(1995) heuristik, den fokuserar bara på det praktiska användandet med          
utvärderingspunkter som rör bland annat synlighet av systemet status och          
användandet av standarder. För att komma på det som är unikt med            
e-förvaltning har ytterligare sex principer adderats (Garcia, Maciel & Pinto          
2005). Dessa principer är Tillgänglighet, Interoperabilitet, Säkerhet och        
Integritet, Informations sanningsgrad och exakthet, Tjänsterörlighet och       
Transparens. Den samlade massan av 16 olika heuristiska principer grupperas          
därefter in under fem olika utvärderingskriterier. Dessa fem har valts med           
med medborgaren som huvudsakligt fokus. Utvärderingskriterierna är       
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kognitiv insats (eng. cognitive effort), tolerans (eng. tolerance), räckvidd         
(eng. reach), fysisk insats (eng. physical effort) och förtroende (eng. trust)           
(Garcia, Maciel & Pinto 2005). Kognitiv och fysisk insats är relativt           
självklara, hur mycket ansträngning behövs för att använda tjänsten. Tolerans          
innefattar hur mycket tålamod och motivation medborgaren har för att vänta           
på eller genomföra uppgifter. Räckvidd handlar om hur många medborgare          
man kan nå, om man begränsar sig kan man missa medborgare med särskilda             
behov exempelvis de med ett annat modersmål. Förtroende innefattar hur          
mycket medborgaren litar på förvaltningen (Garcia, Maciel & Pinto 2005). 

2.6 Sammanslagning av teorier för att passa fallstudien 
För att bättre få svar på de frågor som detta arbete ställer, har ECT              
(Bhattacherjee 2001) modifierats med värderingarna från g-Quality (Garcia,        
Maciel & Pinto 2005) och UTAUT (Venkatesh et al. 2011) för att bättre             
passa in i en kontext av den svenska e-förvaltningen. Modellen är uppbyggd            
på följande sätt: i den inledande kontakten har användaren förväntningar på           
hur kontakten med myndigheter kommer att genomföras. Det är både          
förväntningar när det gäller att starta ett företag, men även just förväntningar            
på myndigheterna. Dessa förväntningar leder till en inledande attityd         
(Venkatesh et al. 2011) mot myndigheter före användning. Förväntningarna         
bekräftas därefter genom fyra olika områden.  
 
Det första området kallas för upplevd användarvänlighet (eng. perceived ease          
of use), inom detta område inkluderas allt som rör hur lättanvänt ett system             
är. Det är bland annat tankar som skulle kunna falla under begreppen            
underlättande förutsättningar (eng. facilitating conditions) och förväntad       
insats (eng. effort expectancy) från UTAUT (Venkatesh et al. 2011) och även            
delar av räckvidd och tolerans från g-Quality (Garcia, Maciel & Pinto 2005)            
räknas in i detta område. Nästa område är upplevd användbarhet (eng.           
perceived usefulness) som utöver just upplevd användbarhet, som finns som          
begrepp inom ECT (Bhattacherjee 2001) och TAM (Davis, Bagozzi &          
Warshaw 1989), innefattar hittbarhet (Samuel, Zaïane, O. & Zaïane, J. 2012;           
Fransson 2011). Även delar av tidigare nämnda tolerans (Garcia, Maciel &           
Pinto 2005) återfinns inom denna kategori. I denna kategori handlar det om            
hur mycket tolerans som finns för att en tjänst ska kännas användbar            
exempelvis kan man ha större tålamod för en tjänst om den utför en svår              
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uppgift, men samtidigt kan den upplevas som att inte vara användarvänlig då            
det krävs avancerade instruktioner för att använda den. Det tredje området           
kallas förtroende och utöver den generella betydelsen, som används i          
modellen där ECT kombineras med UTAUT (Venkatesh et al. 2011),          
innefattar detta område sådana ämnen som informationens sanningsgrad, i         
detta arbete kallat korrekthet. säkerhet och integritet (Garcia, Maciel & Pinto           
2005). Det fjärde och sista bekräftelseområdet rör interoperabilitet från         
g-Quality (Garcia, Maciel & Pinto 2005). I Sverige talar man oftast om            
samverkan när man menar hur olika organisationer samarbetar med varandra,          
exempelvis i regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning         
(Näringsdepartementet 2015). Därför har det namnet valts för detta område          
istället för mer ovanligt förekommande interoperabilitet. Det här området         
lyfts bara fram som en av flera heuristiska punkter i sin ursprungsmodell            
(Garcia, Maciel & Pinto 2005). Sverige har dock under de senaste åren            
försökt skapa ett större samarbete mellan olika myndigheter bland annat          
genom e-delegationens arbete som numera genomförs i eSam (Centrala         
studiestödsnämnden 2017). Inom just företagande är det även extra relevant          
då alla som anmäler ett aktiebolag måste ha kontakt med både Bolagsverket            
och Skatteverket för att genomföra sin registrering. Därmed bör det vara ett            
intressant perspektiv i den svenska kontexten och ges därför lite extra           
utrymme i detta arbete. 
 
Genom att användaren får en upplevelse av dessa fyra områden kommer de            
befintliga förväntningarna att bekräftas, antingen positivt eller negativt, och         
leda till en nivå av tillfredsställelse (Bhattacherjee 2001). Denna nivå          
kommer därefter att påverka hur användarens attityd efter användningen ser          
ut. Grundvärdet för denna attityd är hur den såg ut innan användningen            
(Venkatesh et al. 2011). Inom ECT (Bhattacherjee 2001) tar man sedan steget            
vidare till avsikt att återvända. För en vara eller tjänst som säljs på             
marknaden är detta ett mycket relevant steg, då producenten troligtvis vill           
sälja mer av sin vara eller behålla sin användarkrets. När det gäller            
myndigheter skiljer sig detta något. Inom den myndighet som fallstudien rör,           
Bolagsverket, har användarna ingen valmöjlighet kring vilken tjänst de vill          
använda. Ska man registrera ett bolag måste man göra det hos Bolagsverket.            
Det finns visserligen ett val av kontaktväg som kan vara relevant, men i detta              
arbete är det viktigaste vilken attityd användaren har efter sin kontakt med            
myndigheten. Därför stannar den sammansatta modellen vid attityd efter         
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användning (Venkatesh et al. 2011). Den färdiga modellen som används i           
detta arbete finns i figur 6 och bygger på alla de ovan nämnda teorierna och               
är tänkt att förklara hur bekräftelse av förväntningar inom ett antal områden            
påverkar medborgarnas attityd till myndigheter och e-förvaltning. 
 

 
Figur 6: Sammansatt modell för fallstudie i kontexten av en svensk myndighet. 

(Bhattacherjee 2001; Garcia, Maciel & Pinto 2005; Venkatesh et al. 2011; Davis, Bagozzi & 
Warshaw 1989; Samuel, Zaïane, O. & Zaïane, J. 2012; Fransson 2011; Näringsdepartementet 

2015) 
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3 Metod 
I detta metodkapitel finns inledningsvis en presentation av den vetenskapliga          
ansatsen, resten av kapitlet beskriver den metod som använts för          
datainsamling. Första delen handlar om hur urvalet har gått till, för att            
sedan gå vidare till själva genomförandet och därefter beskrivs det hur           
analysen har gått till. Till sist tas tillförlitlighet och etiska överväganden upp. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Den här studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie (Yin 2015). Den            
avsåg att undersöka vilka förväntningar som finns i den inledande kontakten           
med myndigheter, samt hur man bör bemöta dessa. Detta är något som i             
början av arbetet var okänt och behövde utforskas. I och med studiens            
undersökande inriktning har även en kvalitativ metod valts för         
datainsamlingen. Med hjälp av en kvalitativ metod kommer man åt de           
djupare åsikter och avsikter som finns hos användarna (Björklund & Paulsson           
2012), vilket sågs som viktigt för att få en förståelse kring hur användarna             
vill att kontakten med myndigheter ska genomföras. 

3.2 Datainsamling 
Den metod som har valt för datainsamlingen är intervjuer. Som nämndes           
ovan i avsnittet om vetenskaplig ansats, valdes detta då det är en kvalitativ             
metod som låter användarna berätta om sina tankar och känslor kring olika            
ämnen (Arvola 2014). Den typ av intervju som har valts är           
semi-strukturerade, det vill säga att man utgår från ett antal frågor som ramar             
in de ämnen man vill ta upp. Dessutom uppmuntras den intervjuade att            
utveckla sina svar och själv komma in på ämnen som de anser är viktiga              
(Björklund & Paulsson 2012). Detta för att försöka fånga upp oväntade           
förväntningar och behov som annars kunde ha missats vid ett helt strukturerat            
upplägg, då den som skrivit intervjufrågorna kanske inte bedömt det som ett            
intressant ämne. 

3.2.1 Urval 
Då denna undersökning riktar in sig på noviser, har även urvalet gjorts med             
en målsättning att fånga in personer som har liten kunskap om ämnet. Urvalet             
gjordes genom att jag fick tillgång till e-postadresserna till personer som hade            
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anmält sig till två olika evenemang som Bolagsverket skulle hålla i. Det ena             
var ett webbseminarium med grundläggande information för nya företagare         
och det andra var en informationsträff som nya företagare hade bjudits in till             
för att lära sig mer om sitt nya företag. Detta medförde att alla personer som               
bjöds in till intervjuerna hade startat ett nytt aktiebolag under de senaste sex             
månaderna. Dessa personer bjöds in via e-post, inbjudan finns att läsa i bilaga             
1. Inbjudan skickades både på svenska och engelska då det hade varit            
intressant att inte bara få respondenter som talade svenska. Översättningen          
gjordes av en översättare på Bolagsverket för att försäkra att rätt ord            
användes och att språket gav ett officiellt intryck. 

3.2.2 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes via telefon då informanterna befann sig på en          
annan ort än undersökaren. Intervjuerna tog ca 20-35 minuter per person.           
Varje intervju spelades även in via en mobilapplikation för android som heter            
Samtalsinspelaren. Intervjumanuset finns att läsa i bilaga 2. Det ska dock           
nämnas att då intervjun genomfördes i ett semi-strukturerat upplägg         
anpassades frågorna efter hur samtalet utvecklades och vissa frågor         
utvecklades medans andra bortsågs från (Björklund & Paulsson 2012).         
Manuset användes för att försäkra att inga viktiga delar missades. Manuset           
var också något som utvecklades under de första intervjuerna, efter varje           
intervju sågs frågorna över och justerades för att det skulle bli lättare för             
informanterna att förstå frågan eller för att bättre passa de områden som            
skulle undersökas. Efter den tredje intervjun behövde frågorna inte justeras          
ytterligare.  
 
Frågorna som valdes baserades på de olika begreppen i den sammanslagna           
modellen (figur 6). Detta inkluderade då även de underliggande begreppen          
från teorierna såsom säkerhet, korrekthet (Garcia, Maciel & Pinto 2005) och           
hittbarhet (Samuel, Zaïane, O. & Zaïane, J. 2012; Fransson 2011). De           
inledande frågorna var bakgrundsfrågor för att få en inblick i vilken typ av             
erfarenhet och utbildning informanten hade. Dessa frågor valdes för att          
undersöka om det fanns några mönster baserat på utbildning eller tidigare           
erfarenheter.  
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3.3 Analys 
Analysen av intervjuerna skedde genom att intervjuerna först transkriberades.         
I transkriberingen rensades de flesta utfyllnadsord bort, exempelvis ordet         
liksom för att texten inte skulle bli alltför lång och svårläst. Transkriberingen            
genomfördes genom att lyssna på de inspelade intervjuerna i halv hastighet           
och texten delades upp genom att vartannat stycke var det som informanten            
berättade och vartannat det som intervjuaren frågade. Efter denna första          
runda lyssnades intervjuer igenom en gång till, denna gång i normal hastighet            
för att säkerställa att ingenting hade blivit fel i första omgången (Creswell            
2014). När alla intervjuer var transkriberade sammanfattades de var och en           
till en löpande text som fångade upp allt som tagits upp under samtalet.             
Denna text organiserades i fyra olika områden: Bakgrund och erfarenhet,          
Informationssökning, Förväntningar på myndigheter och Kontaktkanaler.      
Dessa områden var baserade på det innehåll som kom utifrån intervjuernas           
upplägg. Då ett semi-strukturerat upplägg (Björklund & Paulsson 2012)         
användes kunde dock ett ämne dyka upp igen senare i intervjuerna och då             
placerades de svaren in under det område som var mest relevant. 
 
Dessa sammanfattningar skickades sedan ut till informanterna för att stärka          
tillförlitligheten (Yin 2015), som nämns under nästa rubrik. Därefter         
påbörjades första stegen i analyskodningen. I detta stadie plockades allt som           
handlade om det första området ut från varje intervju och samlades i ett nytt              
dokument. Därefter valdes de delar som är relevanta för studien ut och            
numrerades. Detta gjordes sedan för varje område. På detta sätt samlades           
datan ihop på ett sätt som gjorde vidare kodning möjlig (Yin 2015). Ett             
exempel på hur det såg ut kan ses i bilaga 3.  
 
I nästa steg sorterades de numrerade meningarna så att meningar som           
behandlade närliggande ämnen lade i grupper. Dessa grupper gavs sedan en           
kod och i viss fall en subkod som beskrev innehållet. Exempelvis fanns det             
en kod som hette Dubbelkoll: Motivation för de tre meningar som handlade            
om vad som motiverade användarna att dubbelkolla information. Där är          
koden dubbelkoll, medan subkoden är motivation. I detta läge har materialet           
blivit isärplockat och nästa steg är att sätta ihop den igen (Yin 2015). För att               
sätta ihop materialet sorterades koderna in under olika kategorier, exempelvis          
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Korrekthet, som rör sig ännu ett steg mot abstrakta begrepp. Ett exempel på             
hur det kunde se ut finns i bilaga 4. Efter att koderna hade kategoriserats              
kunde tolkningen av resultatet påbörjas (Yin 2015). 

3.4 Tillförlitlighet 
Efter intervjuerna skickades en sammanfattning av vad som sagts till den           
intervjuade. Detta för att ge möjligheten att kommentera om det hade skett            
något missförstånd eller komplettera om med ytterligare information om         
informanten hade kommit på något som de ville dela med sig av efter             
intervjun. Genom denna extra kontroll stärks tillförlitligheten i resultatet (Yin          
2015). 
 
I samband med intervjuerna ville Bolagsverket skicka en gåva som tack till            
deltagarna. Att ge ut någon typ av belöning för deltagande misstänktes kunna            
ha en effekt på resultatet. Dels genom att deltagarna skulle känna att de är              
skyldiga att ge någonting bra tillbaka, men det fanns även en oro att det              
kunde skapa en misstänksamhet hos informanterna. För att undvika denna          
reliabilitetsrisk fick informanterna inte veta i förväg att de skulle erbjudas en            
gåva. Efter att alla intervjufrågorna var ställda informerades de om gåvan           
och dessa skickades efter att alla intervjuer hade genomförts. 

3.5 Etiska överväganden 
I intervjuerna efterfrågas informantens namn och företagsnamn. Det finns         
även en fråga kring vilken verksamhet deras bolag bedriver. Dessa frågor           
skulle kunna vara en risk för anonymiteten. För att säkerställa att           
informanterna var medvetna om hur deras svar skulle komma att användas           
fanns i inledningen av manuset till intervjun (Bilaga 2) några meningen som            
skulle bekräfta att det fanns ett informerat samtycke (Arvola 2014). Det           
försäkras även att svaren enbart kommer att användas i detta arbete och att de              
kan avbryta intervjun om de behöver. Till sist klargörs även till vilket syfte             
som undersökningen görs och vilka det görs i samarbete med. Denna           
information följs sedan av en fråga där informanten ombeds bekräfta att de            
förstått förutsättningarna och godkänner dessa, därmed finns ett informerat         
samtycke mellan informanter och intervjuare. 
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4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet från intervjuerna. Kapitlet är          
uppdelat i fyra områden utifrån de ungefärliga områden som intervjuerna          
behandlade. Inledningsvis beskrivs lite kring informanternas bakgrund.       
Därefter kommer en rubrik om den allmänna uppfattningen av         
informationssökande. Nästa rubrik handlar om hur de intervjuade ser på          
myndigheter och till sist handlar det om vilka kontaktvägar man väljer och            
varför. Inom samtliga områden lyfts citat från intervjuerna fram för att           
illustrera hur de intervjuade har uttryckt sig i ämnet. 

4.1 Bakgrund och erfarenhet 
Inom detta område ryms det material som behandlar informanternas         
personliga förutsättningar såsom utbildning. Dessutom behandlas tidigare       
erfarenhet av företagande eller närliggande arbeten. Till sist beskrivs även          
vilka mål informanterna har med att starta ett bolag. 

4.1.1 Förutsättningar och erfarenhet 
Datainsamlingen genomfördes med sju informanter i åldern 28-57 år. De          
flesta var bosatta i Stockholmsområdet, vilket är naturligt då det ena           
evenemanget vilken e-postadresserna plockades från anordnades i just        
Stockholm. Alla utom en person har utbildning från universitet eller högskola           
och av dessa sex personer var det bara en person som inte var utbildad inom               
ekonomi.  

– Jag jobbar ju med det men jag tjänar inga pengar. 

– De här har väl varit hobbyprojekt som har utvecklats till 
företag för att det har liksom krävts. 

En av personerna har varit utbränd och arbetar nu med administration av            
företaget till 65 procent, vilket hon anser är alldeles lagom. En annan person             
har slutat på sitt tidigare jobb för att driva sitt nya bolag. Detta gjorde hon               
bland annat för att hon kände att hon började bli till åren och inte orkade hålla                
den takt som förväntades längre. En tredje person har även han slutat på sitt              
tidigare arbete för att satsa helhjärtat på sitt bolag, medan en fjärde person har              
gått ner på halvtid på sitt arbete som it-konsult. Denna person har även en              
enskild firma inom fotografbranschen, som hon spenderar en hel del tid på.            
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Denna fotografverksamhet är precis som hennes nystartade aktiebolag en         
hobbyverksamhet som växt och utvecklats till ett bolag över tid. Två av            
informanterna nämner att deras bolag inte har kommit igång ännu. Det är            
registrerat, men det drar inte in några inkomster än. Ett av informanternas            
bolag har faktiskt funnits i tio år som enskild firma, men har nu ombildats till               
aktiebolag eftersom det blev för stort för att driva som enskild firma. Detta             
har dock medfört att bolaget just nu är i en ekonomisk svacka. Av de              
intervjuade var det två personer som inte hade någon erfarenhet alls av att             
driva eget företag sedan tidigare. Den ena av dem har dock arbetat som             
ekonomilärare och har hjälpt studenter att starta Ung Företagsamhet-bolag         
(UF-bolag). Trots att UF-bolag har ett förenklat regelverk, tror han sig ha            
hjälp av det när han ska driva sitt nya aktiebolag. Den andra personen utan              
praktiskt erfarenhet av företagande har arbetat som ekonom hos stora bolag           
och har därigenom teoretisk kunskap kring att driva ett företag, hon har även             
hjälpt andra med deras företag. Två andra personer har haft bolag tidigare,            
det ena kom aldrig igång riktig och det andra drevs tillsammans med            
informantens make för ett antal år sedan. Hon upplever att trots tidigare            
erfarenhet av företagande, så är det ändå inte alltid ett lätt arbete.  

– Jag hade enskild firma själv och sen så hade vi ett 
aktiebolag tillsammans så att jag kan ju lite grann om det 
innan, men som sagt att det är ju inte världens enklaste, det 
är det inte. 

För två andra personer är det nyligen grundade aktiebolaget deras andra           
bolag, de har alltså lite mer erfarenhet av att driva bolag. Den sista personen              
har drivit ett flertal olika bolag av olika bolagsformer, exempelvis enskild           
firma, handelsbolag och aktiebolag inom olika branscher. De flesta bolag          
drevs som bisysslor till hans vardagliga arbete, men det har givit honom            
mycket erfarenhet av företagande. Dessa förutsättningar och erfarenheter        
presenteras även i tabell 1, där även bosättningsort har inkluderats. 

4.1.2 Roll i bolaget och syn på bokföring 
– Man är både städerska och VD. 

Av de intervjuade är det två personer som driver sina bolag ensam. En person              
är inte ägare av bolaget utan arbetar bara med administrationen. Övriga fyra            
personer har vänner eller familj som de driver bolaget tillsammans med. En            
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av dessa personer driver bolaget tillsammans med sin make, men det är            
enbart hon som arbetar med bolaget. En annan person har flera medgrundare,            
men det var hon som var initiativtagare. Idag är hon inte anställd i bolaget              
utan hon hjälper till i det som delägare. Den person som har drivit många              
bolag tidigare nämner att när man är egenföretagare måste man vara både            
städerska och VD samtidigt, alltså man får se till att det som behöver göras              
blir gjort. 

Tabell 1: Informanternas förutsättningar och erfarenheter 
 Ålder Ort Utbildning Erfarenhet 

1 54 Östersund Magister inom ekonomi 
och Lärarutbildning 

Jobbat med elevers UF-bolag. Haft 
en enskild utan verksamhet. 

2 40 Trosa Nationalekonomi på 
universitetsnivå 

Ingen erfarenhet av företagande. 

3 57 Åseda Gymnasiet Jobbat med administration sedan 
-08. En tidigare enskild och ett AB. 

4 28 Stockholm Högskoleexamen inom 
ekonomi 

Grundade sitt första bolag -11. Är nu 
på sitt andra bolag. 

5 29 Johanneshov Civilingenjör, design 
och produktutveckling 

Har haft enskilt bolig i två år. 
Grundar nu sitt första AB. 

6 37 Åkersberga Högskoleexamen 
ekonomi/design 

Har haft flera bolag i olika 
bolagsformer (Enskild, AB, HB) 

7 48 Älvsjö Magister inom ekonomi Ingen erfarenhet av eget företag. 
Jobbat som ekonom på stor byrå. 

 
– Tanken är att jag ska göra allting själv. Förmodligen så 
kommer jag att ta in stöd vid årsbokslutet. För att granska 
innan jag skickar in, för att säkerställa att jag har gjort 
allting rätt. 

Ingen av de intervjuade använder sig idag av en auktoriserad revisor. Två av             
personerna sköter sin bokföring själv och litar på sin erfarenhet och kunskap            
inom ekonomiområdet för att det ska bli korrekt. Om det skulle dyka upp             
något frågetecken, säger en av dem att hon googlar efter svaret. Båda dessa             
personer nämner dock att de är öppna för att ta emot hjälp när det behövs,               
exempelvis för att kontrollera årsbokslutet. Ytterligare en person nämner att          
hon kan tänka sig att ta in en revisor när ekonomin har kommit igång. Hon               
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nämner även att för tillfället får hon och hennes kollegor hjälp av en av              
grundarnas flickvän. Att ta hjälp från familjen är det även ett annat bolag som              
gör, där ägarens far hjälper till med räkenskaperna. Till sist nämner personen            
med mycket företagsserfarenhet att han tar hjälp av en mindre byrå, då han             
anser att man inte behöver spendera som stora summor pengar som en större             
byrå kostar när man har ett mindre bolag.  

4.1.3 Mål 
– Jag vill ha annat i livet också, inte bara jobba dygnet 
runt. 

När det kommer till varför informanterna har valt att starta ett bolag finns det              
några olika mål. Två personer nämner att de vill ha mer frihet i sitt arbete.               
Båda dessa har jobbat på stora bolag tidigare och vill nu ha lite mer egen               
kontroll. En av dessa anser dessutom att hon börjar bli gammal och orkar inte              
hålla den takt som förväntas på en stor finansavdelning. Hon nämner även att             
utöver frihet, brinner hon för förändring och vill hjälpa personer som är i den              
sits som hon var i. Hon har själv varit utbränd, men har återhämtat sig och               
vill nu hjälpa personer att undvika det genom att tillämpa modern teknik hos             
bolag som annars har prioriterat bort det. En person nämner att den bransch             
som de har gett sig in i är spännande och erbjuder spännande möjligheter.             
Medans ytterligare en annan person nämner att hon väljer att arbeta med det             
som hon tycker är roligt, hon nämner dock även att ett mål är att aktiebolaget               
ska växa och börja dra in mer pengar.  

4.2 Informationssökning 
Under denna rubrik behandlas hur informanterna tar sig an en inledande           
informationssökning. Vilka källor använder man, vilka förväntningar finns i         
bagaget och vad värderas kring bland annat användbarhet och integritet.  

4.2.1 Förväntningar, informationskällor och samverkan 
– Jag har haft drömmar om att kunna driva eget, men det 
har alltid känts som att det är jättesvårt och bökigt. 

Förväntningarna om vad som krävs för att driva ett bolag varierade mycket.            
Tre personer har lagt ner mycket tid på att skaffa sig information, medan två              
andra inte behövde ta reda på särskilt mycket. De två som var mest erfarna              
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gjorde inte någon större informationsinsamling, då de ansåg att de redan           
visste det de behövde, medan de som letade mycket information var de utan             
någon tidigare erfarenhet av företagande. När det gäller kravet på hur mycket            
tid som behövs för att komma igång, var det en person som nämnde att det               
tog flera år för att komma igång, medan en annan person berättar att hon kom               
igång på bara någon månad. Detta trots att båda dessa personer har liten             
mängd tidigare erfarenhet och är i ungefär samma ålder, båda två har även             
tänkt länge att de vill starta bolag. Den mycket erfarna företagaren nämner att             
man som är företagare är mycket utsatt, därför måste man vara driven och se              
till att hitta egna lösningar. Han nämner dock detta som tjusningen med            
företagande, att man måste förstå sammanhang och kunna knyta ihop säcken.           
Ingen annan tog upp att man måste leta all information själv. En av             
personerna som tidigare hade haft enskild firma berättar att hon tyckte att ett             
aktiebolag var ett mycket större antagande. Det fanns ett större krav på ansvar             
och insats, till skillnad från en enskild firma där man bara behöver ta hand              
om sig själv. En person nämner hur hon länge har drömt om att starta eget,               
men att hon alltid trott att det var svårt och bökigt att göra det och har därför                 
valt att inte ta steget förrän nu.  

– Mycket handlar ju bara om att jag drar och träffar andra 
och får lite energi på det sättet. 

När det gäller vart man har valt att söka information, varierar det mycket.             
Fyra av informanterna har gått igenom myndigheternas kanaler. Detta kan          
vara både Bolagsverket, Skatteverket och den gemensamma       
myndighetswebbplatsen för företagande verksamt.se. Just webbplatsen      
verksamt.se poängteras som en favorit och en bra startpunkt för nybörjare.           
Dock nämner en av informanterna att bolagsverket.se inte räcker som enda           
källa för att ta reda på allt man behöver veta. Fyra av de intervjuade tog även                
hjälp av olika typer av rådgivare exempelvis Almi, Nyföretagarcentrum eller          
innovationsrådgivaren på universitetet där de studerade. En fördel med dessa          
tjänster var att man kunde få träffa en människa ansikte mot ansikte. Att ses              
på riktigt nämns som en fördel, det ger energi att träffa och prata med andra.               
En person använder sig även av webbplatsen allabolag.se och en nämner att            
han googlar extremt mycket för att ta reda på information. En annan person             
nämner att hon frågade alla hon kände som kunde något kring företagande            
och att hon läste sig till mycket själv. Två personer nämner även här att de               
väljer olika kanaler beroende på vad de vill göra. En av dem nämner att hon               
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brukar börja söka på webben, men att hon gärna ringer in för att dubbelkolla              
att det hon tagit reda på stämmer. Det nämns även att i sin inledande              
informationssökning har man försökt att bredda sig mycket och det är inte            
alltid som man kommer ihåg vart man faktiskt fann svaret tillslut. Till sist             
poängteras det av den mest erfarna att man lär sig vart och hur man ska leta                
information. 

– Jag har faktiskt inte reflekterat över att verksamt.se och 
bolagsverket.se är olika sidor. Jag har bara sett det som 
bolagsverkets sidor, det är så jag har upplevt det. 

I sin informationssökning är det även en person som nämner att hon blandar             
ihop verksamt.se och bolagsverket.se. Hon ser de inte som två olika           
webbplatser utan det är en och samma för henne. Hon ser även att det finns               
en del frågetecken kring den information som ligger mitt i mellan           
Bolagsverket och Skatteverket. Hon är osäker på vart hon kan hitta den. 

4.2.2 Användarnytta och användarvänlighet 
– Det som var viktigast för mig att ha koll på, det är hur ett 
aktiebolag fungerar. 

Något som ansågs vara viktigt att ta reda på för en person var hur man               
hanterar ekonomin i ett aktiebolag, hur man hanterar aktiekapitalet och vilka           
regler det finns runt det. En annan sak som sågs som något av det första som                
man behövde ta reda på var formalian kring hur man praktiskt anmäler ett             
bolag. Det nämndes även att det hade varit en fördel om den informations             
som skickas ut till bolag kunde vara med anpassad utifrån bolagets           
mognadsgrad. På det sättet kan olika bolag få information som passar dem. 

– Det kändes väldigt smidigt och det var ju väldigt lätt när 
man väl satte sig ner och skulle registrera allting. 

Tre av informanterna säger att de har fått svar på sina frågor och tycker inte               
att något är svårt att hitta. Dessa tre personer nämner även att de tycker att               
informationssökningen har varit lättanvänt och smidigt. Två av de här          
personerna nämner också att det var lättare än vad de trodde att komma igång              
med ett bolag. Det behövdes inte lika mycket information som man hade            
väntat sig. Tre andra personer nämnder däremot att de saknar information. En            
av de kände att han inte hade alla information som krävdes när man             
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registrerade sitt bolag. En annan påpekar att det saknas grundläggande          
information om vad man bör tänka på när det gäller aktiekapital och val av              
bolagsform. Den tredje poängterar att han har fått lära sig det han kan själv,              
han har inte fått stöd från myndigheterna. En person nämnde även att det är              
svårt att hitta rätt information och en annan att man kan få olika svar              
beroende på vem man frågar. Ett problem som den här svårigheten att hitta             
rätt information medför är att det blir otydligt vad som ska göras. En person              
nämner att han tror att han behöver en FA-skattsedel, men är osäker på om              
det är fallet. En annan hade problem med att välja bolagsform och fick aldrig              
något klart svar om vad som var bäst, utan fick välja utifrån sin egen känsla.               
En tredje person nämner att hon inte alltid är medveten om saker som hon              
måste göra, de bara dyker upp. På grund av det blir hon tvungen att lära sig                
något nytt nästan varje månad. 

4.2.3 Integritet och korrekthet 
– Det är faktiskt bara såhär livet fungerar för mig. 

En av personerna som intervjuades har tidigare varit utbränd, detta har           
medfört att hon har vissa planerings- och koncentrationssvårigheter. Hon tar          
in mycket information, men det vill inte riktigt fastna. På grund av detta             
väljer hon oftast att använda flera kanaler för sin informationsinsamling. Hon           
letar på nätet, ringer och beställer hem papperskopior. I papperskopiorna          
stryker hon även under för att kunna gå tillbaka och kontrollera i efterhand.             
När hon ringer in kan hon också behöva få information upprepad flera gånger             
för att hon ska känna sig säker på att hon har uppfattat informationen korrekt.              
Detta brukar hon berätta för handläggare när hon ringer in och hos            
myndigheter har hon aldrig stött på någon frustration på grund av det. Hon             
tycker om att prata med en människa för då kan hon få en bekräftelse på att                
just den informationen som hon har hittat är korrekt. Hon nämner dock att det              
var sex år sedan hon brände ut sig och hon är inte riktigt säker på om hon                 
faktiskt behöver dubbelkolla. Hon gör det dock ändå för att känna sig trygg.             
En annan person nämner även att hon tycker att det kan vara bra med              
påminnelser eftersom man inte alltid känner till allt som behöver göras. En            
sista kommentar på ämnet från en person var att det kanske inte alltid finns              
ett korrekt svar. 
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4.3 Förväntningar på myndigheter 
Nedan behandlas hur informanterna ser på myndigheter. Första        
underrubriken beskriver vilka förväntningar som de har. Nästa del handlar          
om vad de intervjuade tycker om samverkan, informationssäkerhet och         
korrekthet. Till sist finns en del om vad som skapar ett förtroende hos             
användarna.  

4.3.1 Förväntningar och användarvänlighet 
Förväntningar kan vara riktade åt båda hållen, exempelvis anser en av           
informanterna att som företagare har man en press på sig att jaga inkomster.             
En annan önskar även mer tydlighet i vad myndigheterna förväntar sig att            
företagen ska göra mot dem. Resten av den här delen kommer dock att handla              
om företagarnas förväntningar på myndigheter. En person nämner att hon          
generellt har högre förväntningar på en myndighet jämfört med ett privat           
företag, hon nämner även en allmän förväntan att allt man behöver veta ska             
finnas tillgängligt. En annan person nämner på samma ämne att han förväntar            
sig att allt som är lagstadgat ska finnas, något som det enligt honom verkar              
göra.  

– Det var smidigt, hanteringstiderna gick snabbt … oj, jag 
har ett bolag på plats. Lite chockerande nästan. 

Några förväntningar som kan agera som hinder för företagarna är tiden det            
tar, en person nämner hur hon hade fått höra att det skulle ta flera veckor att                
få sitt bolag registrerat och hon poängterar även att när man gör något för              
första gången tar det längre tid att göra det. Denna förväntning bekräftades            
dock positivt då hon fick sitt bolag registrerat både snabbare och smidigare            
än väntat. Ett annat hinder som finns för företagare, enligt en annan person är              
att det är mycket informations som man måste ta reda på och när man väl ska                
börja skriva dokument blir det lite för verkligt. Den här personen har tidigare             
jobbar med norska myndigheter och känner till hur myndigheter brukar          
fungera. Han blev dock överraskad när han fick hem ett registreringsbevis på            
en lördag. En annan fördom som dök upp hos tre personer var att             
myndigheter är gammalmodiga. En person säger att myndigheter ligger efter i           
utvecklingen, att utvecklingen går långsamt och att deras tjänster inte känns           
anpassade till modern teknik. En annan person känner att det är konstigt att             
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man behöver sitta i telefonkö när det finns andra modernare lösningar,           
exempelvis genom återuppringning. En tredje person nämner att han tycker          
att myndigheter ligger efter på den mobila marknaden. Man borde jobba mer            
med appar. Angående användarvänligheten, säger två av personerna att det          
krävs en viss förkunskap. Man måste veta hur man ställer frågan och förstå             
vad som sägs i svaret för att få ut något av det och det hjälper att vara                 
högutbildad för att kunna göra det. En person nämner att han gärna hade sett              
någon typ av punktlista eller flödesschema, att all information inte bara           
presenteras i textform. Det skulle hjälpa till att göra informationen tydligare           
speciellt för nystartade bolag, där kan det vara bra att få en överblick över hur               
verksamheten kommer att se ut under första året. Tydlighet är också något            
som önskas av flera personer, bland annat för att man ska slippa ringa in och               
stå i telefonkö. Hittbarhet är också något som skulle kunna förbättras. Bland            
annat nämns det att även när man vet att det finns information, är det inte               
alltid den går att hitta och man vill kunna hitta informationen själv.  

– Det är ju inte vanlig svenska, det är ungefär som att läsa 
ett recept eller ett läkarintyg, det är inte världens enklaste. 

Något annat som hindrar hittbarheten är att det uppfattas som att           
myndigheterna skriver mellan raderna. Språk var också en viktig punkt          
överlag för användarvänligheten. Både när det gäller att man måste hålla det            
enkelt och att det finns en risk att missförstå. Majoritet av informanterna har             
dock inte något problem med det själva. Den som har det nämner att det inte               
är vanlig svenska som används, hon kallar det för byråkratsvenska. Hon           
tycker att det finns en risk att det blir en vi-och-dem-känsla när det används              
för avancerat språk. Därför bör språket hållas enkelt, hon får även här            
medhåll av en av de som själv förstår vad som står, men som kan tänka sig att                 
det är svårt för de utan utbildning i ämnet. Byråkratsvenskan medför också en             
risk att något missförstås och det kan få följder för bolag om det inte är               
tydligt vad de behöver göra.  

4.3.2 Samverkan, säkerhet och korrekthet 
– Det är nog bra att se till att det finns en spindel i nätet 
eller åtminstone är mellanskiktet mellan myndigheterna. 

Inom samverkan förväntar sig majoriteten av informanterna att det ska finnas           
en samverkan mellan olika myndigheter, det är något de räknar med. Det            
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nämns även flera positiva tankar kring hur samverkan ser ut idag. Det är bra              
att myndigheterna delar information med varandra och att man kommer åt           
flera myndigheters tjänster via verksamt.se. Det finns en smidig koppling i           
övergången från Bolagsverket till Skatteverket när det kommer till         
registrering. Alla informanter är dock inte lika positiva, det nämns även att            
det känns som att myndigheter borde ha ett bättre samarbete och att det känns              
som att den ena myndigheten inte vet vad den andra gör. Det nämns även att               
man kan blanda ihop vad som finns på verksamt.se, skatteverket.se och           
bolagsverket.se. Flera personer nämner också att de gärna hade sett en           
gemensam tjänst för företagande. Man måste ändå skicka samma sak till två            
olika ställen och det känns onödigt, det borde finnas en synkning. Det ska             
finnas en spindel i nätet, men företagaren själv behöver inte veta vem som             
hanterar ärendet. Trots detta nämner två andra informanter att det är bra att             
inse att det finns olika områden och att det är bra att veta vad som hör till                 
vilken myndighet, för att undvika förvirring.  

– Man kan bli lite förvånad … Jag hade dem första 6 
siffrorna och dem sista fyra hade jag inte, men det lämnar 
man alltså bara ut så, ja men han sitter ju här. Hoppsan. 

Informationssäkerhet är inte något som informanterna oroar sig för. Det          
förutsätts att det sköts bra. Några upplever även att det redan är bra. En              
person ställer sig dock frågande till att det är lätt att få tag på personuppgifter,               
även om man inte ens har ett helt personnummer. Hon själv är dock inte              
orolig för hon har inget att dölja. 

– Det räknar man väl med att det är rätt. 

Alla informanter är även nöjda med hur korrektheten sköts. De förutsätter att            
den information man får från myndigheter stämmer. En av personerna vill           
dock dubbelkolla sin information med en riktig människa för att känna sig            
säker. En annan person nämnde även att hon besökte allabolag.se för att            
kontrollera att hennes bolag hade blivit registrerat. 
 

4.3.3 Förtroende, tillgänglighet och tillfredsställelse 
 

Alla informanter har ett högt förtroende för svenska myndigheter. På frågan           
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om tillgänglighet tänkte informanterna på hur lätt det är att få kontakt med             
myndigheter, genom exempelvis telefontider. Endast en person tänkte på         
tillgänglighetsanpassning av tjänsten och detta var enbart då hon själv arbetar           
med den typen av frågor. Hon hade dock inget att tillägga utöver att hon              
anser att det kanske är för mycket text för att fungera bra.  

– När man har gjort allting digitalt, varför kan man inte 
bara få ärendet där då. 

Majoriteten tycker att tillgängligheten fungerar bra. Två personer tycker att          
det är dåligt att de behöver sitta i telefonkö, men förstår samtidigt att det inte               
är rimligt att ha öppet dygnet runt på den kanalen. En annan person nämnde              
att när hon anmält ett ärende digitalt, fick hon ändå ett meddelande om             
komplettering via brev. Eftersom hon föredrar att genomföra sina ärenden          
digitalt, blev hon besviken på den kontakten. Två andra personer nämner           
även de att digital kontakt är att föredra eftersom man kan göra sina ärenden              
när man vill. En annan fördel med webben är att man kan sköta sina egna               
ärendet, vilket är något som flera informanter tar upp. Informationen ska även            
vara anpassad till företaget och skapad utifrån de behov som företaget har. En             
person nämner att hon hade mailat in ett ärende till Skatteverket, men det tog              
flera veckor innan hon fick svar, därför vågar hon inte använda mail som en              
kontaktväg längre. Fysiska informationsträffar är även något som två         
informanter nämner som positivt även om de inte besökt någon ännu.  

– Om man säger såhär, att efter att jag har startat eget så är 
det mer positivt. 

En person nämner att hon har fått all den hjälp som hon behöver och en               
annan att hon efter kontakten med Bolagsverket och Skatteverket är mer           
positivt inställt till myndigheter.  

4.4 Kontaktvägar 
I denna sista del av resultatkapitlet beskrivs det närmare kring          
informanternas val av kontaktvägar. Inledningsvis handlar det om vilka         
förväntningar som finns på kontakten, därefter behandlas som konkreta         
vägar som finns in i e-förvaltning och till sist tas ämnena användarvänlighet            
och samverkan upp i denna kontext. 
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4.4.1 Förväntningar, tillgänglighet och tillfredsställelse 
– Innan jag började så visste jag knappt att det fanns något 
som heter bolagsverket. 

För majoriteten av informanterna var registreringen av aktiebolaget deras         
första kontakt med Bolagsverket och ingen av informanterna hade någon          
uppfattning om Bolagsverket innan de gjorde sin registrering. Några hade          
hört talas om Bolagsverket och visste att det var där man registrerade företag,             
men inte mycket mer än det. Det fanns inte mycket förväntningar innan            
kontakten. Denna kontakten föredrar man att göra via digitala kanaler då det            
känns mer modernt och det är en fördel att inte behöva skicka in papper. Efter               
sin kontakt med Bolagsverket har även majoriteten av informanterna fått en           
förbättrad attityd till myndigheten. Detta genom att de har fått ett           
professionellt bemötande och att det känns som att Bolagsverket har koll på            
det mesta. Det nämns även att anmälningarna har gått smidigt och det har             
medfört en tillfredsställelse. En person är dock besviken på bemötandet då           
hon blivit tvungen att stå i telefonkö och när hon kom fram kunde             
handläggaren inte heller ge henne ett svar på frågan. En person nämnde även             
att man inte direkt blir pigg och peppad av att kontakta Bolagsverket och att              
hon är fick en negativ bild då hon fick ett brev när hon förväntade sig att bli                 
kontaktad på digital väg.  

4.4.2 Kontaktvägar och användarnytta 
– Framförallt digitalt. Om det finns chat och sånt är det ju 
smidigast såklart …  Jag är inget jättefan av telefongrejer, 
men det kan ju vara ett bra komplement i alla fall.  

Det finns många olika vägar att nå den information som behövs för att vara              
företagare. En av dessa som flera informanter väljer är verksamt.se. För           
många är det den enda e-tjänsten som de har haft kontakt med och de känner               
knappt till att det finns några andra. Verksamt.se har då använts för att             
genomföra själva företagsregistreringen. En närliggande kontaktväg är       
bolagsverket.se, men den använder inte informanterna i någon större         
utsträckning. Två personer berättar att de använt den för att söka information,            
medan två andra använder bara det som ett vägskäl till andra kontaktvägar.            
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En annan person nämner också att om man inte hittar det man söker på              
bolagsverket.se kan man enkelt googla fram det istället. En person nämner           
också att han helt enkelt inte tänker på att bolagsverket.se finns och har             
därför inte gått in där. Några av informanterna använder också telefon i sin             
kontakt med myndigheter. Fördelen med telefon är att man får prata direkt            
med en kunnig människa. En person nämner dock att hon helst föredrar andra             
kanaler, men att telefon kan fungera som ett komplement i vissa ärenden. Två             
av informanterna kommenterade även på Skatteverkets webbplats. Den        
fungerar bra, men inte särskilt smidigt och det finns en sådan stor mängd             
tjänster att det kan vara svårt att hitta den rätta. Hur man väljer kontaktväg              
beror på vilket problem man har. En informant berättar att han väljer webben             
när man vill ha lite mer allmän och detaljerad information och telefon när             
man vill ha svar i ett specifikt ärende. Att en tjänst är inarbetad kan också               
motivera till att man väljer just den. En person nämner också att hon ville              
göra sin anmälan digitalt, men att alla delar inte gick att göra den vägen.              
Därför blev hon tvungen att skicka in ärendet på papper istället. 

– Det är ju ett myndighetsverktyg som verkställer ens 
önskemål. 

Något som flera värderar som positivt är att verksamt.se är funktionell.           
Tjänsten förenklar företagarnas arbete. En informant tycker att det är hjärtat i            
bolagen. Du kan sköta all typ av företagsadministration och den verkställer           
dina önskemål. Det finns även många hjälpmedel som ger företagarna stöd.           
Att ett ärende blir gjort är trots allt det viktigaste enligt två av informanterna.              
När det var problem med att ärendet tog lång tid eller alla steg inte var helt                
tydliga upplevdes det som negativt. Det vägdes dock upp när ärendet var klart             
och användaren fick ändå en positiv upplevelse i slutändan. En brist gällande            
användarnyttan var att det verkade saknas datum för när man exempelvis           
skulle börja rapportera moms, nämner en person. Hon ville även att det skulle             
finnas mer personligt anpassa information kring just datum, då det kan skilja            
mellan olika företag och det är inte alltid helt lätt att räkna ut det själv utifrån                
de generella regler som finns. Hon får även medhåll från en person som             
önskar en typ av dashboard för allt som rör ens företag, med bland annat              
att-göra-listor. En annan person nämner att det är positivt att man loggar in             
som en individ och kan se alla sina bolag på verksamt.se.  

 
   

39 



 
   

 

 

4.4.3 Användarvänlighet och samverkan 
– Det viktiga är att jag har ett behov och sen att den möter 
det behovet på ett sätt där den ändå är lättfattlig. 

Samtliga informanter tar upp att verksamt.se är en tjänst som är lätt att             
använda och det är något som de uppskattar. En person nämner dock att man              
måste ha lite känsla när man använder tjänsten, han kan dock inte exakt sätta              
fingret på vad han menar med känsla. I övrigt när det kommer till             
myndighetstjänster är det dock lite otydligt vad man kan göra vart. Trots att             
det finns många e-tjänster både hos Skatteverket och Bolagsverket känner          
inte informanterna till dem. En person nämner även att han gärna hade sett en              
sida med vanliga frågor, men att han är osäker på om det redan finns. En               
aspekt som också sänker tydligheten är användandet av byråkratsvenska.         
Även navigeringen upplever två av de intervjuade som ett problem, man vet            
inte alltid om man hamnat där man tänkte sig. En person nämner också att i               
samband med en komplettering blev det otydligt exakt vad de behövde göra            
och när de hade skickat in kompletteringen blev ärendet bara klart utan att de              
fick någon feedback på vad som gjorde att det gick igenom denna gång. En              
annan person berättar att hon fått ett brev som hon inte läste, det visade sig               
sedan att det var ett brev med viktiga datum. Detta hade hon inte förstått av               
det ursprungliga brevet. En positiv sak som nämndes var att det gick mycket             
enkelt att anmäla sitt bolag trots att man hade flera grundare som alla             
behövde skriva under, speciellt nämns funktionen att skicka påminnelser till          
varandra som positiv.  

–  Ser att de kanske kan vinna på att kombinera ännu mer 
och säga det här är the one-stop-shop för en bolagsman. 

Koppling mellan verksamt.se och övriga myndighetssidor är något som tas          
upp av flera informanter. En person nämner att hon tycker att det känns som              
att bolagsverket.se och verksamt.se har mycket med varandra att göra, men           
att när hon har ringt in har hon blivit slussad fram och tillbaka mellan de båda                
sidorna utan att förstå varför. Kopplingen mellan Skatteverket och         
verksamt.se är något som tre personer tar upp som ett problem. Det känns             
inte som att de är nära kopplade och för en användare skapade det problem då               
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även hon blev slussad fram och tillbaka och hamnade i en loop som hon inte               
kunde ta sig ur på egen hand. Informanterna ser gärna en mer            
sammankopplad tjänst, det är ju ändå många uppgifter som är överlappande           
nämner en av de intervjuade.  

  

 
   

41 



 
   

 

5 Analys och diskussion 
I detta kapitel kopplas resultatet till teorin och tidigare forskning för att            
undersöka vilka delar av empirin som har koppling till befintliga teorier inom            
ämnet. Därefter förs en diskussion kring problemlösning och till sist finns en            
avslutande metodreflektion. 

5.1 Upplevd användarvänlighet 
De nuvarande tjänsterna upplevs generellt som lättanvända och smidiga. Det          
råder dock lite delade meningar om man kan hitta all den information som             
man behöver för att starta företag. Detta kan bero på att olika företag skiljer              
sig i sina behov och vissa delar är svårare att hitta än andra. Det upplevs               
också som att vissa saker borde finnas inom tjänsterna, men går ändå inte att              
hitta. Denna svårighet tyder på att hittbarheten (Samuel, Zaïane, O. & Zaïane            
J. 2012; Fransson 2011) i myndigheternas tjänster inte är på en tillräcklig            
nivå. Det är inte heller alltid tydligt vad man behöver göra som företagare             
och även när det är klart vad som ska göras är det inte helt säkert vart man                 
lättast gör detta. För att hjälpa med denna otydlighet skulle man kunna            
erbjuda speciell information till nystartade bolag, där det klargörs vad som           
förväntas av de i början av sitt företagande. Inom den variant av UTAUT             
(Venkatesh et al. 2011) som tas upp i teorikapitlet finns underlättande           
förutsättningar (eng. facilitating conditions) som något som påverkar        
tillfredsställelsen vid användning av en tjänst och i det här fallet saknas de             
verktyg som ger dessa underlättande förutsättningar. Genom att man kan          
besvara dessa frågor i första ledet slipper användarna ta till kompletterande           
metoder som exempelvis att ringa myndigheterna. Användarna vill själva         
kunna lösa sina problem och det uppfattas som jobbigt och gammeldags att            
behöva stå i en telefonkö för att få ett svar. Noviser har ofta en högre grad av                 
nyfikenhet och kan med hjälp av den övervinna vissa svårigheter (Nosseir           
och Terzis 2011). Med hjälp av rätt typ av stöd, bör även resterande hinder              
kunna övervinnas. Det skulle exempelvis kunna vara att man inte bara           
presenterar alla information i text, utan även arbetar med grafiska          
representationer såsom  flödesscheman för hur en registrering går till.  
 
Något som även upplevs som ett problem för användarvänligheten är att           
myndigheter upplevs använda sig av byråkratsvenska. Inom förvaltning finns         
det ofta många ord som gemene man inte stöter på i sitt vardagliga liv, därför               
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kan tjänsterna uppfattas som onödigt avancerade och att det skrivs mellan           
raderna. Det är något som man behöver ha i åtanke och det krävs ett arbete               
för att hålla språket enkelt och lättförståeligt. Håller man inte språket på en             
lämplig nivå, kan det uppstå en vi-och-dem-känsla. Användaren känner att          
man måste vara invigd för att kunna ta del av informationen. Av            
informanterna hade de flesta dock inga problem med språket, men det kan ha             
att göra med att majoriteten var högutbildade och oftast inom ekonomiämnet.           
Därmed hade de en förkunskap som hjälpte dem att förstå texterna utan            
ansträngning. Problemen kring språk knyter ann till Garcia, Maciel och Pinto           
(2005) tankar om att tillgänglighet är något som är viktigt för myndigheter att             
arbeta med. E-förvaltning finns till för alla medborgare, även Jansson (2013)           
tar upp att genom standardisering finns det en risk att man utesluter personer             
som av olika anledningar inte kan använda tjänsterna på samma sätt.  

5.2 Upplevd användbarhet 
I användandet av myndigheternas tjänster har det varit en blandad          
uppfattning kring hur tillgängliga tjänsterna är. Vissa är nöjda och känner att            
tjänsterna är tillräckligt tillgängliga, medan andra har haft dåliga erfarenheter          
av exempelvis att det tagit för lång tid att få svar. En sak som dock är                
gemensamt är att man önskar ett fortsatt och ökat fokus på digitala            
kontaktvägar. Genom att man själv kan lösa sina ärenden via webben kan            
man jobba när man vill med sitt företag. Det kan exempelvis vara bra för dem               
som inte jobbar heltid med sitt bolag. När man inte kan lägga all sin tid på ett                 
företag kan man behöva arbeta med det på kvällar och helger då det             
traditionellt inte går att få tag på myndigheter via telefon, då är webben             
utmärkt för att uppmuntra en gör-det-själv-förvaltning (Jansson 2013).        
Däremot bör inte de personliga kontaktvägarna försvinna helt, de är bra när            
man vill ha svar på en lite mer specifik fråga och fungerar som ett bra               
komplement till den mer generella information som finns på webben. Detta           
stämmer även bra överens med den framtidsstrategi som Bolagsverket arbetar          
mot att förverkliga till år 2020 (Bolagsverket 2016).  
 
Den information som informanterna nämner som viktig i sin inledande          
kontakt är hur man sköter ekonomin och hur den faktiskt anmälningen går            
till. Formalian är naturligt att ta som ett första steg, då det är bra att i första                 
hand veta vad som ska skickas in för att sedan ta reda på hur och varför man                 
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ska göra det. Även när det gäller de ekonomiska bitarna är det lätt att förstå               
varför företagarna värderar det högt, de ser det som en stor satsning att starta              
ett bolag. För att starta ett aktiebolag behöver man investera flera tusen            
kronor och om bolaget sköts på fel sätt finns det risk att man förlorar de               
pengarna eller att man råkar ut för straffavgifter. Risken för detta ökas när det              
finns otydligheter i informationen, som nämndes ovan under rubriken         
användarvänlighet. Det har därmed kommit fram i empirin att det vore           
fördelaktigt att få individuellt anpassad information. En informant kallar det          
för en One-stop-shop för företagande. Det ska finnas en plats med viktiga            
datum och att-göra-listor som gäller för det specifika bolaget. Den mer           
generella informationen är inte lika användbar för individuella företagare att          
känna till. Detta förstärks också då företagarna är lösningsfokuserade. Om          
ärendet blir löst tillslut kan man förlåta mindre förseningar eller otydligheter.           
Återigen dyker fokuset på det individuella upp och i det här fallet även             
maktförflyttningen från tjänstemän till medborgare (Jansson 2013). En        
medborgare (användare) vill inte vara beroende av tjänstemännen för att          
kunna genomföra sitt ärende, de vill själva ta ansvar och genomföra anmälan            
på sitt eget sätt.  

5.3 Förtroende 
Generellt visar empirin att svenska myndigheter har ett gott förtroende hos           
sina medborgare. Informanterna är överens om att både informationssäkerhet         
och korrekthet sköt på ett bra sätt. När det gäller informationssäkerhet,           
nämner en person att det är underligt att man genom en enkel fråga kan få ut                
hela personnummer och mycket annat från myndigheter, informanten själv         
känner dock ingen oro att hennes egna uppgifter ska hamna i fel händer. Det              
är oklart hur övriga informanter skulle reagera om de hade varit med om en              
liknande upplevelse.  
 
Något som Garcia, Maciel och Pinto (2005) poängterar i utformningen av sin            
g-Quality-modell är vikten av tillgänglighet i form av att man bemöter varje            
människas behov. Den informant som hade gått in i väggen och därmed hade             
extra behov relaterat till det fick ett gott bemötande från myndigheterna.           
Vilket ledde till att hon fick en positiv uppfattning och attityd till tjänsterna             
och myndigheterna. Detta motiverar inkluderingen av integritet i        
g-Quality-modellen som något som leder till förtroende och även relevansen i           
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detta arbete. Detta trots att det bara är en person som tar upp ämnet. Att det                
endast var en person som tog upp den här typen av behov, beror troligtvis på               
urvalet. Det var ingen annan som hade någon typ av funktionsförändring som            
påverkar deras arbete som företagare och därför hade de ingen erfarenhet           
kring ämnet. Ett annan punkt som angränsar till integritet är att användarna            
själva ska få välja hur de löser sina problem. Även om de flesta vill använda               
sig av digitala kontakter, ska myndigheter fortfarande tillgodose de personer          
som föredrar eller behöver använda andra kanaler.  
 
Korrekthet är något som det förväntas att myndigheterna ska ha. Exempelvis           
väljer man att ringa in och prata med en handläggare på myndigheten för att              
dubbelkolla sin information. Detta görs för att säkerställa korrektheten, man          
litar helt enkelt på att människan på andra sidan ger korrekt information. I det              
fallet skulle det vara mycket olyckligt om hon fick fel information. Det kan             
vara svårt för en enskild användare att förstå när något är fel, och när det               
upptäcks kommer användaren att få en negativ attityd. Även informationens          
sanningsgrad från q-Quality (Garcia, Maciel & Pinto 2005), här kallad          
korrekthet är en viktig variabel. Korrekthet som en variabel stärks även av att             
påminnelser uppskattas, det vill säga hon litar på att myndigheten meddelar           
henne vad hon behöver göra. Ett problemområde som upptäcktes när det           
gäller korrekthet var dock feedback från myndigheter. Tjänsterna saknar         
ibland feedback på vad man har gjort och vad som ska göras härnäst. Även i               
kontakt med handläggare har det funnits en negativ erfarenhet. I ett ärende            
begärdes det in en komplettering, därefter blev ärende registrerat utan att           
företagaren egentligen vet vad som hade ändrats. Denna typ av          
feedbackproblem har även visat sig i tidigare forskning kring         
e-förvaltningstjänster (Granizo et al. 2011) där feedback saknades efter att ett           
ärende hade skickats in.  

5.4 Samverkan 
När man ska starta ett bolag behöver man ha kontakt med ett antal olika              
myndigheter, beroende på vilken bransch man arbetar inom. Något som är           
gemensamt oavsett vilken typ av bransch som företaget ska finnas inom är            
dock att man behöver kontakta Bolagsverket och Skatteverket. Inom detta          
område, som inom g-Quality-modellen kallas för interoperabilitet (Garcia,        
Maciel & Pinto 2005) förväntar sig användarna att det ska finnas en tydlig             
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koppling mellan de olika myndigheterna. På svenska används begreppet         
samverkan oftast för att beskriva ett samarbete mellan olika organisationer,          
även myndighetsgemenskap kan användas för att beskriva just att         
myndigheter samarbetar. Informanterna ser att det finns en början på detta           
gemensamma arbete, bland annat genom tjänsten verksamt.se. De skulle dock          
vilja att det samarbetet utökades ännu mer. De önskar en gemensam tjänst,            
där företagandet sätts i centrum och användaren inte behöver fundera över           
vem som man skickar sina uppgifter till. Det är ändå mycket informations            
som är överlappande, exempelvis sänds räkenskaperna både till Bolagsverket         
och Skatteverket. Det här ser företagarna som onödigt.  

5.5 Förväntningars effekt på attityd och tillfredsställelse 
För många av informanterna var den första kontakten med Bolagsverket i           
samband med registreringen av aktiebolaget. Det var ingen av dem som           
kände att de hade några särskilda förväntningar på Bolagsverket, man visste           
bara att det var dit man skulle vända sig för att registrera företag. Enligt              
Nosseir och Terzis (2011) lägger noviser en stor vikt vid sin tidigare            
uppfattning om leverantören av en tjänst, men då användarna i det här fallet             
inte har någon tidigare uppfattning om myndigheten bildas ett intressant läge.           
Detta skapar både en möjlighet och en utmaning för myndigheten. Svenska           
medborgare har generellt ett bra förtroende för myndigheter (Jansson 2013),          
vilket även stärks av empirin. När en användare söker sin inledande kontakt            
med en myndighet måste myndigheten i största möjliga mån leva upp till det             
generella förtroende som finns på myndigheter, trots att det kanske inte finns            
några förväntningar på just den myndigheten. På samma sätt finns det även            
en möjlighet att överträffa förväntningarna. En av informanterna fick         
exempelvis sitt ärende registrerat på en lördag. Han räknade inte med att            
myndigheter kunde genomföra ärendet på en helgdag och blev därmed          
positivt överraskad. Som syns i de teoretiska modellerna (Bhattacherjee         
2001; Venkatesh et al. 2011), samt i den sammanslagna modellen har denna            
upplevelsen av positiv bekräftelse tillfredsställt användarens behov och        
därmed skapat en förbättrad attityd. Detta återkommer hos flertalet av          
informanterna, det fanns inte några särskilda förväntningar, men efter         
användningen känner de sig mer positivt inställda till myndigheter. Genom          
sina smidiga tjänster och proffsiga bemötande har alltså myndigheterna         
skapat en attitydförändring. En fördom som dock har varit svår för           
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myndigheter att bli av med att de uppfattas som gammalmodiga. Det upplevs            
som att utvecklingen av myndigheternas tjänster går långsamt och att de inte            
är anpassade för moderna teknik. Detta trots att en av de främsta punkterna             
inom förvaltningsutveckling just nu är digitalisering (Näringsdepartementet       
2015).  
 
Att starta företag är för många en dröm. Det är något som leder till ökad               
frihet och kontroll över sitt eget arbete. Det är också något som många tror är               
svårt och bökigt. Man måste samla in mycket information och det är ett stort              
ansvar att starta ett aktiebolag. Därmed är det viktigt att underlätta dessa            
hinder för företagare. Nosseir och Terzis (2011) tar exempelvis upp att det            
måste vara lätt att förstå en ny tjänst och att den har hög lärbarhet för att                
noviser ska kunna ta till sig den. Förväntningarna på själva företagandet           
varierar dock mycket, även bland personer med liknande förutsättningar. Helt          
naturligt anser sig personer med mer erfarenhet ha ett lägre krav på            
förberedelser för att komma igång med ett bolag. Det betyder dock inte att de              
anser att det krävs mindre jobb, den mest erfarna personen nämner att han             
måste leta reda på information själv och att allt han kan har han lärt sig själv.                
Detta är inte något som övriga personer tar upp. Enligt Jansson (2013)            
innebär ett ökat fokus på e-förvaltning, ett ökat fokus på individen och att             
man rör sig mot en gör-det-själv förvaltning där varje person förväntas ta            
hand om sina ärenden på egen hand. Möjligtvis kan användarna idag förvänta            
sig att man ska leta reda på informationen själv och ser det därför inte som               
något konstigt. Detta tas upp i nedanstående rubrik. 

5.6 Problemlösning/resultat  
I den sammanslagna modellen som har använts under datainsamling och          
analys, förutsätts att det finns befintliga förväntningar kring hur en kontakt           
med myndigheter ska ske. Empirin i detta arbete tyder på att nyblivna            
företagare inte anser sig ha några förväntningar på myndigheter. Trots detta           
har de starka åsikter kring hur upplevelsen av att använda sig av e-förvaltning             
har varit. Det tyder på att ändå fanns någon typ av förväntningar. Vilket även              
bekräftas när det pratas mer allmänt om ett visst ämne, exempelvis förväntar            
sig de flesta att en myndighet delger korrekt information. Att användarna har            
förväntningar på myndigheter är därmed tydligt. 
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Dessa förväntningar påverkar även den inledande attityden till myndigheter.         
Det finns exempel både där personer har tvekat inför att starta bolag då de              
trodde att det var mycket svårt och det finns även en fördom om att              
myndigheter är gammalmodiga och ligger efter i den tekniska utvecklingen.          
Attityden mot en myndighet kan även påverkas genom ett dåligt bemötande           
från en annan myndighet, vilket tyder på att samverkan och          
myndighetsgemenskap är viktiga punkter att arbeta vidare med. Därmed finns          
alltså en attityd inför användningen och den påverkas av hur användarna           
förväntar sig att kontakten med myndigheterna kommer att gå. 
 
Hur påverkas då denna attityd genom användning? Det verkar som att de            
flesta har mer allmänna förväntningar på myndigheter, snarare än detaljerade          
förväntningar på en viss myndighet. En anledning till detta kan vara att det             
finns många olika myndigheter, som man som privatperson aldrig har kontakt           
med, därför reflekterar man inte över dem innan den dag då man behöver             
använda deras tjänster. Genom att användarna inte har några särskilda          
förväntningar på en viss myndighet ges varje myndighet möjlighet att sätta           
sin egen prägel på hur de uppfattas i jämförelse med övriga myndigheter.            
Genom att ge en bra upplevelse kommer användaren att förknippa den           
upplevelsen med en tillfredsställande känsla, ger man istället ett dåligt intryck           
kommer det att hänga kvar hos användaren som en fördom. Svenska           
myndigheter har generellt fördelen att de flesta medborgare litar på att de            
sköter sitt jobb på ett bra sätt. Det gör dock att om en användare får ett dåligt                 
bemötande kommer det att motbevisa (eng. disconfirm) den förväntning som          
användaren hade och skapa en större missnöjdhet. Det gör att svenska           
myndigheter har en press på sig att leva upp till det förtroende som             
medborgarna tillskriver dem. Det går alltså att säga att attityden mot           
myndigheter, både på ett generellt plan och mot en specifik myndighet,           
påverkas av hur nöjd användaren känner sig med sin kontakt. 
 
Informanterna i denna fallstudie är personer som har startat ett nytt aktiebolag            
inom de senaste halvåret. Det betyder dock inte att de är helt nya i              
företagande, några av deltagarna har haft andra bolag tidigare. Det skiljde           
även ganska mycket i ålder mellan den yngsta och den äldste. Det verkar             
dock inte som att ålder påverkar till någon större grad när det kommer till              
vilka förväntningar som finns på kontakten med e-förvaltning. Det som          
däremot påverkade var just hur pass mycket erfarenhet som den nyblivna           
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företagaren har. Det tydligaste exemplet är hur mycket information som          
företagaren ansåg sig behöva inför starten. De som inte hade haft bolag            
tidigare sökte runt inom många olika källor för att få bred information, medan             
de mer erfarna inte sökte upp någon särskild information. När det gällde            
själva införskaffandet av information är det svårare att plocka ut specifika           
mönster. En erfaren person tycker fortfarande att det är svårt att använda sig             
av en tjänst om den saknar instruktioner och en nybörjare kan uppleva en             
tjänst som smidig trots sin brist på tidigare erfarenhet. Inom de fyra            
bekräftelse områdena i den sammanslagna modellen verkar det därmed inte          
som att erfarenhet påverkar till något större grad. Alla områdena anses vara            
viktiga till viss del.  
 
En intressant observation var att den mest erfarne personen hävdade att som            
företagare är man väldigt utsatt och behöver söka reda på alla information            
själv, myndigheterna kommer inte att hjälpa till. Denna person har alltså varit            
företagare i många år och har haft flertalet olika bolag. Ingen annan uttryckte             
sig på det sättet av det övriga personerna, och den av de som har haft bolag                
längst hade haft det i fem år. Kan detta vara ett tecken på den              
individualisering som Jansson (2013) tar upp? Hon skriver att i och med            
digitalisering av förvaltning sker en maktförflyttning från tjänstemän till         
medborgare och det skapas en gör-det-själv-förvaltning, där varje person         
förväntas ta eget ansvar för sina ärenden. Därför ser inte de med mindre             
erfarenhet det som något konstigt att man måste söka information själv,           
medan den mer erfarne hade en större förväntning på att få hjälp av             
myndigheter när han började arbeta med entreprenörskap.  
 
Ett problem som myndigheter även i fortsättningen måste kämpa med är           
fördomen om att myndigheter ligger efter i den tekniska utvecklingen. Det           
upplevs som att utvecklingen av myndigheternas tjänster går långsamt och att           
de inte är anpassade för modern teknik. Detta trots att en av de främsta              
punkterna inom förvaltningsutveckling just nu är digitalisering       
(Näringsdepartementet 2015). Om en tjänst uppfattas som omodern, kanske         
på grund av sitt grafiska utseende eller språk, finns det en risk att på grund av                
att fördomen bekräftas upplevs tjänsten som mindre användbar. Ett sätt att           
bekämpa denna fördom skulle kunna vara genom ökad transparens. Genom          
att berätta för medborgarna om de utvecklingsprojekt som finns kan          
myndigheter möjligtvis bidra till en bättre förståelse kring deras tjänst. 
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Något annat som myndigheter skulle må bra av är att öka sin samverkan.             
Informanterna nämner flera gånger att de önskar en gemensam tjänst för           
företagande och att den nuvarande kopplingen mellan myndigheter och         
mellan myndighetstjänster är bristfällig. En ökad samverkan skulle göra         
företagandet enklare för medborgarna, men det skulle även kunna förenkla          
administrationen. När Bolagsverket registrerar årsredovisningar samtidigt      
som Skatteverket kontrollerar årsdeklarationer, trots att det till stor del är           
samma siffror som finns i båda dokumenten, sker inte ett effektivt samarbete. 
 
För att sammanfatta, icke erfarna företagare har i stort sett liknande behov            
som de mer erfarna. Området som det skiljer sig på är hur mycket             
information som måste samlas in och bearbetas. Därför skulle det kunna vara            
till fördel att erbjuda extra insatser till icke erfarna företagare för att öka             
användarvänligheten. Det kan vara genom ett flödesschema för hur det första           
året i företaget ser ut, när måste årsredovisningen lämnas in och liknande            
information skulle kunna inkluderas. Genom att besvara dessa frågor direkt          
slipper företagarna lägga tid på att söka informationen och myndigheterna          
slipper lägga resurser på att besvara samma frågor flera gånger.  

5.7 Metodreflektion 
Ett problem som uppstod med metoden var att urvalet inte var helt under             
kontroll. När inbjudan till intervjuerna skickades ut var det enda kriteriet att            
personen skulle ha startat ett aktiebolag de senaste halvåret. Det som inte togs             
med i beräkningarna var om personen i fråga hade eller hade haft ett bolag              
sedan tidigare. Detta gjorde att den novisa målgruppen som studien först hade            
i åtanke inte riktigt nåddes. Detta upptäcktes inte innan den första intervjun            
med en erfaren företagare. Arbetet fick ändå ett relevant resultat och de            
erfarna personerna kunde även användas som kontrollpunkter för de verkliga          
noviserna. Med det sagt, hade det varit intressant att nå den inledningsvis            
tilltänkta målgruppen för att få mer uttömmande data kring just deras           
förväntningar. 
 
Det fanns inledningsvis en tanke om att få kontakt med personer som inte har              
svenska som modersmål. Då det upplevs som att myndigheter fortfarande har           
en bit kvar när det gäller att erbjuda tillfredsställande språkligt stöd. I            
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Janssons avhandling (2013) nämns exempelvis hur Botkyrka kommun har         
medborgare från mer än 150 olika länder. Därför ansågs det vara relevant för             
det här arbetet att undersöka hur dessa personer upplever kontakten med           
e-förvaltning. Använder man sig kanske av andra hjälpmedel? Tar man hjälp           
av vänner och bekanta? Det är några av frågeställningarna som då hade            
kunnat ställas. Det här var dock något som fick strykas med hänsyn till             
tidsaspekten.  
 
Det hade även varit bra för arbetets validitet om det hade funnits möjlighet             
till fler kompletterande metoder, även kallat metodtriangulering (Arvola        
2014). Exempelvis en observation av hur en nybörjare använder sig av           
tjänster vid en första kontakt, hade varit intressant. Inte heller det kunde            
genomföras inom de ramar som projektet ställdes med hänsyn till tid och            
logistik. Det är svårt att hitta en person som just nu håller på att starta ett                
bolag och ännu svårare att hitta en inom ett rimligt geografiskt avstånd.            
Visserligen hade en simulering kunnat genomföras med slumpmässigt valda         
personer. I det fallet hade dock den motivation som kommer i samband med             
företagande saknats. Som syntes i intervjuerna är det ett stort beslut att starta             
ett bolag och en person som väljer att göra det har en stor grad av personlig                
motivation som kan vara svår att återskapa i en simulation.  

  

 
   

51 



 
   

 

6 Avslutning 
I detta avslutande kapitel finns en kortare slutsats och lite tankar om vad             
fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna behandla. 

6.1 Slutsats 
När en svensk person vill starta ett bolag måste de ge sig in i              
myndighetsvärlden. Det här kan vara ett stort steg som kräver mycket           
förberedelser. En novis, någon som inte har tidigare kunskap om ämnet,           
kommer behöva lägga stora resurser på dessa förberedelser. Att förenkla för           
dessa entreprenörer är något som är mycket viktigt för att svenskt näringsliv            
ska fortsätta växa. Därför bör myndigheter göra sitt yttersta för att uppmuntra            
människor att vilja starta bolag och se till att det finns få hinder för det. Detta                
kan göras genom att myndigheter är medvetna om de förväntningar och           
fördomar som finns hos medborgarna. Myndigheter bör vara medvetna om att           
det fortfarande finns en bild bland medborgare om att myndigheter är           
bakåtsträvande och gammalmodiga. Genom att jobba med e-förvaltning och         
möta användarna i de digitala kanaler, exempelvis sociala medier och mobila           
enheter, som de förväntar sig, kan den här bilden motarbetas. Det finns dock i              
Sverige ett gott förtroende för myndigheter och de flesta litar på att            
myndigheter sköts på ett bra och rättvist sätt. Även detta är viktigt för             
förvaltningen att ta till sig. Man måste leva upp till det förtroende som             
medborgare erbjuder genom att ha en hög säkerhet och lättanvända tjänster.           
Till sist bör svenska myndigheter fortsätta sitt arbete med att öka samverkan            
mellan olika instanser. Det både efterfrågas och förväntas att det ska finnas            
ett nära samarbete mellan olika myndigheter och när det inte gör det skapas             
en besvikelse. Speciellt naturligt sammankopplade myndigheter såsom       
Skatteverket och Bolagsverket bör arbeta på att förbättra koppling mellan          
varandra. På det här sättet kan myndigheter i allmänhet, och e-förvaltning i            
synnerhet möta och överträffa förväntningarna och motbevisa fördomarna        
som finns hos medborgarna. När man gör det på ett bra sätt kommer en              
tillfredsställelse att infinna sig och en positiv attityd till myndigheter och           
e-förvaltning kommer att bli märkbar. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Ett område som inledningsvis även denna studie tänkte ta i beaktning, är hur             
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personer som har andra förutsättningar upplever den inledande kontakten         
med e-förvaltning. Det kan exempelvis vara personer som inte kan läsa eller            
prata svenska eller som har något typ av handikapp. Myndigheter förväntas           
vara inkluderande och finnas för alla medborgare, men är det verkligen           
fallet? Det skulle vara intressant att se hur användarvänliga e-tjänsterna är för            
någon med exempelvis en grav synnedsättning. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Inbjudan till intervjuer 
 
Hej! 
  
Jag heter Joakim Vallin och gör mitt examensarbete i         
Interaktionsdesignprogrammet vid Linnéuniversitetet. Det arbetet gör jag hos        
Bolagsverket och har fått din mailadress då du anmält dig till ett evenemang             
för företagsinformation. Vi på Bolagsverket jobbar hela tiden med att anpassa           
våra tjänster till våra användares behov och vill därför gärna ha dina            
synpunkter och undrar om du har möjlighet att ställa upp på en intervju?             
Ämnet för intervjun är vilka förväntningar du som nybliven företagare har på            
vår webbplats och den digitala kontakten med Bolagsverket. 
  
Planen är att genomföra intervjuerna via telefon under vecka 18 (2-5 Maj). 
Om du har möjlighet att delta, var god svara på detta mail med ditt              
telefonnummer och vilken tid och dag som ni vill att vi ringer upp. 
De uppgifter du lämnar i samband med denna undersökning kommer enbart           
att användas i detta arbete och inte lämnas vidare på något sätt. 
  
Jag hoppas att du kan ta dig tid att berätta för oss vad som är viktigt för dig,                  
så vi kan jobba vidare med att utveckla våra tjänster. 
  
Tack på förhand! 
Joakim Vallin 
______________________________________________________________ 
 
Dear Bolagsverket customer, 
  
My name is Joakim Vallin and I am doing a degree project as part of my                
course in Interaction Design at Linnaeus University, Sweden. My project is           
based with Bolagsverket (the Swedish Companies Registration Office) and as          
you have signed up for an event for company information, I have been given              
your email address. At Bolagsverket we are constantly trying to develop our            
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services to meet the needs of our customers. We would therefore like to hear              
your views in an interview format. During the interview we would like to             
hear about the expectations you, as a new entrepreneur, have about our            
website and digital forms of contact with Bolagsverket. 
 
We hope to carry out telephone interviews during week 18 (2-5 May). If you              
are available and would like take part, please reply to this email stating your              
telephone number and which time and day you would like us to call you.              
Information you give us during the interview will only be used in the project              
and will not be used or passed on for any other purpose. 
 
I do hope that you will have the time to participate in an interview. By telling                
us what is important to you, you are helping us to continue the development              
of our services.  
 
Thank you for considering my request, 
 
Best regards, 
Joakim Vallin 
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Bilaga 2: Intervjumanus 
Hej. Jag heter Joakim Vallin och ringer angående intervjun som vi hade bokat             
in. 
 
Den här intervjun kommer att handla om dina behov och förväntningar i din             
kontakt med digitala myndigheter, både när det kommer till         
informationssökning och e-tjänster. Jag gör detta för mitt examensarbete i          
Interaktionsdesign programmet vid Linnéuniversitetet. Studien görs hos       
Bolagsverket, med syftet är att ge ett underlag till hur Bolagsverkets kan            
utveckla sina digitala kanaler för att bättre passa dina behov. Du kommer att             
vara anonym och svaren som samlas in kommer enbart att användas i detta             
projekt. Du behöver inte svara på alla frågor och kan avbryta intervjun om du              
önskar det. Efter intervjun så kommer en transkribering att skickas till dig            
som du kan titta igenom och kommentera på. För att inte missa något så vill               
jag spela in samtalet, är det ok? [Vänta på svar] 
 
Vad heter du och vad heter ditt företag? 
Hur gammal är du? 
Vilket är ditt modersmål? 
Vilken typ av utbildning har du? 
När grundades bolaget? 
Vilken verksamhet bedriver ditt företag? 
Vad har du för erfarenhet av att driva företag? 
Till vilken omfattning arbetar du med företaget? Har du någon bisyssla? 
Driver du det ensam eller tillsammans med någon? Isåfall vem, familj, vän            
eller någon annan? 
Har du använt dig av ombud/revisor eller liknande tjänster? Varför? 
 
Varför bestämde du dig för att starta ett bolag? 
Vad tog du reda på först, vad tyckte du var viktigast? 
Vart sökte du information? 
Vart hittade du information? 
Hur kände du dig under den här fasen? 
 
Hur skulle du beskriva ditt förtroende för svenska myndigheter? 
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Hur förväntar du dig att myndigheter ska samarbeta mellan varandra? 
Hur vill du att information ska vara organiserad? 
Hur upplever du att dina uppgifter behandlas av myndigheter? 
Har du känt någon oro inför informationens korrekthet? Om ja, varför? 
Hur upplever du myndigheters tillgänglighet? 
Vad tyckte du om språket på myndighetssidor? 
 
Vilka förväntningar hade du på Bolagsverket före starten? Möttes dina          
förväntningar? Har dina förväntningar ändrats?  
Vad är din bild av Bolagsverket nu? 
Vid vilka tillfällen har du använt dig av bolagsverkets tjänster? 
Vilka av bolagsverkets kanaler har du använt? Föredrar du någon och varför? 
Vilken typ av e-tjänster har du använt? 
Hur tycker du att de e-tjänsterna fungerar? 
Utöver myndighetstjänster, har du använt några liknande       
informationstjänster, t.ex. Allabolag.se? Varför? 
Vad tycker du är det viktigaste när du ska använda en ny e-tjänst? 
Vilken typ av e-tjänster skulle underlätta ditt företagande? 
Vad förväntar du dig att bolagsverket.se ska erbjuda dig? 
Hur upplever du kopplingen mellan bolagsverket.se och verksamt.se? 
Har det hänt att du inte hittar den information du söker på bolagsverket.se?             
Hur löste du det då? 
Vad är positivt med bolagsverket.se? Vad är lätt? Vad går snabbt? På vilka             
sätt är det bra? 
Vad är negativt med bolagsverket.se? Vad är svårt? Vad tar lång tid? På vilka              
sätt är det jobbigt? 
Hur tycker du det skulle kunna förbättras? 
Finns det information du tycker saknas eller som är svår att hitta? 
Utifrån de behov som just ert företag har, hur tycker du att de tjänster och den                
information som finns har fungerat? 
Hur skulle du önska att kontakten med bolagsverket gick till framöver? 
Har du några andra saker som du vill dela med dig av angående digital              
kontakt med myndigheter? 
 
Det var alla frågor jag hade, som tack för ditt medverkande så har jag fått               
möjlighet att skicka en liten gåva. Om det är intressant så kan jag ta din               
adress. 
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Bilaga 3: Exempel på sammanfattning av intervju med steg 1 av           
kodning 
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Bilaga 4: Exempel på kodning
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