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Sammanfattning
Digitalisering påverkar och genomsyrar det moderna samhället med både positiva och
negativa effekter. Denna skrift ska bidra till nyanserad förståelse av digitalisering och ITsystem genom ett flerdimensionellt synsätt. IT-system ses som digitala resurser och därmed
som tillgångar och hjälpmedel i verksamheter.
Kunskap om digitala resurser har strukturerats i följande nio dimensioner: 1. Intressenter i
form av olika arrangörer och användare av digitala resurser (relationell dimension). 2. Digitala
informationsresurser och verksamhetsspråk (semantisk dimension). 3. Digitaliserade
verksamhetsprocesser och digital funktionalitet (funktionell dimension). 4. Digitala möten
(interaktiv dimension). 5. Mål och värden (normativ dimension). 6. Regelverk (regulativ
dimension). 7. Digitala resurser som ekonomiska tillgångar (ekonomisk dimension). 8.
Digitala landskap (arkitektonisk dimension). 9. Teknologier och tekniska mekanismer för
realisering av digitala resurser (teknisk dimension).
De olika dimensionerna illustreras med hjälp av två exempel: 1. Digitalt informationsutbyte i
samband med ekonomiskt bistånd. 2. Hantering av digitala läkarintyg.
Det flerdimensionella perspektivet har operationaliserats i ett arbetssätt för beskrivning av
digitala resurser som kallas digitalt klargörande. Olika modelleringstekniker och frågor/
arbetsmoment för digitalt klargörande presenteras. Digitalt klargörande kan användas som led
i utvärdering av och forskning om digitala resurser samt som underlag för utbildning i och
styrning av digitala resurser.
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Förord
IT-system är komplexa företeelser. För att hantera styrning och utveckling av IT i
verksamheter krävs att man tar hänsyn till en mängd olika aspekter. I denna skrift presenterar
vi en flerdimensionell syn på IT i verksamheter. Vi ser på IT som digitala resurser i
verksamheter, dvs att de är hjälpmedel och tillgångar för att bedriva verksamheter. Denna
verksamhetsinriktade och flerdimensionella syn på digitalisering har vuxit fram successivt
under lång tid (se t.ex Goldkuhl, 1981; 1993; 2009a; 2013; Goldkuhl & Röstlinger 1999; 2003;
2005; 2006; 2010; Röstlinger, 1985; 1993; 1994; 2011; Röstlinger & Goldkuhl, 1999).
Denna skrift baseras på denna långsiktiga kunskapsutveckling. Vår flerdimensionella syn på
digitalisering har särskilt utkristalliserat sig i ett projektsammanhang som här behöver
omnämnas. I det sk RESONANS-projektet har vi studerat styrning och användning av digitala
resurser i offentlig sektor. I detta projekt, som delvis har finansierats av VINNOVA, har vi
genomfört empiriska fallstudier av flera komplexa digitala resurser och därefter gjort
jämförande tväranalyser (Goldkuhl m.fl, 2014a). För att genomföra dessa fallstudier och
tväranalyser behövdes en gemensam undersökningsmodell. En sådan formulerades bestående
av ett antal (7) undersökningsdimensioner (Goldkuhl, 2014; Goldkuhl m.fl, 2014b; Goldkuhl
& Röstlinger, 2015c). Dessa dimensioner visade sig vara fruktbara för att förstå, beskriva och
utvärdera digitala resurser. Vi tog senare dessa dimensioner till utgångspunkt för utveckling
av en vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig
sektor (Goldkuhl & Röstlinger, 2015b; 2016; 2018; Goldkuhl m.fl, 2016). Denna kallas
RESONANS guide. I guiden har den flerdimensionella synen vidareutvecklats och vi har där
en uppdelning i tio dimensioner. För den nu aktuella skriften om digitala resurser i
verksamheter utgår vi från den flerdimensionella syn som utvecklats i samband med
RESONANS-projektet. RESONANS-arbetet fokuserar IT i offentlig sektor. Vår avsikt med
denna skrift är att generalisera kunskaper från RESONANS-projektet så att dessa omfattar
såväl offentliga som kommersiella verksamheter. Läsaren bör dock se det som skrivs här mot
bakgrund av det projektmässiga ursprunget; bl. a hämtar vi exemplifieringar främst från
offentlig sektor.
Vi vill tacka flera personer som vi samverkat med i samband med utveckling av denna
flerdimensionella syn. I RESONANS-projektet har vi samverkat med Owen Eriksson och
Anders Persson som gjort viktiga insatser för empiriska studier och kunskapsutveckling utifrån
flerdimensionsmodellen. En viktig grund för oss att arbeta vidare med detta synsätt är den
starka respons som vi fått från praktiker som vi samverkar med inom ramen för RESONANS;
i referensgrupp, fokusgrupper samt i samband med fallstudier (Goldkuhl m.fl, 2014a;
Goldkuhl & Röstlinger, 2016).
Den flerdimensionella och verksamhetsinriktade synen har, som framhållits ovan, vuxit fram
under lång tid. Den har hämtat mycket näring från samverkan inom forskningsnätverket VITS.
Det är flera kollegor som bör omnämnas och tackas för en samverkande kunskapsutveckling
avseende olika kunskapsdimensioner; beträffande verksamhetsprocesser och digitalisering:
Marie-Therese Christiansson, Mikael Lind, Ulf Melin, Ulf Seigerroth; beträffande intressenter
och organisering i samband med digitalisering: Karin Axelsson, Karin Hedström, Stefan
Holgersson, Fredrik Karlsson, Jenny Lagsten, Ida Lindgren, Ulf Melin, Malin Nordström;
beträffande mål och värden i samband med digitalisering: Karin Hedström, Anders Persson;
beträffande verksamhetsspråk, kommunikation och digitalisering: Stefan Cronholm, Owen
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Eriksson, Mikael Lind, Jonas Sjöström, Pär Ågerfalk; beträffande IT-användarinteraktion:
Stefan Cronholm, Hanna Danielsson, Jonas Sjöström, Pär Ågerfalk; beträffande digitala
arkitekturer och infrastrukturer: Bengt E W Ardklint, Karin Axelsson, Owen Eriksson, StenErik Öhlund.
Vi presenterar här den sjätte versionen av skriften ”Digitala resurser i verksamheter”. Vår
ambition är att vidareutveckla denna skrift så förhoppningsvis kommer det fler versioner.

Göran Goldkuhl & Annie Röstlinger
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1 Inledning
Samhället är idag genomsyrat av modern informationsteknik. IT-system används i många
olika sammanhang och ger ofta god nytta för sina användare. Men tyvärr används många ITlösningar utan att ge önskad nytta. Använda system kan vara omständliga att bruka; t.ex att de
är stora och komplexa att hitta rätt i. Det kan ibland vara svårt att förstå vad de ska användas
till; om det går att utföra en uppgift som man önskar göra. Ibland uppstår oanade och oönskade
effekter när man använder systemen och det kan då vara svårt att rätta till det som blivit fel.
Det är, kort sagt, ofta en utmaning att få till stånd IT-lösningar som ger hög nytta i verksamheter utan att onödig friktion uppstår för dess användare.
Att utveckla IT-system är således en utmanande uppgift. Det finns många aspekter som man
behöver ta hänsyn till. Sättet som man ser på IT är avgörande för hur man ska lyckas med att
styra och utveckla sådana system på sätt som är välanpassat till användare och verksamheter.
Det gäller att förstå att IT inte bara är teknik, utan att det inrymmer en mängd olika aspekter
som härrör från dess verksamhetsmässiga brukssammanhang. Vi presenterar i denna skrift en
mångfacetterad syn på IT som ska hjälpa till att orientera sig bättre för att hantera IT i
verksamheter. En flerdimensionell syn klargör olika aspekter av IT som man behöver ta
hänsyn till.
IT genomsyrar verksamheter vilket gör det svårt att tala om verksamheter och IT som två
separata företeelser. Vi talar här istället om digitaliserade verksamheter, dvs verksamheter
som kännetecknas av stora digitala inslag; där IT är invävt i verksamheter på många ställen
och på många sätt. Denna skrift handlar om digitaliserade verksamheter. Den beskriver olika
aspekter av digitalisering och försöker därmed att ge en helhetsbild av sådana digitala resurser.
I nästa kapitel ger vi en introduktion till begreppet digital resurs och beskriver där översiktligt
nio 1 dimensioner av digitalisering. Vi ägnar sedan ett kapitel var åt dessa dimensioner. I de
olika dimensionskapitlen finns mindre illustrationsexempel invända. Förutom dessa små
exemplifieringar finns två större exempel på digitalisering; ett inledande i avsnitt 2.6 och ett
avslutande i kapitel 12.
De nio dimensionerna kan ses som ett sätt att tänka om digitalisering; ett mångfacetterat sätt
där man medvetet kan växla vyer för att skapa sig en helhetsbild. Detta tänkesätt har vi i denna
skrift också operationaliserat i ett arbetssätt för att beskriva digitala resurser i verksamheter
på ett strukturerat och kondenserat sätt. Detta arbetssätt kallas digitalt klargörande och
presenteras i kapitel 13 ― 14. I kapitel 13 presenteras frågor att ställa vid digitalt klargörande
med hänvisning till lämpliga modelleringstekniker att använda. Kapitlet bygger på exempel i
kapitel 12. I kapitel 14 beskrivs olika användningsområden för digitalt klargörande, såsom
utvärdering, utbildning, styrning och forskning.
Skriften avslutas genom kapitel 15 och 16. Kapitel 15 fokuserar den grundläggande frågan som
drivit denna kunskapsutveckling: Vad innebär digitalisering av verksamheter? Utifrån den
tidigare genomgången av de nio dimensionerna sammanfattar vi där vad det innebär att en
verksamhet är digitaliserad. I kapitel 16 gör vi en kort avslutande sammanfattning av skriften
som avser att ”knyta ihop säcken”.
I det tidigare, i förordet, omnämnda RESONANS-projektet använde vi tio dimensioner (Goldkuhl m.fl, 2016).
Det fanns där en uppdelning av den relationella dimensionen i två; en som rörde arrangörer och en som rörde
användare. I denna skrift har vi sammanfört dessa två till en dimension.
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Vi vänder oss med denna skrift till studerande och praktiker 1 med intresse av att förstå IT och
digitalisering på ett mer grundläggande och klargörande sätt. Skriften bidrar med tänkesätt
och arbetssätt som sammantaget kallas DRIV-konceptet. DRIV står för digitala resurser i
verksamheter.
Tyngdpunkten i denna skrift är om hur se på och tänka om digitalisering. Vi tar som sagt upp
ett arbetssätt för beskrivning av digitala resurser i verksamheter (digitalt klargörande). Detta
är emellertid inte att betrakta som någon fullödig metod för utvärdering, styrning och design
av digitaliserade verksamheter 2. Det finns förstås också många andra aspekter av digitalisering
som vi inom ramen för denna skrift inte behandlar; t.ex historisk utveckling och övergripande
samhälleliga aspekter, för detta se t.ex Cöster & Westelius (2016).

Utifrån inriktningen mot dessa målgrupper så har vi begränsat användningen av litteraturreferenser i löpande
text. Vi har referenser till akademiska och andra skrifter, men vi har inte i en större utsträckning byggt in detta i
den löpande argumentationen i texten.
2
Vi har skrivit många andra skrifter som fördjupar hur göra; dvs hur styra, utveckla och utvärdera IT i
verksamheter. Se t.ex Goldkuhl (1993); Goldkuhl & Röstlinger (2006; 2010; 2019a); Goldkuhl m.fl (2016).
1
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2 Digitala resurser
2.1 Digitala resurser - varför kalla det så?
Den första frågan att ställa sig när vi ska göra detta grundläggande begreppsliggörande är vad
vi ska kalla denna teknikrelaterade företeelse. Olika benämningar har använts genom
historiens förlopp; datorsystem, informationssystem, datasystem, IT-system och IT-artefakt
är några sådana benämningar. Vi väljer här att tala om digitala resurser istället och vi
motiverar detta val nedan.
Alla ovan omnämnda benämningar har spelat roll för utveckling av förståelse av denna
komplexa företeelse och det skulle kunna finnas historiska skäl att använda en eller annan av
dessa. I vår introduktion ovan (kapitel 1) valde vi att själva utnyttja termen ”IT-system”. Vi
gjorde det för att vi tror att det utifrån många läsares förförståelse var den bästa termen för att
förmedla vad vi var ute efter. Men låt oss först gå längre tillbaka i tiden då termer som
datorsystem och informationssystem kom i bruk. Låt oss med en gång påpeka att dessa termer
inte alls har försvunnit ur bruk, utan fortfarande används mer eller mindre flitigt liksom de
övriga omnämnda.
Redan i dessa två tidiga benämningar finns den kluvenhet och motsättning som kännetecknat
sökande efter lämpliga sätt att tala om dessa fenomen. Datorer är essentiella i sammanhanget
eftersom de är de instrument som är grund för vad som har åstadkommits. Det därför en poäng
att lyfta fram denna typ av tekniska instrument i namngivningen. Dock finns en fara att man
bara ser datorer (som hårdvara) när man talar om datorsystem och inte vad de används till.
Genom informationssystem så betonas att de är system som innehåller information och att det
är det som är poängen med dessa system; att de är informationsbehandlande system vilket de
också kallades tidigt. Man betonar därmed syfte och innehåll snarare än den tekniska basen.
Informationssystem har även kommit att bli benämning för den disciplin som studerar dessa
företeelser 1. Detta har ibland medfört tvetydigheter i uttolkning av detta begrepp. Det finns
flera forskare som har velat inkludera människor i definitionen av informationssystem. Detta
har man gjort för att betona mänskliga-sociala syften med och bruk av dessa konstruktioner.
Det uppstod därigenom en olycklig tvetydighet kring begreppet informationssystem. Menade
man ett system som innehåller människor eller ett som har exkluderat dem från
avgränsningen? Även om man önskar betona människor som brukare av system, så behöver
man inte inbegripa dem i vad som inkluderas i själva den avgränsade företeelsen. Detta leder
som sagt till semantiska oklarheter.
För att undvika sådana semantiska oklarheter har andra benämningar uppstått såsom
datasystem, IT-system och IT-artefakt. Här poängteras istället den tekniska karaktären på
sådana företeelser. Detta har återigen lett till uppfattningar att man överbetonat det tekniska
på bekostnad av den sociala/verksamhetsmässiga karaktären på dessa företeelser. Det gäller
ju att se att det finns en teknisk bas, men att syftet med systemen är något som går bortom det
tekniska.

I Sverige finns ämnesbenämningar som informationssystem och informatik. På engelska används utbrett
termen ”information system”.
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En benämning som kommit i tämligen allmänt bruk är IT-system. IT är ju en vedertagen
förkortning för informationsteknik, så IT-system betyder därmed informationstekniskt
system. I användning så har denna term ofta associerats med det tekniska, dvs T:et blir ofta
framhävt. Det sociala syftet med systemet kanske inte kommer i tillräckligt fokus. Den andra
bokstaven (I = information) blir ofta inte lika betonad, eftersom ”information” används för att
kvalificera vilken slags teknik som används. Information blir en karaktärisering av tekniken,
och inte något som fokuseras. Man ser kanske inte alltid att dessa är system av information,
något som betonades mer i den tidiga benämningen ”informationssystem”.
Ordet system gör också att man kanske tänker på något välavgränsat; och kanske på vissa typer
av artefakter av IT. Heterogeniteten av IT har ökat väsentligt med tiden. Förr fanns en större
homogenitet bland framställda IT-artefakter, men nuförtiden finns en stor variation, vilket gör
att det man ofta kallat för ett ”system” inte liknar andra nu tillgängliga IT-artefakter. Nu
används en mängd uttryck för att tydligare karaktärisera vad man talar om än genom termen
”IT-system”. Man använder ord t.ex som hemsida, e-tjänst, meddelandetjänst, plattform,
webbplats för att tala om något IT-baserat. ”IT-system” associeras kanske mer specifikt med
en viss typ av IT-artefakt av mer traditionellt slag.
Det behövs därför någon bredare benämning som kan täcka olika nu befintliga IT-företeelser.
Ovan användes termen ”IT-artefakt” för att just ge benämning av något som kan vara bredare
och mer inkluderande än det klassiska begreppet IT-system. Emellertid finns risken av ITartefakt uppfattas som alltför tekniskt fokuserat och att man inte ser informationsinnehåll lika
tydligt. Ordet artefakt kan också uppfattas som ganska akademiskt; det har ett klart ursprung
från en mer teoretisk begreppsanvändning.
I letande efter en adekvat benämning har vi fastnat för ”digital resurs”. Med digitaliserat menas
något som använder och inbegriper modern informationsteknik. Det är självklart något
tekniskt, utan att man för dess skull utskriver ordet ”teknik” eller en förkortning av det (T).
Digitaliserat inbegriper både mjukvara och information vilket är viktigt. En digital resurs
inbegriper digitaliserad information som då kan vara en resurs för människor i en verksamhet.
Digital resurs är en integration av mjukvaruresurser och informationsresurser och baseras på
nödvändiga hårdvaruresurser som en bas.
Med ordet resurs betonas att det är ett hjälpmedel och en tillgång för människor i
verksamheter. Något som inte är till hjälp eller av värde kan inte ses som en resurs. Begreppet
resurs är inte heller lika fixerat till en avgränsning som begreppet system. Vi kan naturligt tala
om digitala resurser av olika omfattning. Digitala resurser kan vara av olika slag. De kan vara
IT-system, digitala tjänster, webbplatser, digitala plattformar, digitala komponenter mm.
Detta tittar vi närmare på i avsnitt 2.3.
2.2 Digitala resurser i verksamheter ― definitioner och avgränsningar
Med utgångspunkt i ovanstående terminologiska diskussion så fortsätter vi här med en
definition av begreppet digital resurs: Med begreppet digital resurs avser vi sådan digitalt
representerad information och mjukvara som i något avseende kan ses som en samlad resurs.
Den utgör en resurs för någon verksamhet vilket innebär att den är ett hjälpmedel och tillgång
för denna verksamhet. Som en tillgång är den resultat av planerade investeringar och ses som
ekonomiskt generativt (dvs ger nyttor) och ekonomiskt förbrukande (dvs drar kostnader). En
6

digital resurs är uttryck för mål och värden i verksamhet, dvs den utformad för att stödja vad
man önskar uppnå med/i verksamheten. Förutom sådana normativa förutsättningar kan den
också vara påverkad av olika regulativa förutsättningar (regelverk) som begränsar och inriktar
verksamheten mot vad som finns uttryckt i sådana kodifierade regelverk. På detta sätt kan
digitala resurser vara bärare av sådana normativa och regulativa förutsättningar.
En digital resurs används för kommunikation och annan informationshantering av personer
(användare) i en verksamhet. Detta innebär att en sådan resurs används för digitalt medierad
verksamhetskommunikation. En sådan digital kommunikation innebär ofta att informationen
har strukturerats och formaliserats på ett fördefinierat sätt (genom sk formaliserade verksamhetsspråk). Digital kommunikation möjliggörs genom digital funktionalitet bestående av bl.a
digitala tjänster. Det kan finnas digitala från-tjänster som stödjer användare att kommunicera
något till andra, dvs formulera och lämna information via den digitala resursen. Det kan finnas
digitala till-tjänster som stödjer användare att bli informerade, dvs att hämta och ta emot
information. Användares digitala kommunikation sker via den digitala resursens interaktionsyta (användargränssnitt). Det är genom sådan digital interaktion som digital funktionalitet
(digitala tjänster) och digital information tillgängliggörs för användare.
En digital resurs är realiserad genom informationstekniska basresurser (hårdvara och
mjukvara). En digital resurs kan ha relationer med andra digitala resurser genom digitalt
informationsutbyte eller annan typ av digital delning.
Digital resurs är ett flexibelt begrepp som kan användas för digitala företeelser av olika slag
och av olika omfattning. Begreppet kan appliceras på olika nivåer; en (större) digital resurs
kan i sin tur bestå av en samling av (mindre) digitala resurser. En digital resurs är vad som en
betraktare uppfattar är meningsfullt att se som en resurs i något användningssammanhang.
Vi skriver här om digitala resurser i verksamheter, vilket innebär att vi också behöver titta
närmare på begreppet verksamhet. Verksamhet 1 kan ses någon typ av organiserad aktivitet. Vi
inriktar oss här mot professionella och etablerade verksamheter, därmed inte mot tillfälliga
aktiviteter eller lösligt organiserat socialt nätverkande 2. Med professionell verksamhet avses
en praktik där några i en verksamhet gör något (som produktion/leverans av varor eller
tjänster) ämnade för några andra (dess kunder/klienter). När vi talar om professionella
verksamheter så inkluderar vi i detta även mötet mellan professionella organisationer/
aktörer och dess kunder och klienter. En digital resurs kan användas för att aktivt stödja en
klient till en professionell verksamhet. Med professionella verksamheter avses i första hand
här kommersiella eller offentliga verksamheter. Vi inriktar oss mot digitala resurser som
används av sådana organisationer; internt och/eller i samverkan med andra aktörer. Många
digitala resurser används idag av organisationers klienter för kommunikation med den
aktuella organisationen. Vi använder begreppet klient 3 för att täcka andra begrepp som kunder
till kommersiella företag och olika medborgarroller i relation till offentliga organisationer. En
Vi har i tidigare skrifter (t.ex Goldkuhl & Röstlinger, 1999; 2005; 2019a) teoretiskt penetrerat
verksamhetsbegreppet. Vi behöver för denna skrift inte ett sådant djup för att klargöra vad som avses med
verksamhet. Syftet här är att göra ett klarläggande i relation till begreppet digital resurs.
2
En konsekvens av denna avgränsning gör att vi inte inriktar oss mot sociala media som digitala resurser i vår
framställning.
3
Vi diskuterar intressentbegrepp som bl.a klient och kund i en verksamhetsteoretisk analys i Goldkuhl &
Röstlinger (2005; 2019a).
1
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klient ses då som externanvändare i relation till en digital resurs som tillhör en viss
organisation. Organisationens egna anställda är då internanvändare i förhållande till en sådan
digital resurs.
2.3 Olika typer av digitala resurser
En poäng med begreppet digital resurs är, som sagt, att fånga in heterogeniteten i modern IT.
Det finns många olika slags digitala resurser, och vi ska i detta avsnitt ge en kortare översikt
över några olika typer. Vi gör inte anspråk på att detta ska vara en heltäckande typologi.
Avsikten med avsnittet är att visa upp en variation för att därmed förmedla en mångfald av
olika slags digitala resurser.
Många människor möter digitala resurser idag till väsentlig del via webben. Det är därför
naturligt att börja där. I figur 2.1 finns typfallet webbplats 1 visualiserat. Det är en organisations
webbplats och där externa användare interagerar med denna webbplats. Webbplatsen kan vara
till för att informera och/eller för att användaren ska sända in information till organisationen
(t.ex göra en beställning eller ansökan). Vi kan exemplifiera med webbplatsen sj.se där
potentiella resenärer kan bli informerade om resealternativ (tidtabeller) och dessutom beställa
och betala för biljetter. Vi fördjupar oss inte här i olika typer av tjänster i förhållande till
användaren. I kapitel 5 nedan kommer olika slags digital funktionalitet att djupare beskrivas.
Organisation
Webbplats

Externa
användare

Figur 2.1 Webbplats (tillhörande en organisation) som digital resurs
Förutom organisationers egna webbplatser finns det också gemensamma webbplatser som
representerar flera olika organisationer. Inom offentlig sektor finns exempel på flera sådana
gemensamma webbplatser. Sådana organisationsövergripande webbplatser 2 innehåller då
information och tjänster från flera organisationer. Syfte med organisationsövergripande
webbplatser är att ge ett mer omfattande stöd till externa användare än vad en organisation
förmår göra genom sitt digitala ”stuprör”. Det finns utmaningar för sådana digitala resurser
att integrera olika digitala funktioner till en sammanhållen och helhetlig digital tjänst för

Vi använder begreppet webbplats på ett inklusivt sätt, täckande såväl traditionella webblösningar som
distribution via mobila kanaler.
2
Detta realiseras ofta i form av sk portaler (Haraldsen m.fl, 2004). Inom offentlig sektor kallas detta ibland för
”one-stop government” (Wimmer, 2002).
1
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externanvändaren 1. Det finns å andra sidan också utmaningar att tydliggöra vilken
organisation som står bakom olika inslag på den gemensamma webbplatsen, så att klienten
kan bli klar över vem som hen kommunicerar med. Exempel på sådana gemensamma
webbplatser är den nationella företagarsajten verksamt.se, körkortsportalen och den nationella sjukvårdsrådgivningen 1177.se. En sådan webbplats blir då en gemensam digital
angelägenhet för flera organisationer (figur 2.2).
Organisation 1

Organisation 2

Gemensam
webbplats

Externa
användare

Figur 2.2 Gemensam webbplats som digital resurs
Dessa två typfall av webbplatser är exempel på digitala resurser av front-office-karaktär. De
vänder sig till organisationers klienter. Många digitala resurser är endast organisationsinterna
och kan i sådana fall kallas för back-office. De används då bara av organisationens egna
anställda. I figur 2.3 finns detta visualiserat genom ett organisationsinternt handläggningsstöd
för anställda. Ett sådant handläggningsstöd kan ge stöd i en mer omfattande verksamhetsprocess inom organisationen. Olika aktörer bidrar utifrån sitt kunnande till en sådan
verksamhetsprocess.
Organisation

Digital resurs
(handläggningsstöd)

Figur 2.3 Organisationsinternt handläggningsstöd som digital resurs
En intern digital resurs kan vara ”skräddarsydd” utifrån en organisations specifika
förutsättningar. Men många gånger är administrativa processer likartade mellan olika
organisationer därför har det uppstått standardiserade verksamhetssystem som kan delas
mellan olika organisationer. IT-företag utvecklar och tillhandahåller standardsystem till olika
organisationer 2. Vi illustrerar detta genom figur 2.4. Det är i detta typfall illustrerat som ett
För diskussion om integration av olika digitala funktioner på gemensamma webbplatser se t.ex Layne & Lee
(2001), Klievink & Janssen (2009) och Goldkuhl m.fl (2010).
2
Ibland sker detta genom gemensamma initiativ av flera organisationer och tillämpning av öppen källkod
(”open source”) som utvecklings- och affärsmodell.
1
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back-office-system. Standardiserade verksamhetssystem kan innehålla såväl back-office som
front-office-funktioner.
Organisation 1

Organisationseget register

Organisation 2

OrganisationsDigital resurs
(standardiserat
eget register
verksamhetssystem)

Figur 2.4 Standardiserat verksamhetssystem som digital resurs
I denna figur har vi tydliggjort att varje organisation har sitt eget digitala register kopplat till
det delade verksamhetssystemet. Som framgått ovan så inkluderas digitaliserad information i
begreppet digital resurs varför vi inte skulle behöva ha med denna explicita illustration av
lagrad digital information i figuren. Detta finns inte heller medtaget på flera av de övriga
illustrerade typfallen (t.ex figur 2.3). Poängen med att låta det vara uttryckligt beskrivet i figur
2.4 är att betona att organisationerna i typfallet inte delar information men väl mjukvarukod
som styr den digitala resursen. Rent tekniskt kan denna digitala delning lösas på olika sätt. I
många fall skapas en lokal instans av standardkoden i varje separat organisation. Detta kan
också innebära anpassningar och konfigureringar av den digitala resursen till aktuell lokal
miljö och behov. I andra fall skapas ingen lokal instans hos organisationen. I ökad utsträckning
sker distribution av standardmjukvara över webben (sk ”molnlösningar”). Det behöver då inte
göras någon lokal installation av mjukvara hos varje organisation. Även om man tillämpar
sådana molnlösningar kan anpassningar och konfigureringar göras till aktuell organisation.
Det kan vara kostnadseffektivt att nyttja och anpassa befintliga standardsystem till den egna
verksamheten istället för att skapa skräddarsydda lösningar. Det finns emellertid ofta
utmaningar att få utifrån kommande standardsystem välintegrerade i den egna verksamheten.
Standardiserade processlösningar kanske inte passar organisationen. Använt språk (begrepp
och termer) i aktuell digital resurs kanske inte harmonierar med det egna verksamhetsspråket.
Det kan också visa sig krävande att kontinuerligt få till stånd anpassningar och vidareutvecklingar av den inköpta digitala resursen i relation till den verksamhetsutveckling som
sker inom den egna organisationen. Ibland uppstår sk inlåsningseffekter där anpassningar inte
görs i förhållande till andra använda digitala resurser inom organisationen.
Standardiseringar kan, som sagt, även gälla front-office-lösningar. I olika webbplatser kan
man återfinna vissa gemensamma digitala resurser. Det finns standardkomponenter som
används i flera olika webbplatser och som ”pluggas” in i varje organisations webbmiljö (figur
2.5). Det kan t.ex vara autentiseringstjänster, insändningstjänster (”e-tjänster”) eller
betalningstjänster som är standardiserade och som delas av flera organisationer. Sådana
digitala komponenter är inte fristående digitala resurser utan behöver en ”värdresurs” för att
kunna fungera. En särskild utmaning kan vara att få den inbäddade digitala komponentens
gränssnitt att harmoniera med det övriga användargränssnittet i aktuella webbplatser.
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Organisation 2

Organisation 1

Webbplats

Webbplats

Standardkomponenter

Externa
användare

Externa
användare

Figur 2.5 Standardkomponent i olika webbplatser som digital resurs
Många digitala resurser brukas av externa och/eller interna användare. Det finns dock digitala
resurser som inte har människ0r som direkta brukare, utan endast har relationer med andra
digitala resurser. I figur 2.6 har vi beskrivit ett sådant typfall. Det är en digital resurs (1) som
försörjer en annan digital resurs (2) med information. Detta bygger på att den första digitala
resursen har tillgång till lagrad digitaliserad information. Detta har tydliggjorts i figur 6 genom
att markera att den digitala resursen inkluderar lagrad information. Denna digitala resurs
utgör en registertjänst i förhållande till den andra digitala resursen. Leverans av information
sker i detta typfall enligt kommunikationsprincipen drag (”pull”). Digital resurs 2 begär information från digital resurs 1 som då (om möjligt) tillhandahåller sådan begärd information.
Lagrad
info

Begära

Digital resurs 1
(registertjänst)

Leverera

Digital
resurs 2

Figur 2.6 Informationsförsörjande registertjänst som digital resurs
Omvänd kommunikationsprincip, dvs tryck (”push”), kan också tillämpas av digitala resurser.
Detta finns illustrerat i figur 2.7 (informationsförmedling). Här finns en central digital resurs
(förmedlingstjänst) som tar emot information från sändande digitala resurser och skickar
vidare till mottagande digitala resurser. Här finns ingen begäran från mottagande digitala
resurser, utan initiativet till leverans kommer från de sändande digitala resurserna. Informationen trycks ut genom det digitala kommunikationssystemet. Informationen behöver inte
finnas lagrad hos de sändande digitala resurserna, utan kan uppstå som ”transaktioner” hos
dem och då med ett tillhörande behov av att kommunicera dessa transaktioner. Ett exempel
på detta typfall är den nationella tjänsten Mina Meddelanden som används som en slags
postfunktion för information från olika offentliga organisationer att skickas till digitala
brevlådor som brukas av externa användare (medborgare/företagare).
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Digital
resurs

Digital
resurs

Digital resurs
(förmedlingstjänst)

Digital
resurs

Digital
resurs

Digital
resurs

Figur 2.7 Förmedlingstjänst som digital resurs
Det finns flera sändande och flera mottagande digitala resurser illustrerade i figur 2.7. Så
behöver inte alltid vara fallet. Det kan röra sig om endast en sändare och/eller en mottagare.
Det bör även påpekas att i typfallet informationsförsörjande registertjänst (figur 2.6) kan det
förstås också finnas flera sändare och flera mottagare.
Genom figurer 2.1–2.7 har sju olika typfall av digitala resurser beskrivits. Som sades i
inledningen till detta avsnitt så har inte vår avsikt varit att göra en fullt täckande typologi utan
endast att påvisa en variation av olika typer av digitala resurser. Vi vill också poängtera att
dessa typfall är att ses som renodlade varianter. Många gånger kommer faktiska digitala
resurser att utgöra kombinationer av dessa olika typfall. T.ex kan ett omfattande verksamhetssystem ha såväl en webbdel mot externa användare (typfall 1) som ett internt handläggningsstöd (typfall 3) inklusive funktioner för registerbaserad informationsförsörjning (typfall
6). Verksamhetssystemet kan baseras på ett standardsystem (typfall 4).
2.4 Nio dimensioner av digitala resurser
Digitala resurser är mångfacetterade företeelser. Även om de finns realiserade genom modern
informationsteknik är det alltför begränsat att tala om dem som (bara) tekniksystem.
Perspektivet behöver vara att de är teknikburna resurser för informationshantering och
kommunikation i verksamheter. Vi fångar det mångfacetterade i digitala resurser genom att
strukturera dem i ett antal dimensioner som gör att man får en rikare bild och kan tala om
varje dimension separat. Samtidigt som vi därmed skapar en referensram för att beskriva och
analysera digitala resurser är det viktigt att förstå att dessa aspekter inte ska ses som helt
fristående från varandra, utan att det finns många gränspunkter och överlappningar. Vi
strukturerar digitala resurser i nio 1 dimensioner som beskrivs översiktligt i tabell 2.1.
I denna tabell har vi angett vilka aspekter av verksamheter och digitalisering som fokuseras
inom respektive dimension. Den första kolumnen i tabellen innehåller en attributiv benämning
på dimensionen. Vi går nedan kortfattat igenom vad dessa dimensioner innebär. Vi ägnar
sedan ett kapitel var åt dessa dimensioner (kapitel 3 ― 11).

I det tidigare omnämnda RESONANS-projektet använde vi tio dimensioner (Goldkuhl m.fl, 2016). Det fanns
där en uppdelning av den relationella dimensionen i två; en som rörde arrangörer och en som rörde användare.
I denna skrift har vi sammanfört dessa till en dimension.

1
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Dimension

Aspekter

Relationell

Aktörer i den digitaliserade verksamheten; arrangörer; användare
(informationsleverantörer, informationskonsumenter)

Semantisk

Digitaliserad kommunikation/information; verksamhetsspråk,
informationsresurser

Funktionell

Digital funktionalitet; digitaliserade verksamhetsprocesser, digitala tjänster

Interaktiv

Digitala möten för användare; interaktion via gränssnitt mellan digital
resurs och användare

Normativ

Mål och värden som styr den digitaliserade verksamheten

Regulativ

Regelverk som styr den digitaliserade verksamheten

Ekonomisk

Investeringar/kostnader, nyttor och tillgångar i den digitaliserade
verksamheten

Arkitektonisk

Digitala landskap; relationer mellan digitala resurser, t.ex utbyte, länkning,
delning

Teknisk

Teknologier (för mjukvara & hårdvara) och tekniska mekanismer som
utnyttjas för den digitala resursen (t.ex överföring, lagring, säkerhet)

Tabell 2.1 Nio dimensioner av digitala resurser
Intressenter ― roller och relationer
Olika intressenter kan relateras till digitala resurser. Två viktiga intressentkategorier är
arrangörer och användare. Arrangörer tillhandahåller digitala resurser för användare som ska
bruka den digitala resursen i något avseende. Arrangörer är de som deltar i styrning och
utveckling/förvaltning av den digitala resursen, dvs de som beslutar om och ansvarar för den
digitala resursens funktionalitet och användningsområden. Användarna kan vara informationsleverantörer eller informationskonsumenter. Informationsleverantörer förser den
digitala resursen med information och nyttjar den till att sprida information. Medan
informationskonsumenter mottar och nyttjar information från den digitala resursen. Ofta kan
en användare ha båda rollerna, dvs både sända och motta information. Olika intressenters
roller och relationer till och genom den digitala resursen benämns relationell dimension.
Information och språkbruk
Användare nyttjar digitala resurser för att bli informerade och för att kommunicera med andra.
Digitala resurser är system för hantering av information. Information finns normalt uttryckt
med hjälp av språket, dvs genom ord/termer med olika betydelser. Inom en verksamhet finns
ofta etablerade sätt att tala om verksamheten, dvs en speciell terminologi med olika
fackuttryck. Detta kallas ibland för verksamhetsspråk; ett begrepp som vi närmare förklarar i
avsnitt4.2 nedan.
Digitaliserade informationsresurser behöver ha begriplig mening för dess användare. Detta
utgörs av den semantiska dimensionen. Med semantik avses här vilka begrepp och vilken
terminologi som används. Språklig kategorisering är fundamentalt för verksamheter och dess
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digitala resurser. Detta inkluderar också etablerade sätt att identifiera olika företeelser i
samhället (genom t.ex personnummer, organisationsnummer).
Verksamhetsprocesser, arbetssätt och digital funktionalitet
Digitala resurser i professionella verksamheter bygger på de sätt som dessa verksamheter är
organiserade på; vilka aktiviteter och verksamhetsprocesser som finns samt vilka aktörer som
ansvarar för och utför dessa olika aktiviteter. Införda digitala resurser baseras ofta på befintliga
funktionssätt i verksamheter. Men IT kan också innebära förändring av sådana arbetssätt till
nya processer, genom att systemen då designas på sätt som stödjer en sådan önskvärd
processförändring. Ibland innebär nya digitala resurser att man förändrar fördelning av ansvar
och arbetsuppgifter mellan olika organisatoriska aktörer.
Digitala resurser utför olika verksamhetsmässiga funktioner inom ramen för verksamhetsprocesser. Det handlar om kommunikativa funktioner eller andra typer av informationshanterande funktioner. Den funktionella dimensionen innefattar verksamhetsprocesser,
arbetssätt och digital funktionalitet.
Digitala möten genom användargränssnitt
Begrepp och termer behöver organiseras och visas upp på begripliga och användbara sätt för
olika användare. De digitala resursernas användargränssnitt är de media (informationsplatser) som används för organisering och exponering av information (begrepp och termer)
samt funktionalitet. Det är genom användargränssnitten som användarna möter och
interagerar med de digitala resurserna, dvs det handlar om hur användare genomför sina
digitala möten. Vi kallar detta för den interaktiva dimensionen.
Mål, värden och regelverk
Digitala resurser är uttryck för vad beslutsfattare anser vara önskvärt. Mål och värden utgör
grund för digitalisering i organisationer. Digitala resurser ska vara normativt styrda och
präglade. Många mål finns inte bara som uttryck för det önskvärda utan är också kodifierade i
regelverk. Juridiken är en fundamental förutsättning för skapande av IT-system inom offentlig
sektor. Detta gäller också för digitala resurser i kommersiell sektor, även dock i mindre
omfattning.
Digitala resurser är i många fall bärare av olika regelverk. Vi använder begreppet regulativ här
och har därigenom breddat den formella juridiken. I den regulativa dimensionen inbegriper vi
(förutom lagar och andra författningar) även vägledningar, standarder och avtal/överenskommelser. Inom begreppet regulativ innefattar vi utsagor som finns dokumenterade och har
en explicit styrande funktion med syfte att reglera verksamheter och relationer mellan
människor. Att formulera regelverk är ett sätt för styrande organ att kodifiera det önskvärda.
Emellertid kommer inte alla mål och värden som eftersträvas att finnas kodifierade i
lagstiftning och andra regelverk. Det finns alltid en implicit värdebas i samhället som formar
människors handlingar och aktiviteter (Schatzki m.fl, 2001; Scott, 2014).
Det normativa och det regulativa är två dimensioner som påverkar styrning av digitala
resurser. Dessa dimensioner ska ses som delvis överlappande. Överlappningen utgörs av
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värden som har kodifierats i officiella regelverk. Regelverk kan dock (förutom kodifierade
värden) också innehålla olika handlingsregler och andra ”teknikaliteter” som inte direkt kan
ses som värden, utan snarare som regulativa konsekvenser av dessa. Som sagts ovan finns
”implicita” värden som inte har kodifierats i explicita regelverk. För samband mellan det
normativa och det regulativa se figur 2.8.
”Implicita”
värden

Normativt

Regulativt

Värden som
kodifierats i
regelverk
Direkta
handlingsregler som
följer av
värden

Figur 2.8 Samband mellan det normativa och det regulativa
Kostnader och nyttor
Digitala resurser utgör ekonomiska tillgångar i verksamheter. De kan och bör bidra till en
ekonomiskt effektiv verksamhet, med en god balansering av kostnader vs. nyttor. Kostnader
uppstår både vid utveckling/anskaffning av digitala resurser (som en investering) och vid
löpande användning/drift av dem. Det är ofta en utmaning att fördela kostnader mellan olika
aktörer som är berörda av den aktuella digitala resursen. T.ex kan nyttor uppstå hos användare
av digitaliserad information, medan kostnader finns hos den som förvaltar den digitaliserade
informationen. Nyttor med digitala resurser kan avse både kvalitativa värden och kvantitativa
mått. Man kan relatera nyttor till informationstillgång och informationsbehov hos olika
aktörer.
Digitala landskap
Digitala resurser inom organisationer är ytterst sällan isolerade komponenter utan några
relationer till andra digitala resurser. Normalt sätt ingår digitala resurser i nätverk av olika
digitala resurser. Vi kallar detta för digitala landskap, med betydelsen, vilka olika digitala
resurser som finns och hur dessa är strukturerade i förhållande till varandra. Detta begrepp
har valts för att betona att människor behöver orientera sig i ett digitalt landskap och ofta röra
sig mellan olika digitala resurser. Det kan finnas etablerade sätt för digitalt utbyte mellan olika
digitala resurser i ett digitalt landskap, men det kan också saknas sådana direkta digitala
relationer mellan olika digitala resurser. Ibland innehåller olika digitala resurser överlappande
information som gör att de blir konkurrerande inom ett digitalt landskap. Denna dimension
handlar således om vilka samband en digital resurs har till andra digitala resurser. Detta kallar
vi för en arkitektonisk dimension.
Teknologier
För att realisera digitala resurser behöver olika teknologier utnyttjas. Man behöver utnyttja
hårdvaru- och mjukvaruteknologier för behandling, lagring, presentation och transport av
digitaliserad information. Detta kallas för teknisk dimension.
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2.5 Digitala resurser som bärare av externa verksamhetsförutsättningar
I verksamheter förekommer ofta etablerade arbetssätt. Man utför en arbetsuppgift på likartat
sätt varje gång för att därmed befrämja effektivitet och kvalitet i verksamheten. Man uppfinner
inte nya sätt vid varje tillfälle som man utför en handling, utan man agerar ofta på ett
rutiniserat sätt. Etablerade arbetssätt kallas ibland för institutionaliserade mönster. Med
institution avses det som är etablerat 1. Det institutionella i en verksamhet kan uppstå på olika
sätt. Det kan uppstå genom tydliga beslut och som resultat av medvetna designprocesser eller
det kan uppstå och förändras evolutionärt genom vanemässiga processer. Det är inte bara
arbetsmönster som kan sägas ingå i en verksamhets institution, utan också aktörers roller och
relationer samt sättet som man talar om verksamheten, dvs det etablerade språkbruket.
Dessutom innehåller institutioner normativa och regulativa element, dvs mål/värden och
regelverk som gäller för verksamheten.
Värdebas, regelverk, arbetssätt, rollfördelning och språkbruk är viktiga verksamhetsmässiga
förutsättningar för digitala resurser i verksamheter. Det behöver finnas en överensstämmelse
mellan digitala resurser och sådana externa förutsättningarna av normativ, regulativ,
funktionell, relationell och semantisk karaktär. Man kan på detta sätt tala om digitala resurser
som institutionella bärare av värdebas, regelverk, processer, aktörsrelationer och språkbruk
som de digitala resurserna bygger på 2 (se figur 2.9). Förändring av externa förutsättningar
(som t.ex förändring av regelverk, processutveckling och begreppsutveckling) behöver gå hand
i hand med utveckling av de digitala resurserna.
Värdebas, regelverk, arbetssätt,
rollfördelning och språkbruk
som institutionella förutsättningar
Påverkar och
transformeras till
Digitala resurser
med normativa, regulativa, funktionella,
relationella och semantiska element

Figur 2.9 Digitala resurser som bärare av element
från externa institutionella förutsättningar
En viktig del i förståelsen av digitala resurser är att förstå dem som mer än tekniska prylar. De
är bärare av olika verksamhetsmässiga förutsättningar i enlighet med figur 2.9. Vi kan klargöra
detta ytterligare genom figur 2.10. Digitala resurser består av information (lagrad, presenterad,
transporterad) och operationer på/med information. För att styra digitala resursers arbete
behövs mjukvarukod som realiseras via teknisk hårdvara.

Institution betyder ursprungligen något etablerat eller inrättat; från latinets instituere ”att sätta upp”,
”inrätta” (Online Etymology Dictionary). Institutionsbegreppet är väl diskuterat i litteraturen se t.ex Berger &
Luckmann (1966), Giddens (1984), Scott (2014), Goldkuhl (2003) och Goldkuhl & Röstlinger (2019a).
2
I avsnitt 15.2 nedan skriver vi utförligare om digitalisering som institutionalisering och då också om digitala
resurser som institutionella bärare.
1
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Mjukvarukoden styr:
•
•
•
•

Behandling av information genom operationer
Vilken information som sparas/lagras över tiden
Vilken information som överförs till eller från andra digitala resurser
Vilken information som presenteras, och hur, på en interaktionsyta (användargränssnitt)
så att användare kan interagera med den digitala resursen

Mjukvarukoden kan ses som en digital operationalisering av dessa olika verksamhetsmässiga
förutsättningar (värdebas, regelverk, verksamhetsspråk, arbetssätt, aktörsrelationer). Olika
värden, regler, verksamhetsprocedurer och språkbruk byggs via mjukvarukoden in i den
digitala resursen 1 och kan sedan komma till uttryck i informationslagring
(verksamhetsminnet 2 inom den digitala resursen), informationsbehandling (operationer),
informationstransport (till/från andra digitala resurser) samt informationspresentation/
interaktion gentemot användare.

Värdebas

Regelverk

Kod
(=operationalisering av
verksamhetsförutsättningar)
Verksamhetsminne
(lagrad info)

Operationer
(behandling av info)

Verksamhetsspråk

Användare
Interaktionsyta
(presenterad
info)

Aktörsrelationer

Användare

Teknisk bas
(basprogramvara/hårdvara)

Arbetssätt
Info-utbyte
(transporterad info)

Annan
digital resurs

Figur 2.10 En digital resurs beståndsdelar och dess samspel
med annan digital resurs och aktörer i en verksamhetskontext
Ovanstående beskrivning av digital resurs, samt visualisering i figur 2.10, visar en tämligen
fullständig digital resurs som inbegriper lagring, bearbetning, presentation/interaktion och
utbyte med andra digitala resurser. Alla digitala resurser är inte kompletta på detta sätt. Det
finns digitala resurser som kan sakna någon eller några av funktionerna lagring, presentation
och utbyte. Det finns t.ex meddelandeförmedlingstjänster som inte själva har någon lagring av
1
2

Vi beskriver detta mer utförligt i avsnitt 15.2 nedan.
Se Cronholm & Goldkuhl (2010) för detta begrepp.
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information eller inte heller har något presentationsgränssnitt mot användare. En webbplats,
som digital resurs, har interaktionsyta mot användare som primär beståndsdel, men kan sakna
egen informationslagring.
I figur 2.10 har verksamhetsminnet (dvs lagrad information) ritats som delvis utanför den
digitala resursen. Många register kan utsökas och uppdateras av flera olika digitala resurser.
Sådana register är i sådana fall till viss del delade mellan olika digitala resurser.
2.6 En inledande illustration
De nio dimensionerna är inte oberoende av varandra, utan ingår i en sammansatt helhet.
Teoretiskt finns en gemensam grund i att se digitala resurser som instrument för kommunikation i verksamheter. Vi presenterar ett exempel på digitala resurser i detta avsnitt som
belyser de olika dimensionerna utifrån en sådan gemensam grundsyn. Detta tjänar som en
inledande helhetlig illustration samt belysning av de olika dimensionerna.
I figur 2.11 finns en enkel kommunikationsmodell redovisad. Det är tre aktörer som
kommunicerar. Vi kommer att exemplifiera med digitala resurser i en verksamhet: Ansökan
om ekonomiskt bistånd 1 (i dagligt tal socialbidrag). De tre aktörerna som kommunicerar kan i
detta sammanhang utgöras av en biståndssökande klient, en socialsekreterare i en kommun
och en handläggare på en statlig myndighet.

Figur 2.11 Kommunikation
I figur 2.12 har vi illustrerat digitala resurser inom verksamheten ekonomiskt bistånd 2. Det är
två digitala resurser inom kommunens socialtjänst; en webbaserad biståndstjänst som riktar
sig mot den sökande och ett socialtjänstsystem som socialsekreteraren använder för utredning
och beslut. Det finns också en digital resurs (ett förmånssystem) i en statlig myndighet 3 som
har ett digitalt informationsutbyte med kommunens socialtjänstsystem.
Processen startar med att den sökande utarbetar och insänder en ansökan med stöd av och
genom kommunens digitala biståndstjänst. Denna digitala ansökan går vidare till kommunens
socialtjänstsystem där socialsekreteraren initierar en utredning. En viktig del i denna
utredning är att inhämta information från statliga myndigheter om den sökande har erhållit
andra bidrag; t.ex olika förmåner från Försäkringskassan. Socialtjänstsystemet skickar digitalt
en förfrågan till den statliga myndigheten om erhållna förmåner och ersättningar. Denna
förfrågan hanteras helt automatiskt av myndighetens förmånssystem. Denna digitala resurs
gör en sammanställning av vilka förmåner och ersättningar som den sökande erhållit under
En flerdimensionell studie (i enlighet med presenterat synsätt) av ekonomiskt bistånd finns redovisad i
Eriksson & Goldkuhl (2015).
2
Detta exempel bygger på djupgående studier av ekonomiskt bistånd (Eriksson & Goldkuhl, 2015). Vi har i
denna exempelredovisning gjort vissa förenklingar och avvikelser i pedagogiskt syfte.
3
Vi skriver här om en myndighet. I realiteten är det flera myndigheter.
1
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aktuell period och sänder denna information digitalt till kommunens socialtjänstsystem. Med
detta som underlag kan socialsekreteraren fortsätta sin utredning och därefter fatta ett
biståndsbeslut (bifall eller avslag). Biståndsbeslutet kommuniceras via biståndstjänsten till
den sökande. Denna verksamhetsprocess finns således realiserad genom stöd av tre
samverkande digitala resurser.
Kommun

Statlig myndighet

Socialsekreterare

Förmånsregister

Myndighetshandläggare

Förmånssystem

Förfrågan
Erhållna
förmåner

Socialtjänstsystem

Biståndstjänst

Ansökan
Beslut
Sökande

Figur 2.12 Exempel: digitala resurser inom ekonomiskt bistånd
De olika digitala resurserna har anpassad funktionalitet. Den digitala biståndstjänsten innefattar informeringstjänster om regler och procedurer för ansökan om ekonomiskt bistånd, en
insändningstjänst för ansökan samt en utsändningstjänst av kommunens biståndsbeslut.
Av figur 2.12 framgår olika användare av dessa samverkande digitala resurser; i första hand
biståndssökande (externanvändare) och socialsekreterare (internanvändare). Handläggaren
på den statliga myndigheten är genom denna digitaliserade utformning inte direkt involverad
i processen. I tidigare processutformning så tog socialsekreteraren en muntlig telefonkontakt
med myndighetens handläggare för att erhålla uppgifter om den sökandes förmåner.
Myndighetshandläggarens uppgift är att handlägga förmåner/ersättningar för medborgare
med stöd av myndighetens förmånssystem. Resultatet av denna handläggning dokumenteras
i det digitala förmånsregistret. Det är detta digitala register som används för att generera svar
på kommunernas förfrågan om förmåner enligt ovan gjord beskrivning.
De digitala resurserna baseras på olika, delvis överlappande, verksamhetsspråk. På
myndigheten används en precis begreppsbildning kring olika förmånstyper samt handläggning och beslut angående sådana förmåner. Dessa begrepp finns realiserade i myndighetens
digitala resurs (förmånssystem). Kommunens digitala resurser handlar om ekonomiskt
bistånd och inkluderar därmed delar av det verksamhetsspråk (inom socialtjänsten) som
handläggning av biståndsbeslut bygger på. Det finns här en viss överlappning mot myndighetens ”förmånsspråk” eftersom biståndsbeslut baseras på uppgifter om olika förmånstyper.
Verksamhetsspråket ”ekonomiskt bistånd” har dock inte samma djup vad gäller förmåner och
dess bakomliggande regelverk som myndighetens förmånsspråk. Den digitaliserade
informationen som flödar igenom och lagras inom de digitala resurserna baseras på och
uttrycks genom dessa verksamhetsspråk.
En utmaning är att få dessa ”byråkratiska” verksamhetsspråk att bli begripliga för klienten
(med sitt vardagliga lekmannaspråk) när hen använder kommunens biståndstjänst. För att det
digitala mötet ska fungera för den biståndssökande klienten krävs, förutom en språklig
anpassning, att biståndstjänsten, genom informeringstjänster, kan göra ansökningsprocessen
begriplig och hanterbar. Eftersom biståndstjänsten hanterar individinformation av känslig
19

natur krävs god säkerhet, dvs att det, genom en säker autentisering, bara är den sökande som
får tillgång till uppgifter som gäller denne.
Det här studerade digitala landskapet består av tre relaterade digitala resurser 1 illustrerade i
figur 2.12. Tidigare fanns endast två digitala resurser (förmånssystemet och socialtjänstsystemet). Dessa var dessutom inte digitalt kopplade med något digitalt informationsutbyte.
Socialsekreteraren inhämtade då information från myndigheten genom telefonsamtal.
Eftersom det var svårt att få tag på handläggare på myndigheten så lyckades inte alltid
socialsekreterarna få fram underlag om förmåner i tid. Detta innebar att deras beslut ibland
byggde på ofullständiga underlag och därmed löpte risk att inte bli korrekta.
En förändring i lagstiftningen möjliggjorde en digital utveckling. Ett omfattande persondataskydd hade tidigare förhindrat möjligheterna att enkelt sända information digitalt från
myndigheter till kommunernas socialtjänster. Genom förändrad lagstiftning, bl.a en ny
förordning, specificeras vilken information som myndigheterna är skyldig att förse
kommunerna med genom ett digitalt utbyte. Denna legala informationsspecifikation finns
också, tämligen direkt, uttryckt i den digitala koden som styr informationsutbytet mellan
myndighet och kommun.
Den digitala utvecklingen drevs också på av en policyutveckling för digitalisering i offentlig
sektor. Nya mål artikulerades för digital utveckling, bl.a digitalt förstahandsval 2 för medborgare vilket innebär att det i första hand ska finnas digitala möjligheter för medborgare att
kontakta förvaltningar och utföra sådana ärenden. Denna policy drev på utveckling av den
digitala biståndstjänsten; att det skulle vara enkelt för en klient att söka om ekonomiskt
bistånd samt att få beslut om detta. Den digitala biståndstjänsten kan således ses som en
bärare av detta mål om digitalt förstahandsval.
En annan viktig policyutveckling var digital informationsfrihet 3, dvs att det finns ett fritt
digitalt flöde av information mellan olika förvaltningar inom offentlig sektor. Detta drev på
utveckling av ett digitalt informationsutbyte mellan statliga myndigheter och kommuner
avseende ekonomiskt bistånd.
Dessa mål gällde generellt för offentlig digitalisering, dvs både för statliga myndigheter och
kommuner. Vid sidan om dessa policys finns mål som specifikt gäller för enskilda
organisationer. Att sitta i telefonköer och vänta på svar från statliga myndigheter upplevdes
som väldigt frustrerande och ineffektivt av socialsekreterarna. De önskade istället att ägna tid
åt att stödja klienterna att komma ur sitt bidragsberoende. Att få mer tid för direkt klientarbete
inom socialtjänsten var en viktig drivkraft för den digitala utvecklingen.

Det digitala landskapet är i verkligheten betydligt mer komplext än så. Det finns flera myndigheter med olika
förmånssystem. På kommunsidan finns olika socialtjänstsystem som behöver samverka med de olika statliga
förmånssystemen. Detta har lett till att det finns särskilda digitala resurser för att hantera det digitala
informationsutbytet.
2
Som nämndes, i fotnot ovan, finns vissa avvikelser i denna beskrivning från verkligheten. Det är först på
senare tid som ”digitalt förstahandsval” har börjat att formuleras som en policy och den har ännu inte fått
någon större genomslagskraft.
3
Det är många personer i offentlig sektor som arbetar enligt denna maxim. Tyvärr har den inte artikulerats som
en offentlig policy. Detta är en annan avvikelse i vår beskrivning från verkligheten. Att detta finns som offentlig
policy är att betrakta som ett önsketänkande från oss författare.
1
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En grundprincip är att varje förvaltning står för sina kostnader. Detta gäller även vid digital
utveckling. Vid digital samverkan mellan förvaltningar kan emellertid diskussioner uppstå hur
man ska se på ekonomisk kostnadsfördelning. I fallet med digitalt informationsutbyte för
ekonomiskt bistånd så finns en uppenbar nytta hos kommunernas socialtjänster att erhålla
uppgifter om klienternas förmåner och ersättningar. Mot den bakgrunden hävdades det att
kommunerna borde stå för kostnader hos de statliga myndigheterna att ta fram och överföra
information. Detta bygger dock på en begränsad syn på informationsekonomisk nytta.
Eftersom det digitala informationsutbytet är legalt reglerat, med informeringsskyldigheter för
myndigheter och informationsrättigheter för kommuner, så uppstår nyttor hos bägge parter.
Det digitala informationsutbytet möjliggör för statliga myndigheter att fullgöra sina
författningsenliga skyldigheter och för kommuner att utöva sina författningsenliga rättigheter.
Mot denna bakgrund är det därmed befogat att parterna står för sina respektive kostnader
eftersom det finns motsvarande nyttor hos bägge parter.
Att överföra information mellan fristående organisationer (statliga myndigheter och
kommuner) kräver att man ordnar denna överföring på ett tekniskt säkert sätt. Det finns inom
offentlig sektor etablerade kommunikationsprotokoll såsom SHS 1 som man valde att utnyttja
för detta informationsutbyte. Informationen skickas som XML-filer mellan de olika
förvaltningarna.

1

SHS står för Spridnings- och Hämtningssystem och är ett standardiserat protokoll för informationsutbyte.
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3 Intressenter och digitala resurser
Detta kapitel behandlar den relationella dimensionen.
3.1 Primära intressenter – arrangörer och användare
Digitala resurser kan ofta relateras till många olika intressentkategorier 1. Vi skiljer i första
hand på intressentkategorierna arrangörer och användare. Arrangörer är de aktörer som
tillhandahåller den digitala resursen, dvs ansvarar dess funktionalitet och användningsområden. Med arrangörer avses både 1) de som ansvarar för och beslutar om digitala resurser
och 2) de som arbetar med att utveckla/modifiera de digitala resurserna utifrån uppdrag från
beslutsfattare. Användare är aktörer som nyttjar den digitala resursen för kommunikation i
roller som sändare respektive mottagare (se figur 3.1).
Arrangör:
Styra &
utveckla/förvalta
Etablering
Användare/
Sändare:
Lämna info
(infoleverantör)

Digital resurs

Användare/
Mottagare:
Motta &
använda info
(infokonsument)

Användning
Kommunikation

Figur 3.1 Etablering och användning av digital resurs
Med arrangörer menar vi alltså organisation/enhet som etablerar och skapar förutsättningar
för att den digitala resursen ska kunna användas på planerat sätt 2. Aktiviteter som att styra,
utveckla och förvalta digital resurs är här centralt, men även andra aktiviteter kan inkluderas
i detta begrepp, se avsnitt 3.6 om andra intressenter.
Användarna nyttjar den digitala resursen för att kommunicera kring de ämnen/frågeställningar som den digitala resursen är skapad för att stödja. Kommunikationsprocessen
innebär att sändare respektive mottagare använder den digitala resursen på olika sätt, dvs för
att lämna respektive hämta information. Sändarna kan ses som informationsleverantörer som
förse den digitala resursen med information, och mottagarna som informationskonsumenter
som mottar och brukar information från den digitala resursen. Ingår funktionalitet för
tvåvägskommunikation kommer informationsleverantörer och informationskonsumenter att
stegvis kunna växla roller genom den digitala resursen.

Intressenters betydelser för digitala resurser har behandlats av många författare; se t.ex Mumford (1983),
Kensing m.fl (1998), Lamb & Kling (2003), Gulliksen m.fl (2003), Markus & Mao (2004), Holgersson m.fl (2010),
Sjöström & Goldkuhl (2010), Axelsson m.fl (2013), Lindgren (2013), Cook & Harrison (2015).
2
Arrangörsrollen kan utföras av en organisation/enhet eller av flera organisationer/enheter i samverkan.
1
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Användarna kan vara interna eller externa i relation till aktuell arrangörsorganisation. Detta
gäller för användare i såväl sändar- som mottagarroller. För ett order-leveranssystem kan t.ex,
kunder som lägger en beställning ses som externa användare men ordermottagare och
lagerpersonal som tar emot och hanterar order ses som interna användare.
3.2 Innehåll och nytta
Det totala innehållet i en digital resurs kan skapas av olika aktörer och kan variera över tiden.
Innehåll skapas av arrangörer under etableringsprocesser samt av användare i samband med
kommunikationsprocesser. Vilket innehåll som skapas på en etableringsnivå respektive
kommunikationsnivå är inte givet, utan varierar beroende på digital resurs. Innehåll av mer
beständig karaktär bör kunna relateras till en etableringsnivå. T.ex skapas den typ av innehåll
som tillhör den digitala resursens funktionalitet och grundläggande struktur oftast under
någon fas vid etablering av digital resurs. Medan innehåll med kort aktualitet och innehåll av
transaktionskaraktär skapas i samband med kommunikation kring aktuella ämnen/frågeställningar. Olika egenskaper hos digital resurs, som syfte och innehåll, aktörer och
användning samt arrangörsprocessens utformning, har betydelse för vilket innehåll som
skapas på respektive nivå.
Att det totala innehållet är adekvat och aktuellt är centralt för att den digitala resursen ska ge
värde för olika informationskonsumenter. För att bidra till största nytta behöver digitala
resurser utformas så att adekvat stöd finns för såväl informationsleverantörer som arrangörer
att fylla den digitala resursen med funktionalitet och ämnesrelaterad information.
Att innehållet i den digitala resursen ska bidra till att användare som mottar informationen
kan få nytta av denna är ganska självklart. Men även att som sändare lägga in information i
den digitala resursen ska innebära en nyttoeffekt, dvs nyttan för informationsleverantören att
kommunicera inlagd information till en specifik mottagare eller till potentiella mottagare. När
en klient kan lägga in en order direkt i en digital resurs och slipper ringa eller besöka en fysisk
butik ger detta nytta för klienten i rollen som informationsleverantör. Men även när en
medarbetare/handläggare på ett kommunalt bygglovskontor lägger in information om
kommunens process för hantering av bygglovsfrågor, ger detta nytta till handläggaren och
kommunen. Kommunen har skyldigheter mot medborgare och det ingår i handläggarens
arbetsuppgifter att informera medborgare om kommunens bygglovsprocess. Den digitala
resursen blir då ett instrument för att fullgöra dessa uppgifter för kommunen som organisation
och för handläggaren i sin roll som anställd på bygglovskontoret.
Nytta kan alltså identifieras stegvis under hela processen från etablering till användning av
kommunicerad information. Men den totala nyttan bör bedömas utifrån de effekter som
erhålls vid användning.
3.3 Olika användare – olika förutsättningar
Nyttan i den digitala resursen beror på dess innehåll och hur detta kan användas. Olika
personer har olika förutsättningar för att använda såväl funktionalitet som ämnesinnehåll i en
digital resurs. Vilka användare/användarkategorier som använder den digitala resursen och
vilken användningssituation som gäller har alltså betydelse för möjligheten att nyttja den
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digitala resursen. Kunskaper om användare och dess förutsättningar har därför betydelse för
design av den digitala resursen.
Digitala resurser kan skapas med syfte att användas av ett fåtal kända personer eller många
okända personer samt variationer däremellan. Då det handlar om många okända användare
ställer detta givetvis helt andra krav på den digitala resursen än när det gäller ett fåtal kända
användare. Förutsättningarna för att uppnå användning och nyttoeffekter blir klart olika för
t.ex den nationella hälsotjänsten 1177 Vårdguiden som vänder sig till samtliga medborgare och
en webbplats som används av en fristående bostadsrättsförening med 25 lägenheter för
löpande information till sina medlemmar.
Digitala resurser som används internt i en organisation (intern användare) ger användarna
bättre förutsättningar att få stöd och hjälp i användningssituationer än när det gäller digitala
resurser som används av externa användare. En intern användare kan t.ex förberedas med
utbildning samt få löpande support av supporteravdelning eller nära kollegor. Motsvarande
stöd kan vara svårt att uppnå för användare som är ensam användare av digital resurs.
Chatfunktionalitet i digitala resurser för att ställa frågor till DR-support är ett sätt att
underlätta för användare och kan användas såväl då användarna är externa som interna.
Användare kan ha olika närkontakt med den digitala resursen i roller som direktanvändare
respektive via-användare. Där via-användare inte interagerar med digital resurs men ändå har
nytta av denna.
•

•

Direktanvändare är person som har direktkontakt med information och funktionalitet i
den digitala resursen och interagerar med den digitala resursen i roller som informationsleverantör och/eller informationskonsument
Via-användare är person som inte har direktkontakt med DR, utan endast
o mottar och använder information från den digitala resursen t.ex i form av
utlevererade dokument (informationskonsument utan direktkontakt)
o levererar information till den digitala resursen men som inte själv lägger in denna
information (informationsleverantör utan direktkontakt)

Exempel på egenskaper hos användningssituation och användare som behöver beaktas vid
utformning av en digital resurs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka användare; okända – välkända
Antal användare; många – få
Antal användarkategorier; många – få
Variation i respektive användarkategori; stor – liten
Allmän kunskapsnivå; låg – hög
Kunskaper i det ämne/frågeställningar som den digitala resursen innehåller; låg – hög
Användarrelation; extern användare – intern användare
Användningsmiljö; mobilt – stationärt
Användningsfrekvens; sällan – ofta
Användningsfrihet; tvingande – frivilligt
Användningsvikt; angeläget/kritiskt – mindre angeläget/kritiskt
Användningskontakt med DR; direkt – via
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3.4 Aktörstydlighet
Digitala resurser skapas och formas av olika aktörer och de olika användarna nyttjar den
digitala resursen för att kommunicera. Men en digital resurs kan vara utformad på ett sådant
sätt att det är möjligt att genomföra en kommunikation utan synliga aktörer. Men i många
situationer är det värdefullt för användarna med tydliga aktörer, dvs att veta vem eller vilka
som är involverade i de kommunikationshandlingar som uttrycks genom den digitala resursen.
Kunskaper om vem kan ha betydelse för informationskonsumenternas möjlighet att bedöma
tillförlitligheten i mottagen information samt för informationsleverantörer att anpassa den
information som sänds.
Det kan t.ex vara önskvärt att i den digitala resursen få explicit information om:
•
•
•
•

Vem som är arrangör/tillhandahåller den digitala resursen och är övergripande ansvarig.
Vem som har uttryckt den information som kommuniceras genom den digitala resursen;
är informationsleverantör.
Vem som är avsedd mottagare av information som kommuniceras genom den digitala
resursen.
Vem som ska motta den information som sänds till adresserad mottagare.

Att exponera information om vem kan handla om att namnge organisation, roll eller person,
där person kan vara den som faktiskt utfört en handling eller person som ansvarar för att
kommunikationshandlingen blir utförd. Att användaren får vetskap om vem som användaren
kommunicerar med, kan i vissa fall få negativa konsekvenser för användarens kommunikationspart. Vilken nivå på sändare/mottagare som är önskvärt och lämpligt att exponera beror
på den aktuella kommunikationssituationen. Men det bör alltid finnas någon som kan
identifieras som kommunikationspart och som tar ansvar för det som uttrycks genom den
digitala resursen.
3.5 Tillgänglighet och säkerhet
Att användare har adekvat tillgång till den digitala resursen och att den uppfattas som säker
har betydelse för den digitala resursens användning och möjliga nytta.
För att fungera som ett tillräckligt stöd i aktuella kommunikationssituationer behöver avsedda
användare ha tillgång till adekvat innehåll. Samtidigt som visst innehåll behöver skyddas, så
att icke avsedda användare inte får tillgång till detta innehåll. Såväl tillgänglighet som säkerhet
för information och funktionalitet är därför viktiga egenskaper som behöver tillgodoses i
digitala resurser.
Hög grad av tillgänglighet innebär att användare enkelt ska ha tillgång till den information och
funktionalitet som användare behöver och har rätt till. Användare behöver information och
funktionalitet för att utföra uppgifter i den digitala resursen samt för att bli kunnig och få
beredskap för att utföra uppgifter utanför den digitala resursen.
Att användare över huvud taget har åtkomst till adekvat innehåll är en grundläggande
förutsättning för tillgänglighet. Men flera andra faktorer har betydelse för tillgängligheten av
innehållet i digital resurs, t.ex ämne, språk, tonalitet, struktur, organisering, placering. Att
erbjuda stora mängder öppen information kan ses som hög tillgänglighet utan restriktioner,
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men om denna information är ostrukturerad eller för användare ologiskt strukturerad kan
detta försämra tillgängligheten för användaren.
Att erbjuda information och funktionalitet med inloggningsskydd minskar tillgängligheten
genom inloggningsspärren. Men krav på inloggning kan också innebära att innehållet kan
göras bättre anpassat till de användare som har en tydlig identifikation. Därigenom kan krav
på inloggning få en positiv effekt på tillgängligheten.
För att använda en digital resurs fullt ut behöver användaren kunna lita på den digitala
resursen och uppfatta den som säker (se t.ex Oscarson, 2001). Detta innebär att:
•

•

•

Adekvata principer för sekretess tillgodoses, så att information och funktionalitet endast
är tillgänglig för de användare som är behöriga att ta del av denna. Om en digital resurs
eller del av digital resurs vänder sig till alla medborgare (generell information) ska den
också vara tillgänglig för alla. Men om den digitala resursen endast vänder sig till vissa
personer (adresserad information), t.ex med information som gäller dessa personer
(individualiserad information), är det endast dessa behöriga användare som ska ha tillgång
till den digitala resursen.
Innehållet i den digitala resursen är korrekt, dvs den information som användaren får
tillgång till kring ett visst ämne eller kring handhavande av digital funktionalitet ska vara
giltig vid användning av den digitala resursen. Innehållet behöver vara korrekt när det
läggs in i den digitala resursen och uppdateringar måste görs vid behov. Detta ställer krav
på informationsleverantörer. Korrekt tidsmarkering för inlagd information ökar
säkerheten avseende korrekthet. Krav på korrekthet ställer också krav på säkra rutiner för
hantering av den digitala resursen, så att information och funktionalitet inte förändras på
ett otillbörligt sätt, t.ex av obehörig person. Möjlighet till spårbarhet av användares
aktiviteter i den digitala resursen kan ge stöd för att förhindra otillbörligt intrång i den
digitala resursen.
Adekvata behörighetsprinciper och tillräckligt säker inloggningsfunktionalitet tillämpas.

3.6 Andra intressentkategorier
Vi har ovan behandlat arrangörer och användare (informationsleverantörer och informationskonsumenter) som primära intressenter till digitala resurser. För arrangörer har vi specificerat
styrning, utveckling och förvaltning som viktiga aktiviteter. Men vilka kategorier och
aktiviteter som är lämpliga att inkludera i kategorin arrangörer kan variera beroende på digital
resurs. Arrangörskap kan t.ex innebära ägande och huvudansvar för den digitala resursen. Det
kan också finnas andra arrangörer som inte har sådant huvudansvar, utan endast är delaktiga
i styrningen av den digitala resursen.
Förutom ovan nämnda kategorier (arrangörer och användare) kan flera andra intressentkategorier relateras till digitala resurser (DR). Exempel på andra intressentkategorier som kan
vara relevanta är:
•
•
•
•
•

Uppdragsgivare, initial/löpande, dvs den eller de som ger uppdrag att etablera DR.
Finansiärer för t.ex utveckling, drift och förvaltning.
Ägare av DR eller delar därav, t.ex för basfunktionalitet, tjänster, information, register.
Strategiskt utvecklings- och förvaltningsansvarig.
Operativt utvecklings- och förvaltningsansvarig.
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•
•
•
•
•
•

Drifts-/supportansvarig.
Samverkande parter; intressenter som på något sätt samverkar i arrangörsprocesser av
DR.
Anslutna; intressenter som anslutit sig för någon typ av användning av DR, anslutning
kan vara frivilligt eller tvingande.
Användargrupper; användare som deltar i kontinuerlig uppföljning av användning av DR.
Företrädare och användare av andra DR i det digitala landskapet.
Leverantörer av DR och komponenter till DR.

En intressent kan vara en organisation, roll eller person. En och samma aktör/organisation
kan ha flera olika roller och tillhöra flera olika intressentkategorier. Flera aktörer/utförare kan
tillsammans vara involverade som arrangörer av en digital resurs, dvs en digital resurs som i
något avseende ses som en gemensam digital angelägenhet. Detta gäller t.ex vissa digitala
resurser inom offentlig sektor. Ett exempel är webbplatsen verksamt.se där Bolagsverket,
Skatteverket och Tillväxtverket tillsammans kan ses som arrangörer. Digitala resurser som
utgör en gemensam digital angelägenhet för flera organisationer kräver särskilda samverkansorgan för styrning, drift och beslutsfattande som etableras mellan olika arrangörer för
att hantera samstyrning av den digitala resursen.
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4 Information och verksamhetsspråk i digitala informationsresurser
Detta kapitel behandlar den semantiska dimensionen.
Digitala resurser är informationsresurser, dvs de innehåller digitaliserad information avsedd
för olika användare. Digitala resurser är därmed också språkliga system 1. De innehåller
information som är uttryckta i ord eller andra typer av symboler, t.ex olika typer av bilder. För
att den digitala resursen ska kunna nyttjas som en informationsresurs, krävs att denna
information kan tolkas och förstås av alla potentiella användare, dvs de användare som den
digitala resursen är till för.
4.1 Information och kommunikation
Information innebär något utsagt om en verksamhet. När man får information om en
verksamhet så får man reda på något om denna verksamhet. Normalt används språkliga
uttryck för information. Figur 4.1 illustrerar detta. Här finns en utsaga ”en hammare och en
såg” som då refererar till verkliga föremål i världen.
En
hammare
och en såg

Figur 4.1 Information som något utsagt om något i världen
Denna utsaga är dock inte särskilt klar. Den uttrycker bara referens till allmänt kända fenomen
(hammare och såg) i världen, men inget specifikt om dessa typer av fenomen. Exemplet i figur
4.1 är därför knappast att anse som information. Man förstår egentligen inte meningen med
denna utsaga. Den kan ses som ofullständig. Om man istället utvecklar detta till en mer fullödig
utsaga, som t.ex ”jag vill låna din hammare och såg” så kan man då få större förståelse och se
detta som information (figur 4.2). Det som sägs blir då en meningsfull viljeyttring. Information
innebär normalt att ”någon säger något till någon om något”. En talare uttrycker något och
riktar detta till en tilltalad. Information finns normalt i kommunikativa sammanhang. I
vardagliga situationer med talare och lyssnare närvarande och användning av muntlig
kommunikation så är det kommunikativa sammanhanget uppenbart. Information (dvs något
utsagt) har en tydlig avsändare och det finns mottagare av denna information. Detta innebär
Digitala resurser som språkliga/semiotiska system har studerats av många författare; se t.ex Goldkuhl (1981;
2009a), Goldkuhl & Lyytinen (1982), Winograd & Flores (1986), Andersen (1990), Dietz & Widdershoven (1991),
Liu (2000), Stamper (2001), Ågerfalk (2003), De Souza (2005), Cronholm & Goldkuhl (2010), Eriksson & Ågerfalk
(2010).
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således att information inte bara är ett uttryck för något i världen utan att information alltid
ingår i kommunikativa sammanhang med sändare och mottagare. Information innebär att
någon (en talare) säger något (uttalat) till någon (någon tilltalad) om något (omtalat); se figur
4.2.
Uttalat
Jag vill låna
din
hammare
och såg
Tilltalad

Talare

Omtalat

Figur 4.2 Information existerar i ett kommunikativt sammanhang
(någon säger något till någon om något)
Det finns syften med information. I exemplet ovan (figur 4.2), önskar talaren att få tillgång till
verktyg som tillhör lyssnaren. Det är genom att utsäga denna mening som talaren kan uttrycka
sin vilja med detta syfte och då möjliggöra att det kan uppfyllas.
Informationen handlar om fysiska ting i världen; i detta fall grannens hammare och såg. Men
där finns också referens till talaren (”jag”) och till mottagaren (”din”). Dessutom innebär det
kommunikativa yttrandet ett uttryck för och etablering av en lånebegäran (”jag vill låna …
din”). Detta innebär att yttrandet både refererar till fysiska ting i världen och introducerar
specifika sociala relationer. Många yttranden innehåller inte bara beskrivningar av företeelser
i världen utan innebär ofta en kommunikativ förändring av sociala relationer mellan talare och
mottagare samt ibland också med andra aktörer. Att säga något innebär att man gör något i
relation till mottagaren; man utför en kommunikationshandling 1. Som framgått ovan innebär
det aktuella yttrandet (figur 4.2) att en person utför en lånebegäran.
Ur relationssynvinkel bör en sådan begäran inte bara bli ”hängande i luften” utan den behöver
bemötas och besvaras. Mottagaren kan acceptera eller avvisa en lånebegäran. Mottagaren kan
också bemöta den på andra sätt; t.ex genom en motfråga (”vad ska du med dem till?”). I figur
4.3 finns en respons visad. Den tillfrågade visar god grannsämja och svarar att verktygen kan
lånas. Detta innebär kommunikativt att den tidigare uttryckta lånebegäran accepteras och att
utlånaren introducerar en ny social relation; ett löfte att låntagaren kan få tillgång till
verktygen. Yttrandet refererar, såsom tidigare yttrande, till de omtalade fysiska föremålen
(”hammaren och sågen”) samt dessutom till en plats (”redskapsboden”) där verktygen finns
tillgängliga.
Detta finns väl beskrivet inom sk talaktsteori (se t.ex Austin, 1962; Searle, 1969) och kommunikationshandlingsteori (T.ex Habermas, 1984). Inom ämnesområdet informatik har dessa teoribildningar använts för
fördjupad teoretisering om information och kommunikation i digitala sammanhang; se t.ex Goldkuhl (1981;
2009a; 2017), Goldkuhl & Lyytinen (1982), Winograd & Flores (1986), Dietz & Widdershoven (1991), Ågerfalk
(2003), Eriksson & Ågerfalk (2010).

1

29

Dessa två yttranden hör uppenbart samman. De hör kommunikationslogiskt samman genom
att det andra följer naturligen av det första och därmed utgör en respons till detta. De två
yttranden bildar ett kommunikationspar 1 där det första kallas för initiativ och det andra för
respons (figur 4.3). I ett initiativ finns en förväntan på någon framtida handling; på någon
slags respons. På motsvarande sätt utgör responsen en följd av en tidigare kommunikationshandling (dvs initiativet). Tilläggas bör att en utsaga kan vara 1) en respons till en annan
tidigare utsaga och samtidigt vara 2) ett initiativ till en senare utsaga. Grannens utlåningslöfte
skulle kunna bemötas genom en bekräftelse (”Va bra, jag hämtar dem på en gång”) eller genom
att ta tillbaka lånebegäran (”Nej, förresten jag behöver dem inte. Jag tog ju med min
verktygslåda från stan.”).
Initiativ
Jag vill låna
din
hammare
och såg
Javisst får du
låna min
hammare och
såg. De finns i
redskapsboden
Respons

Figur 4.3 Initiativ och respons som kommunikationspar i dialogsituation
De sociala relationer som etableras genom kommunikationshandlingar är ofta av karaktären
åtaganden och förväntningar 2. Ett åtagande innebär att talaren, genom kommunikationshandlingen, förbinder sig att utföra en framtida handling. En förväntan innebär att talaren
(genom att utföra en kommunikationshandling) skapar en förväntan att mottagaren utför
någon framtida handling. Det andra yttrandet i exemplet ovan (figur 4.3) är ett tydligt exempel
på sådana dubbla sociala relationer. Yttrandet innebär ett åtagande genom att kommunikatören låter den andra aktören låna verktygen, dvs att använda dem för något eget ändamål.
Yttrandet innebär också en förväntan på den andra aktören. Begreppet ”låna” används av båda
parterna i kommunikationen, vilket betyder att tillfälligt få tillgång till någon annans egendom.
I begreppet låna ingår att återlämna föremålen till utlånaren efter att de har använts. Det ligger
således en förväntan från utlånaren att få tillbaka de utlånade objekten efter att de har brukats.
Genom detta exempel framgår en tydlig koppling till en konkret handlingssituation, dvs att
kommunikationen är relaterad till konkreta handlingar av att hämta ut, bruka och återlämna
verktyg.
Kommunikation innebär att någon viss kunskap överförs från en sändare till en mottagare med
hjälp av något språkligt uttryck samt därmed att denna kunskap kan bli delad och gemensam
1
Dessa begrepp (kommunikationspar, initiativ, respons) finns utredda inom sk konversationsanalys (t.ex Sacks,
1992) och dialogteori (t.ex Linell, 1998).
2
Detta bygger på tidigare omtalad talaktsteori/kommunikationshandlingsteori (Austin, 1962; Searle, 1969;
Habermas, 1984). Se särskilt Goldkuhl (2017) för analys av sociala relationer som förväntningar och åtaganden
genom kommunikation.
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mellan dessa personer. Figur 4.4 ger en principiell översikt över kommunikation och hur
information (som en utsaga) är ett grundläggande medel för sådan kommunikation. När vi
beskriver kommunikation som informationsöverföring, så är det viktigt att se att detta inte
bara handlar om en transport av tecken. För sändaren handlar det om att bli klar över sin
intention utifrån aktuell handlingssituation och kunna kläda denna intention i en begriplig
språklig form. Detta innebär utförande av en kommunikationshandling. För mottagaren
handlar det om att tolka (avkoda) utsagan för att begripa vad sändaren vill säga med denna
utsaga, dvs mottagaren utför en tolkningshandling. För att detta ska fungera krävs att sändare
och mottagare har ett gemensamt språk samt tillräckligt med annan kunskap för att
kommunikationen ska bli framgångsrik. I det andra yttrandet (figur 4.3) tillför sändaren
kunskap om var de efterfrågade verktyg finns (”i redskapsboden”), eftersom denna kunskap
kanske saknas hos den andra parten.
Gemensam kunskap (språklig & annan)
Handlingsinriktning;
Intention

Tolkad
information
(=ny kunskap)

Kommunikativ
social relation

Kommunikationshandling

Information

Tolkningshandling

Sändare

Mottagare

Kommunikation

Figur4.4 Information och kommunikation
Som framgått ovan, så innebär kommunikation att särskilda sociala relationer etableras genom
det som uttalas, dvs olika förväntningar och åtaganden skapas. Idealt bör sådana kommunikativa relationer vara uppenbara för sändare och mottagare genom språkliga formuleringar
tillsammans med andra omständigheter i den kommunikativa situationen. Men ibland kan
missförstånd uppstå genom oklara formuleringar av sändaren eller bristande kunskap eller
uppmärksamhet hos mottagaren.
Kommunikation och information har ovan beskrivits med hjälp av enkla exempel där båda
kommunikatörer är fysiskt närvarande ”ansikte-mot-ansikte”. Detta är en naturlig utgångspunkt eftersom all annan kommunikation baseras på och utgör en avledning från sådan primär
kommunikationsform. Genom samhällelig och teknisk utveckling kan människor nuförtiden
kommunicera på många andra sätt än att fysiskt träffas. Man kan t.ex skriva brev, tala i telefon
eller skicka digitala meddelanden (som sms, e-post).
Med ovanstående breda beskrivning av mänsklig kommunikation som bakgrund ska vi nu
zooma in på digitaliserad information och användning av digitala resurser som kommunikationshjälpmedel. Digitaliserad information innebär användning andra kommunikationsmedia
och som då har andra egenskaper än det fysiska mötets kommunikation. I figur 4.5 finns ett
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exempel på användning av en digital resurs (ett IT-system för ärendehantering inom
äldreomsorg) för att illustrera olika typer av kommunikationsmedia.
Omsorgsplan
Ärendeplan
(register)
Ekonomisystem

Utföranderapport
Omsorgsplan
Ärendeplan

Ärendesystem
Ärendeplan

Omsorgsledare

Omsorgsbehov

Omsorgsplan

Omsorg

Vårdbiträde

Klient

Figur 4.5 Exempel: En digital resurs för äldreomsorg
med information av olika typer av kommunikationsmedia
Detta exempel på omsorgsverksamhet inrymmer tre typer av aktörer; klient (dvs en omsorgstagare med behov av äldreomsorg), omsorgsledare (som planerar och ansvarar för omsorgsarbetet) och vårdbiträde (som utför den faktiska äldreomsorgen). Klienten kommunicerar sitt
omsorgsbehov muntligen till omsorgsledaren under ett fysiskt möte. Omsorgsledaren
översätter detta till en omsorgsplan för klienten och preciserar detta i en veckovis ärendeplan.
Omsorgsplan och ärendeplan dokumenteras i organisationens digitala ärendesystem.
Omsorgsplanen skrivs ut från ärendesystemet på papper och skickas till klienten. Denna
skickade omsorgsplan utgör den överenskommelse som gäller mellan omsorgsorganisationen
och klienten avseende vilken typ av omsorg som ska utföras. Det vårdbiträde som ska utföra
omsorg, tar del av ärendeplanen i det digitala ärendesystemet. Vårdbiträdet läser vilka
omsorgsåtgärder som ska utföras och markerar att ett ärende är ”taget”. I exemplet finns också
en överföring av information (utföranderapport) från ärendesystemet till en annan digital
resurs (ekonomisystem).
Genom detta exempel illustreras olika typer av digitala kommunikationsmedia 1 vilka också
klargörs i tabell 4.1. Av denna tabell framgår att digitaliserad information kan vara 1) tillgänglig
för användare, dvs läsbar (”öppen”) eller 2) dold/sluten för användare, dvs på digitalt media
som inte är direkt åtkomligt för användare. Sådan sluten information kan dock genom digital
funktionalitet hämtas fram och göras tillgänglig för användare. Digitaliserad information kan

För illustration av olika typer av kommunikationsmedia, används symboler från sk handlingsgrafer; se
Goldkuhl & Röstlinger (2019a, avsnitt 8.3) där förklaring av dessa symboler återfinns.
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vara (relativt) permanent 1 eller tillfällig till sin karaktär. Det som visas för användare på en
digital skärm är av tillfällig karaktär. Om användare önskar denna information i mer beständig
form krävs att den produceras på lämpligt medium, t.ex utskrift på papper. Sluten digital
information kan vara lagrad i permanent form (i register på digitala minnen) eller vara tillfällig
(under transport eller under bearbetning).
Typ av digitalt
kommunikationsmedium
Information visad på digital
skärm
a) information under digital
inmatning
b) exponering av hämtad
digital information
Utskriven information (t.ex
på papper)
Lagrad digital information
(databas, register)
Digital information under
transport
Digital information under
bearbetning

Karaktär

Exempel

Tillgängligt för användare;
tillfällig visning

a) Omsorgsplan, ärendeplan
inmatad av omsorgsledare
b) Ärendeplan visad för
vårdbiträde

Tillgängligt för användare;
permanent karaktär
Permanent på digitalt
minne; ej direkt läsbart av
användare
Tillfällig (men kan loggas/
sparas); ej läsbar för
användare
Under digital exekvering;
tillfällig; ej läsbar för
användare

Omsorgsplan skickad till
klient
Omsorgsplan, ärendeplan
(register)
Utföranderapport till
ekonomisystem
---

Tabell 4.1 Olika typer av digitala kommunikationsmedia
Vi har i detta avsnitt beskrivit två fall av kommunikation:
1. Människa-till-människa direktkommunikation (figur 4.2 ― 4.4)
2. Människa-via-digital-artefakt-till människa kommunikation (figur 4.5)
Det är viktigt att se att även fall 2 är kommunikation mellan människor även om denna
kommunikation är medierad av en digital resurs. Funktionaliteten hos den digitala resursen
kan ha stor inverkan på sådan digitalt stödd kommunikation. I vissa fall som vid enkel
meddelandeförmedling så fungerar den digitala resursen endast som ett transportmedel och
det ursprungliga meddelandet från sändaren når en avsedd mottagare utan någon egentlig
förändring. I andra fall påverkar den digitala resursens bearbetnings- och lagringsfunktionalitet den information som når en mottagare på väsentliga sätt. Någon viss information som
en användare tar del av kan vara resultat en digitalresurs förmåga att samla information från
olika källor och utifrån olika tidpunkter samt dess bearbetningsförmåga. En ärendeplan,
digitalt visad för ett vårdbiträde, kan vara en sammanställning av information om olika
omsorgstagare och denna samlade information kan ha sitt ursprung från olika aktörer. Även
om man inte kan härleda ett stycke erhållen digitaliserad information från en mänsklig källa
så är det viktigt att förstå att det finns kommunikativa ursprung från andra personer.

När vi säger permanent så avses inte för evigt beständig, utan att informationen har medvetet getts en form
som avser att ha en längre beständighet; tills den av praktiska skäl eller materiella orsaker förändras.
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Vi har betonat att information bör ses i ett kommunikativt sammanhang, dvs att det normalt
handlar om att människor kommunicerar med varandra genom informationsutbyte. Vi har
därmed också betonat att även digitaliserad information behöver ses i ett sådant mänskligt
kommunikationsperspektiv, även om det kommunikativa sammanhanget inte är lika
uppenbart som vid det fysiska mötet. Denna betoning behöver dock nyanseras något. Det finns
andra fall där det snarare handlar om kommunikation mellan en människa och en artefakt 1.
För att beskriva detta vidgar vi perspektivet utanför rena IT-resurser i verksamheter. Vi gör en
utvikning mot digi-materiella artefakter 2, dvs materiella artefakter/instrument som inkluderar viss digital förmåga vid sidan om sin primära fysiska förmåga. För att konkretisera denna
diskussion använder vi oss av ett exempel: en värmeanläggning i ett enfamiljshus. I figur 4.6
finns artefakt-till-människa kommunikation redovisad och i figur 4.7 finns människa-tillartefakt kommunikation redovisad.

Fysiskt
förlopp

Artefakt
(mätning)

Information

Figur 4.6 Artefakt-till-människa kommunikation
Det finns artefakter som har försetts med förmåga att mäta något visst fysiskt tillstånd samt
att redovisa detta. En sensor mäter ett tillstånd, t.ex rumstemperatur. Den uppmätta
temperaturen visas som information som en människa kan ta del av (figur 4.6). Detta är något
som en värmeanläggning kan göra och därmed förse personen med beslutsunderlag för att
påverka inomhustemperaturen i någon riktning. Värmeaggregatet kan styras genom att
användaren ställer in önskad rumstemperatur. Användaren påverkar artefakten genom att
ange information (önskad rumstemperatur) som då fungerar som en styrimpuls (figur 4.7).
Ökad värme genereras genom värmeanläggningens arbete. En artefakt kan ha sensorer för att
mäta fysiska tillstånd samt sk aktuatorer för att påverka fysikaliska tillstånd.

Artefakt
(styrning)

Information

Fysiskt
förlopp

Figur 4.7 Människa-till-artefakt kommunikation
I dessa två fall av interaktion och kommunikation mellan människa och artefakt så finns bara
en aktör angiven, dvs det är ingen kommunikation mellan två personer. Detta är dock en något
förenklad beskrivning. Det är riktigt att den aktuella informationen (faktisk respektive önskad
rumstemperatur) utgör kommunikativa objekt mellan personen och artefakten. Det är
I kommunikation via en digital resurs (figur 4.5) så sker en dual kommunikation, dvs en person interagerar och
kommunicerar samtidigt både med den digitala artefakten och med andra personer; se Goldkuhl m fl (2004)
och Goldkuhl (2009a) för beskrivning av sådan dual interaktion.
2
Detta kallas även för cyberfysiska system. Exempel på detta är smarta hemprodukter, smarta elnät, smarta
transportsystem, industriell processtyrning och medicinska övervakningssystem. Sådana artefakter kan ibland
vara uppkopplade till internet (sk ”internet of things”), men detta är inget villkor för digital informationshantering och styrning av sådana artefakter.
1
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emellertid viktigt att också förstå och erkänna att bakom artefakten finns konstruktörer som
har arrangerat interaktionen människa-artefakt så att önskad kommunikation möjliggörs.
Konstruktörer har arrangerat så att uppmätt temperatur går att avläsa. Konstruktörer har
också arrangerat så att person kan styra värmeanläggningen genom att ange önskad
rumstemperatur. Här finns således en bakomliggande kommunikation mellan konstruktör och
användare. Konstruktören kommunicerar artefaktens handlingsrepertoar 1 till dess användare.
Till de två tidigare nämnda fallen av kommunikation kan vi således addera två ytterligare
former:
3. Artefakt-till-människa kommunikation
4. Människa-till-artefakt kommunikation
Avslutningsvis så sammanfattar vi här viktiga karaktäristika för information och
kommunikation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Information handlar om något, dvs refererar till något i världen
Information utsägs av någon
Information har syfte och riktas till någon/några
Information finns ett kommunikativt sammanhang
En utsaga kan initiera en annan utsaga (respons)
Utsagor är ofta kommunikationslogiskt ordnade i par om initiativ och respons
En utsaga kan vara respons till en annan tidigare utsaga och samtidigt vara initiativ till en
senare utsaga
Kommunikation som aktivitet består av en kommunikationshandling utförd av en
sändare och en tolkningshandling utförd av mottagare
Kommunikation bygger på att sändare och mottagare har gemensam förkunskap av
tillräcklig omfattning
Kommunikation innebär att sociala relationer (förväntningar, åtaganden) etableras
mellan sändare och mottagare
Kommunikation har ofta en tydlig koppling till en konkret handlingssituation
Artefakter (digitala resurser) kan användas för att mediera kommunikation mellan
sändare och mottagare
Digitaliserad information kan vara läsbar (tillgänglig) för användare eller sluten, dvs ej
direkt åtkomlig för användare
Digitaliserad information kan vara i tillfällig eller permanent form
Människor kan ta del av information om fysiska tillstånd genom artefakter som är
utrustade med kommunikativ förmåga och sensoriska instrument (artefakt-till-människa
kommunikation)
Människor kan styra vissa fysiska tillstånd genom att ange styrimpulser (information) till
artefakter som är styrbara och har förmåga åstadkomma vissa fysikaliska effekter
(människa-till-artefakt kommunikation)

4.2 Verksamhetsspråk
Inom olika områden finns olika sätt att uttrycka information. Med ett verksamhetsspråk avses
ett sätt att kommunicera om ett visst verksamhetsområde eller ämnesområde. Det är ord och
1

Detta fördjupas i avsnitt 6.3.
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uttryck som behövs för att identifiera och omnämna företeelser inom det aktuella
verksamhetsområdet. För att exemplifiera detta använder vi verksamhetsområdet studieadministration på högskolor. Inom denna verksamhet (som bedrivs med bl.a stöd från den
gemensamma digitala resursen Ladok) finns ett verksamhetsspråk som handlar bl.a om
student, kurs, utbildningsprogram, betyg.
Ett verksamhetsspråk är ett sätt att begreppsliggöra och benämna den del av världen som man
vill tala om och hantera. Verksamhetsspråket innehåller därmed en begreppsbildning och en
vokabulär (terminologi) kopplad till dessa begrepp. Sådana begrepp avser inte bara objekt och
ting i verksamheten utan också aktiviteter och processer. Det finns flera typer av aktiviteter
som bara kommer till uttryck genom språket. T.ex aktiviteter som att ansöka och besluta.
Sådana handlingar utförs genom språket och ingår därmed som en del av det etablerade
språkbruket. Digitala resurser kan vara skapade för att sådana aktiviteter ska kunna utföras;
vilket då också behöver komma till uttryck i den digitala resursen. Studenter ansöker om att
delta i utbildning med hjälp av och genom digitala resurser. Man fattar beslut om antagning i
förvaltningen och dessa beslut blir inte giltiga om de inte blir dokumenterade på etablerade
sätt i aktuella digitala resurser.
Verksamhetsspråk har en vardagsspråklig grund genom att människor som finns i en
verksamhet talar utifrån sitt naturliga vardagsspråk, men med tillägg och modifieringar av
speciella ord och uttryck för att hantera den specifika verksamheten. Verksamhetsspråk
utvecklas kontinuerligt av verksamhetens aktörer för att kunna hantera verksamheten bättre.
Olika verksamheter ställer olika krav på språkanvändning och språklig uttrycksförmåga. Detta
kan leda till användning av allt mer specialiserade terminologier som då kan bli svåra för
utomstående att tolka och ta till sig. Specialiserade verksamhetsspråk kan utvecklas inom
organisationer och bli ”byråkratspråk” som kan bli svårtillgängliga för externa användare i
deras möte med organisationen. Språket i en organisation är ofta inte homogent utan i
organisationer kan finnas flera delvis överlappande verksamhetsspråk (figur 4.8).
Verksamhetsspråk

Verksamhetsspråk

Verksamhetsspråk

Digital resurs
Digitala beskrivningar

Externa
användare

Vardagsspråk

Figur 4.8 Verksamhetsspråk, vardagsspråk och digitala resurser
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Poängen med att använda detta specialiserade språk är inte att krångla till saker, trots att det
ibland kan förefalla så, utan för att organisationer behöver ett språk som är täckande, tydligt
och exakt till sin karaktär. Begreppet kurs används t.ex i vardagsspråket som ett generellt
begrepp om utbildningar i samhället, men i samband med utbildningsadministration på
högskolorna är detta ett alltför generellt och luddigt begrepp. Här behövs istället mer precisa
begrepp som t.ex kursplan, kurserbjudande och kurstillfälle, vilka är kopplade till regulativa
aspekter som studenters rättigheter och skyldigheter. Digitala resurser som stöd för
verksamhetsrelaterad kommunikation behöver vara bärare av de verksamhetsspråk/
ämnesspråk som kommunikationen relaterar till (figur 4.8).
4.3 Verksamhetsspråk och digitalisering
Språklig begriplighet är en mycket viktig fråga vid utveckling av digitala resurser. Olika
förutsättningar kan gälla för interna digitala resurser (back-office) respektive externa (frontoffice). I back-office-system kan ofta mer specialiserade verksamhetsspråk tillämpas, eftersom
det huvudsakligen är organisationens egen personal som möter och utnyttjar dessa
verksamhetsspråk och digitala resurser. För front-office-tillämpningar, där klienten är den
primära användaren, ställs särskilda krav på att arbeta med begriplighet.
Dessa krav ska ses mot bakgrund av de utmaningar som finns i mötet mellan klient och
organisation. Inom organisationer utvecklas, som sagts, ofta specialiserade verksamhetsspråk
(fackspråk) givet de uppgifter som organisationen har och den organisationskultur som råder
där. Verksamhetsspråket handlar om ett ämne, där de som arbetar professionellt inom
ämnesområdet har behov av flera olika slags kategorier och distinktioner (se ovan diskussion
om olika kursbegrepp). Som en följd av detta uppstår specialiserade terminologier. T.ex inom
offentlig sektor har det vuxit fram specialiserade förvaltningsadministrativa ”myndighetsspråk” som kan vara svårgenomträngliga för gemene man. Medborgaren kan i förvaltningars
digitala resurser möta ett ämnesspecifikt byråkratspråk, där medborgaren kanske inte förstår
varken de fackspråkliga begreppen och termerna eller det speciella byråkratiska uttryckssätten. Situationen försvåras dessutom genom det digitala mötet, där medborgaren inte har
tillgång till en person som förklarar de svåra orden. Det finns en utmaning att, vid digitalisering
gentemot medborgare, anpassa och förenkla det specialiserade verksamhetsspråket till ett
vardagsspråkligt sammanhang utan att tappa en språkligt nödvändig precision. I publika
digitala resurser som vänder sig till en öppen målgrupp med okända användare ställs större
krav på språkanvändning, än när man vänder sig till en känd och avgränsad användargrupp.
4.4 Formaliserade verksamhetsspråk
Verksamhetsspråk innebär alltså ett sätt att anpassa och utveckla språket till verksamheten/
verksamhetsområdet och verksamhetens aktörer, så att kommunikationen blir effektiv i
relation till de arbetsuppgifter som utförs. Ibland kan sådan kommunikation ytterligare
formaliseras genom fördefinierade (ofta förkortade) uttryckssätt. Användning av blanketter
och formulär är exempel på detta. Vad som sägs genom sådana kommunikationssätt är
förbestämt genom t.ex olika ledtexter som styr kommunikatörerna; det ger begränsningar för
vad sändaren kan uttrycka samt ger stöd för mottagarens tolkningar. Det är mottagaren i
kommunikationen som genom initiativ tillhandahåller ett standardiserat sätt att kommunicera
på genom t.ex en blankett (figur 4.9). Innehållet i blanketten kan delvis ses som ett antal frågor
som ska besvaras. Sändaren måste tolka och förstå vad mottagaren efterfrågar, för att därefter
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fylla i och lämna blanketten till mottagaren som kan granska den. Blanketten ger
begränsningar för såväl sändare som mottagare, dvs vad som kan uttryckas vid kommunikation mellan dessa parter.
Formaliserade verksamhetsspråk innebär alltså att kommunikation mellan olika aktörer
standardiseras. Att formalisera verksamhetsspråk ger en grund för en automatiserad
behandling, lagring och överföring av information. Detta innebär en enhetlig användning av
fördefinierade kategorier. Fördefinierade kategorier uttrycks i de digitala resursernas
mjukvarukod för att specificera innehåll i register, bearbetningar, informationsutbyte och på
användargränssnitt.

Tolkar
blankett

Tillhandahåller
blankett
Mottar & granskar
ifylld blankett

Fyller i & lämnar
in blankett

Figur 4.9 Användning av blanketter som formalisering av kommunikation
Olika digitala formulär (t.ex ansökningsformulär, beställningsformulär) används för att styra
och stödja användare till en enhetlig kommunikation. Inte bara standardiserade ledtexter och
termer används för sådana formulär, utan ibland finns också bilder av standardiserat slag
(olika sk ikoner). En sådan formaliserad kommunikation kan också utnyttja digitala
standarder med olika generalitet; som ”industristandard” (t.ex Windows-standard), en viss
organisationsstandard eller en standard för kommunikation som endast finns etablerad inom
den specifika digitala resursen. Formaliserade verksamhetsspråk har genom pappersblanketter funnits under lång tid innan införande av digitaliserad kommunikation, men deras
omfattning och betydelse har ökat väsentligt i samband med en ökad digitalisering. Digitala
resurser är i allmänhet bärare av ett sådant formaliserat och digitaliserat verksamhetsspråk
(figur 4.10).
4.5 Digitalt burna beskrivningar
All kommunikation via digitala resurser görs inte genom formaliserade och standardiserade
verksamhetsspråk. Moderna webbaserade system innehåller ofta stora mängder text i naturligt
språk. I digitala informeringstjänster (se avsnitt 5.4) används många uttryckssätt för att öka
kommunicerbarheten och ofta används en mix av fackspråk och vardagsspråk. Även i digitala
inlämningstjänster (se avsnitt 5.5) kan fria uttryckssätt förekomma, t.ex när svar i ”fri-text”
tillåts. Digitalisering kan ge möjligheter till språklig strukturering utan att man för den skull
hamnar i strikta formaliserade uttryckssätt. Sådana beskrivningar är då inte digitalt
formaliserade utan endast digitalt burna (figur 4.10).

38

Verksamhetsspråk

Verksamhetsspråk
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Externa
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Figur 4.10 Digitala resurser består av digitaliserade och formaliserade verksamhetsspråk
samt digitalt burna beskrivningar
4.6 Verksamhetsspråklig utveckling och digitalisering
Att utveckla digitala resurser innebär en språklig digitalisering; ibland endast digitalt burna
beskrivningar, men ofta digitalt formaliserade verksamhetsspråk. Digitalisering av verksamhetsspråk är inte en språkutveckling som sker isolerat från befintliga verksamheter; tvärtom
måste man ta utgångspunkt i de befintliga verksamhetsspråk som används i verksamheterna
(figur 4.10 ― 4.11) samt också i de regelverk som styr dessa verksamheter. Dock får inte dessa
befintliga verksamhetsspråk tas för givna så att man oreflekterat överför pappersblanketters
begränsningar och ingrodda dokumentationsvanor till digital form. Ett slagord skulle kunna
lyda: ”Asfaltera inte verksamhetsspråkliga kostigar”!
Det som finns på pappersblanketter kan behöva överföras till digitala formulär, men det är då
viktigt att ta tillvara digitala mediers större möjligheter i funktionalitet än att vara bunden av
pappersmediets begränsningar. En ökad språklig precision och begriplighet kan ofta uppnås
genom digitalisering. Det man har i hängmappar och manuella register behöver överföras till
digitala register och databaser. Detta öppnar upp för nytänkande kring begrepp och termer för
identifiering och karaktärisering av företeelser i verksamheten som man önskar hålla reda på.
Digitalisering innebär ofta att man förbättrar organisationers verksamhetsminnen; genom
begreppsprecisering, nya sökmöjligheter och bredare tillgängliggörande.
Digitalisering ställer krav på konsistens och entydighet i språkanvändning. Men digitalisering
av verksamhetsspråk innebär också att man öppnar upp för nya möjligheter som man aktivt
bör ta tillvara. Man kan tänka om verksamhetsspråk på ett nytt sätt, när man inte är bunden
till pappersdokument och hängmappar. Det är viktigt att inta en kritisk, kreativ och medveten
hållning till begriplighet och precision i digitaliserade verksamhetsspråk.
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Olika verksamhetsspråk i bruk
Verksamhetsspråk

Verksamhetsspråk

• Dynamiskt & informellt
• Standardiserade & formaliserade delar

Digitalisering

Formellt &
standardiserat
verksamhetsspråk i
digital form

Figur 4.11 Digitalisering som formalisering och standardisering av verksamhetsspråk
4.7 Informationsstrukturering – beskrivning av verksamhetsbegrepp
Formaliserade verksamhetsspråk och digitalisering ger möjligheter till strukturerad hantering
av informationsresurser. Lagring och utsökning av information kan då ske på strukturerade
sätt. Hur information ordnas och lagras i digitala register och databaser kan ha stor betydelse
för hur information hanteras i en verksamhet; hur information tillförs/lagras och hämtas/
utsökes samt därmed även för ändring/uppdatering och borttag av information. Strukturerad
informationslagring i databaser kan underlätta såväl planerade informationsuttag som
möjligheter att ställa oplanerade frågor via sk frågespråk (Sundgren, 1992). En väl genomtänkt
och strukturerad informationslagring gör att man kan undvika onödig dubbellagring av
information. Detta har betydelse, eftersom dubbellagring kan skapa merarbete och i värsta fall
motstridig information och därmed förvirring och osäkerhet bland informationsmottagare.
Formaliserade verksamhetsspråk består av ett antal bestämda verksamhetsbegrepp. I digitala
resurser finns mjukvarukod med dessa verksamhetsbegrepp beskrivna och operationaliserade;
i t.ex databasscheman och andra kodbeskrivningar för bearbetning, utsökning, presentation
och transport av information. Dessa beskrivningar av begrepp i verksamheten är alltså
styrande för aktuell digital resurs.
För design och förvaltning av formaliserade verksamhetsspråk (informationsresurser), som
delar av digitala resurser, behövs adekvata beskrivningar som kommunikationsinstrument.
Förutom tekniskt inriktade beskrivningar (mjukvarukod och tekniska underlag) krävs mer
verksamhetsinriktade beskrivningar. För sådana ändamål används sk begreppsmodeller.
Andra benämningar som informationsmodell, konceptuell modell, konceptuell datamodell och
semantisk datamodell används också. Nedan beskrivs analys av verksamhetsbegrepp och
begreppsmodellering kortfattat 1. Syftet är inte här att lära ut designmetodik, utan istället att

Begreppsmodellering är ett stort och välutforskat område med mycket litteratur, såväl introducerande och
översiktliga verk som mer djuplodande; se t.ex Chen (1976), Axelsson & Ortman (1990), Sundgren (1992) Wand
& Weber (1995), Mylopoulos (1998), Rolland & Prakash (2001), Weber (2003), Ågerfalk & Eriksson (2004),
Fowler (2004), Thalheim (2009), March & Allen, (2014) och Bergholz & Eriksson (2015).
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orientera om begreppsmodeller som en förtydligande beskrivning av formaliserade verksamhetsspråk som grund för digitala informationsresurser. Ett enkelt exempel används för
konkretisering: Låneverksamhet i ett bibliotek.
Biblioteket lånar ut böcker till personer (låntagare). För att hantera utlåningsverksamheten
behöver man upprätthålla information om denna. Vilka böcker är utlånade och till vem? Några
exempel på sådan information är:
•
•
•

Anders Andersson har lånat ”Förändringsanalys”.
”Databasorienterad systemutveckling” har lånats av Maria Eriksson.
”Process innovation” är utlånad till Gustav Bengtsson.

Detta är då exempel på språkliga satser uttryckta på ett vardagsspråkligt och informellt sätt.
Om bibliotekarien skriver ner utlåningsinformation på detta sätt på små lappar som sparas
tillsammans i en låda skapas ett mycket rudimentärt informationssystem. Inte ens i ett litet
bibliotek är det särskilt sannolikt att man har en så enkel och oformaliserad informationshantering. Istället är det mer troligt med en systematisk lista/tabell (se tabell 4.2) eller
kartotekskort motsvarande denna tabell. I en sådan tabell har man lämnat ett vardagligt och
informellt uttryckssätt för att övergå till ett strukturerat och standardiserat sätt, dvs tagit steg
mot ett formaliserat verksamhetsspråk. Man lämnar då vardagsprosa med grammatiskt fulla
satser till förmån för ett standardiserat och kortfattat uttryckssätt. Tabellen innehåller i princip
samma information som satserna ovan, men har ett formaliserat uttryckssätt. I tabellen skiljer
man mellan typinformation och instansinformation. Typinformation är rubrikerna (bok, låntagare) som anger vilken slags information som finns på övriga rader i tabellen. De tre raderna
under rubrikraden innehåller instansinformation. På den första instansraden framgår att
”Förändringsanalys” är en bok och att Anders Andersson är en låntagare. Eftersom dessa står
på samma rad ska man förstå att de hör samman; i detta fall att det är Anders Andersson som
lånat ”Förändringsanalys”.
Bok
Förändringsanalys
Databasorienterad systemutveckling
Process innovation

Låntagare
Anders Andersson
Maria Eriksson
Gustav Bengtsson

Tabell 4.2 Tabell över utlånade böcker och låntagare (biblioteksexempel)
Typinformationen anger verksamhetsbegrepp, dvs olika kategoriserade företeelser i verksamheten. Bok och låntagare är verksamhetsbegrepp. Man kan se dessa verksamhetsbegrepp som
variabler som kan anta olika värden. Denna typinformation är inte uttryckt i de tre inledande
informella språkliga satserna utan är där implicit, dvs beroende av att mottagaren förstår den
aktuella verksamhetskontexten i fråga; som att ”Förändringsanalys” är en bok och att Anders
Andersson är en låntagare. Men denna typinformation finns explicitgjord i tabellen genom
rubrikerna.
När man klargör ett verksamhetsspråk så riktas uppmärksamheten på verksamhetsbegrepp.
Man tydliggör vilka begrepp som tillhör verksamheten. Detta innebär att man explicitgör vilka
företeelser som man behöver tala om på ett strukturerat sätt för att hantera aktuell verksamhet.
Man specificerar kommunikation och informationsresurser språkligt.
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Det räcker inte bara med att uttrycka vilka verksamhetsbegrepp som är aktuella, utan man
behöver också relatera dessa till varandra. Hur är låntagare och bok relaterade till varandra?
Detta kan uttryckas på följande sätt: Låntagare lånar bok. Verbet ’lånar’ utgör relation mellan
verksamhetsbegreppen låntagare och bok. Detta har grafiskt uttryckts i begreppsmodellen (en
sk begreppsgraf 1) i figur 4.12. En sådan begreppsmodell kan ses som resultat av en metaspråklig analys av en möjlig verksamhetskommunikation; se språkliga satser och lista tabell
(5.2) ovan som exempel på en sådan kommunikation.
I en begreppsmodell tydliggörs, avgränsas och relateras verksamhetsbegrepp. Man kan skilja
mellan objekt och relationer. ’Låntagare’ och ’bok’ är exempel på objekt; och ’lånar’ är ett
relationsbegrepp. Ibland säger man objekttyp för att förtydliga att detta ligger på typnivå och
då för att skilja från objektinstanser (som Anders Andersson och Maria Eriksson). Istället för
objekt/objekttyp säger man ibland entitet eller klass.

Låntagare

Lånar
Lånas av

Bok

Tillhör

Ämnesområde

Figur 4.12 En enkel begreppsmodell (exempel: bibliotek)
Hur relationer uttrycks beror på läsriktning, vilket tydliggörs genom användning av pilar i
begreppsgrafen. Det är låntagare som lånar bok, och definitivt inte bok som lånar låntagare.
Det går att vända relationen mellan objekten och då få en annan uttydning, vilket också finns
redovisat i begreppsgrafen (’bok lånas av låntagare’). Språkligt har man här gått från aktiv
verbform till passiv verbform.
Begreppsgrafen innehåller ytterligare ett objekt, nämligen ämnesområde. Bokbeståndet på
biblioteket är indelat i olika ämnesområden. En bok tillhör ett eller flera ämnesområden.
Begreppsgrafen figur 4.12 är inte en komplett begreppsmodell över bibliotekets verksamhet
och informationshantering. Man lånar inte bara ut böcker på biblioteket, utan också
tidskrifter. Därför bör ’tidskrift’ införas som objekt i begreppsgrafen. Samma typ av relation
(’lånar’) råder mellan låntagare och tidskrift som mellan låntagare och bok. I en utökad
begreppsgraf (figur 4.13) har ett generaliserat begrepp ’låneobjekt’ införts, som alltså täcker
både ’bok’ och ’tidskrift’. Det generaliserade begreppet ’låneobjekt’ är en sk superklass och det
kan indelas i (specialiseras till) sina två subklasser ’bok’ och ’tidskrift’. Relationen mellan
superklass och subklasser är av slaget ’kan vara’.

För begreppsgrafer i denna framställning följer vi notation i Röstlinger & Goldkuhl (2006). Det finns flera
andra liknande notationer, t.ex Chen (1976), Axelsson & Ortman (1990), Sundgren (1992) och Fowler (2004).

1

42

Låntagare

Lånar
Lånas av

Ämnesområde

Tillhör

Låneobjekt
Kan vara

Bok

Tidskrift

Figur 4.13 En utökad begreppsmodell (exempel: bibliotek)
I begreppsmodeller kan man inte bara beskriva objekt och relationer. Även egenskaper
(attribut) till objekt och relationer kan beskrivas. Figur 4.14 är en detaljerad begreppsgraf som
även innehåller uppgifter om egenskaper. Här finns egenskaper till låntagare, bok, tidskrift,
och ämnesområde angivna.
1
Låntagare
§ Personnr
§ Namn

Utför

0/M
Lånetransaktion

0/1
1
Utgörs av

§ Lånedatum
§ Återlämningsdatum
§ (Senaste)
påminnelsedatum
§ Antal
påminnelser

M
Låneobjekt

Tillhör

1/M

§ Ämneskod
§ Ämnesbenämning

Kan vara

Bok
§ Bok-id
§ Titel
§ Författare
§ Utgivare
§ Årtal
§ Utlåningstid
§ Hyllplats

Ämnesområde

Tidskrift
§ Titel
§ Nummer
§ Utgivare
§ Årtal
§ Utlåningstid
§ Hyllplats

Figur 4.14 En detaljerad begreppsmodell (exempel: bibliotek)
Det finns också egenskaper till lånerelationen mellan låntagare och låneobjekt. I
begreppsmodeller kan man koppla egenskaper till en relation, men förekomsten av sådana
relationsegenskaper kan motivera en vidareutveckling av begreppsmodellen genom att införa
relationsbaserade objekt. Man gör då om en relation så att det blir ett objekt, vilket innebär
man ser på relationen som en specifik kategori att tala om. I biblioteksexemplet kan man
identifiera egenskaper till lånerelationen mellan låntagare och låneobjekt. Man kan därför
införa ett relationsbaserat objekt i modellen. Den objektgjorda relationen benämns här
lånetransaktion 1. Innebörden av detta nya begrepp är en specifik utlåning av ett låneobjekt
(bok eller tidskrift) till en viss låntagare. Om en låntagare lånar flera låneobjekt vid samma

Lånetransaktion är ett socialt och institutionellt objekt. Det skapas genom utlåningen som en social
interaktion där dispositionsrätten för ett visst låneobjekt övergår tillfälligt från biblioteket till låntagaren. Under
tiden som lånetransaktionen föreligger ett återlämningsanspråk ställt av biblioteket riktat till låntagaren och ett
motsvarande låneåtagande från låntagaren att senast på utsatt tid återlämna låneobjektet i oförvanskat skick.
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tillfälle ses dessa som separata instanser av lånetransaktioner, dvs fyra lånade böcker vid ett
tillfälle ger upphov till fyra instanser av objektet lånetransaktion.
Egenskaper hos objekt kan vara av två slag: identifierande och karaktäriserande attribut.
Identifierande attribut innebär sätt att benämna och peka ut objektinstanser. För låntagare
finns två egenskaper angivna (personnummer, namn). Båda är identifierande benämningar.
För att i ett formaliserat informationssystem kunna identifiera objekt på ett korrekt och
entydigt sätt krävs sk unika identifierare. Personnummer fungerar som en sådan unik identifierare istället för personnamn. Det kan ju finnas flera personer med namnet Anders
Andersson bland bibliotekets låntagare. Det unikt identifierande attributet finns angivet med
understrykning i begreppsgrafen.
För objektet bok har ett antal egenskaper angivits. Här har man behövt använda en särskilt
införd identifierare (bok-id) för att unikt identifiera varje bokinstans i biblioteket. Titel ses inte
som tillräckligt identifierande, även om biblioteket har som policy att endast införskaffa ett
exemplar av varje bok. Boktitlar är inte helt unika, dvs kan finnas böcker som heter likadant.
Dessutom kan biblioteket införskaffa en ny utgåva av en bok, dvs ny bok men samma titel. Det
finns ett antal egenskaper hos objektet bok som är fasta, dvs de förändras inte; som t.ex
författare, utgivare. Hyllplats är däremot en egenskap som skulle kunna förändras. Om man
väljer att omorganisera placeringen av böcker så behöver ’hyllplats’ ges ett nytt värde.
Tidskrift har en likartad uppsättning av egenskaper som bok. Här har man inte sett behov av
att använda en för biblioteket särskilt anpassad identifierare. En kombination av tidskriftstitel
och nummer ger möjlighet till unik identifiering.
De två typerna av låneobjekt har standardiserade och skilda utlåningstider. Tidskrifter har
kortare utlåningstid än böcker. Nyinkomna böcker som bedöms populära bland låntagare kan
ges kortare utlåningstid. Senare kan en längre utlåningstid sättas för dessa böcker.
Lånetransaktion är ett relationsbegrepp. Det har i denna verksamhet inte getts någon egen
identitet, utan hämtar detta från de två relaterade objekten (låntagare och låneobjekt). Det
finns ett antal egenskaper hos lånetransaktionen som man behöver hålla reda på, såsom
lånedatum och återlämningsdatum. Om låntagaren inte återlämnar låneobjektet i tid så
behöver man hålla reda på uppgifter när man (senast) påminde samt antal gjorda
påminnelser 1.

I och med att lånetransaktion är ett relationellt begrepp så kan man se dessa egenskaper hos
lånetransaktionen som knutna till antingen låneobjektet (som egenskaper kopplade till det utlånade objektet)
eller låntagaren (som egenskaper kopplade till låneåtagandet).
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I begreppsmodeller beskrivs båda fysiska och abstrakta objekt. Ett objekt är helt enkelt något
som man har intresse av att tala om och hålla information om i en verksamhet. Självklart
behöver man tala om böcker, tidskrifter och låntagare såsom fysiska objekt i biblioteksverksamheten. Mer abstrakta begrepp 1, som ämnesområde och lånetransaktion, är också
kategorier som är viktiga att kunna tala om genom verksamhetsspråket.
Ytterligare detaljer finns redovisade i begreppsgraf – figur 4.14. Relationer mellan objekt har
närmare specificerats genom, vad som ofta benämns, kardinaliteter. För varje ämnesområde
i biblioteket finns det ett antal låneobjekt (böcker/tidskrifter). För ett ämnesområde finns det
således många instanser av låneobjekt. I grafen finns ett ’M’ (= många) noterat vid denna
relation (anslutningen till låneobjekt; från ämnesområde). Ett låneobjekt ingår i minst ett
ämnesområde, men kan vara knutna till flera ämnesområden. Här har angivits 1/M, vilket
alltså betyder ’ett eller många’. Relationsobjektet lånetransaktion har relationer till låneobjekt
och låntagare. För varje lånetransaktion som existerar finns endast en låntagare (1) och endast
ett låneobjekt (1). Ett låneobjekt kan bara vara utlånad en gång i sänder, men behöver inte
alltid vara utlånad, därför är kardinaliteten 0/1. En låntagare kan ha ingen eller flera
lånetransaktioner vid ett givet tillfälle, därav 0/M.
Beroende på syfte med begreppsmodellering så kan olika mycket detaljer tillföras modellen. I
ett syfte att skapa en översiktlig förståelse över verksamhetsspråket bland berörda, så är inte
alltid stor precision och alla detaljer nödvändiga. Men om man arbetar med att utarbeta en
exakt specifikation för en databasdesign så är det klart angeläget med detaljer och fullständig
precision.
Att klarlägga ett formaliserat verksamhetsspråk (med hjälp av begreppsmodellering) innebär
att man medvetet gör avgränsning till det som man vill tala om och veta om i en verksamhet
med stöd av en digital resurs. Begreppsmodellering handlar här inte om att försöka göra en
fullständigt uttömmande beskrivning av företeelser som kan förekomma i en verksamhet, som
om detta överhuvudtaget vore möjligt att göra. Fokus ligger istället på det som man väljer att
avgränsa till en digitalt baserad kommunikation om och i verksamheten. Begreppsmodellen
kan då visa hur man vill göra en formalisering och strukturering av verksamhetsspråk
genom digitalisering.

I vissa ansatser för begreppsmodellering framhävs att objekt ska vara påtagliga och konkreta (t.ex Wand &
Weber, 1995). Detta är dock en inadekvat inskränkning, då det i många verksamheter är nödvändigt att också
kunna tala om/hålla information om socialt konstruerade/institutionaliserade företeelser (Ågerfalk & Eriksson,
2004; March & Allen, 2014; Bergholz & Eriksson, 2015). Många kommunikativa handlingar (som t.ex
ansökningar, beställningar) behöver adresseras genom verksamhetsspråkliga abstraktioner.
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5 Verksamhetsprocesser och digital funktionalitet
Detta kapitel behandlar den funktionella dimensionen.
5.1 Digitaliserade verksamhetsprocesser
Digitaliserade verksamhetsprocesser 1 ser vi som verksamheter där digitala resurser används
för att skapa resultat. Digitaliserade verksamhetsprocesser kan vara helt automatiserade och
då bestå av samverkande digitala resurser. Digitaliserade verksamhetsprocesser kan också
innebära att aktörer interagerar med digitala resurser eller utför vissa delprocesser helt
manuellt.
Digitala resurser är verksamhetsresurser. De ingår som viktiga delar i verksamheter och ska
utgöra stöd för att bedriva verksamheter. Digitala resurser är inte bara informationsresurser,
de har också funktionalitet som innebär förmåga att utföra informationshanterande aktiviteter
i verksamheter.
Det som görs i, genom och med stöd från digitala resurser, bör utföras som väl integrerade
aktiviteter i verksamhetsprocesser. Verksamhetsprocesser behöver då utformas så att digitala
resurser och manuellt utförda aktiviteter tillsammans utgör en kongruent helhet (figur 5.1). En
digitaliserad verksamhetsprocess kan innehålla delprocesser av olika digitaliseringsgrad. En
delprocess kan vara:
•
•
•

Helt digitaliserad (dvs endast digitala resurser = automatiserad)
Delvis digitaliserad (en samverkan mellan människor och digitala resurser)
Helt odigitaliserad (bara människor)

Digital
resurs

Digital
resurs

Digital
resurs
Klient

Figur 5.1 Digitaliserad verksamhetsprocess
För att utföra verksamhetsprocesser med stöd av digitala resurser behöver digitala resurser
innehålla en adekvat uppsättning digitala funktioner. Olika digitala tjänster behöver samverka
och stödja varandra på lämpligt sätt. T.ex bör informationsutbytet mellan olika IT-system ske
utan onödiga manuella handgrepp och mellansteg. Det är också önskvärt att en digital
processintegration inte stannar vid organisationsgränsen/avdelningsgränser utan att en
digital sömlöshet kan ge en gränsöverskridande processintegration. Komplexiteten i digitala
resursers verksamhetsintegration ökar dock när flera organisationer berörs. Det är viktigt att
digitala resurser bidrar till en god processdesign för både enskilda organisationer och för
organisationer i samverkan.
1
Verksamhetsprocesser och digitalisering har behandlats av många författare; se t.ex Medina-Mora m.fl
(1992), Hammer & Champy (1993), Davenport (1993), Keen (1997), Dietz (1999), Eriksson (2000), Lind (2005),
Becker m.fl (2006), Goldkuhl & Lind (2008), Lee m.fl (2008), Rosemann & vom Brocke (2010), Niehaves &
Plattfaut (2010) Scholl m.fl (2012).
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Verksamhetsstödjande digitala tjänster innebär att digitaliseringens möjligheter utnyttjas för
att uppnå relevanta mål. Digitala resurser med avancerad verkshöjd är en tillgång, samtidigt
som digitala resurser kan vara för innehållsrika och avancerade i förhållande till de
verksamhetsprocesser som ska utföras och stödjas. Vad ska den digitala resursen användas till
och vilka tjänster ska den innehålla?
En digital resurs behöver innehålla tjänster som ger tillräckligt stöd för såväl informationsleverantörer som informationskonsumenter. Den verksamhetskontext och de förutsättningar
som gäller för dessa användare kan vara helt olika, vilket behöver beaktas vid design av digitala
tjänster. För externa användare bör en arrangör digitala resurser reflektera över vilken
typsituation som användaren befinner sig i och vilka andra manuella och digitala tjänster som
användaren kan välja att interagera med.
5.2 Digitala resurser och verksamhetskommunikation
Digitala resurser är kommunikationsinstrument. Med hjälp av digitala resurser utbyter aktörer
information. Detta innebär och bygger på att någon aktör 1) önskar kommunicera något till
någon annan (dvs agera sändare) och 2) önskar bli informerad om något av någon annan (dvs
agera mottagare).
Många organisationer har digitala gränssnitt mot sina kunder/klienter. I sådana fall så sker,
åtminstone viss, kommunikation mellan organisationen och dess klienter (externa användare)
genom sådana digitala kanaler (figur 5.2). Digital kommunikation kan gå i båda riktningar.
Externa användare kan vara sändare och organisationen och dess personal är mottagare av
digitalt förmedlad information. Det kan förstås också vara så att organisationen är sändare och
den externa användaren är mottagare.
Organisation
Sända

Digital överföring

Motta
Personal

Motta
Sända

Lagring

Extern
användare

Figur 5.2 Digital kommunikation mellan extern användare och
organisation/intern användare
Kommunikation, digital eller annan, kan ske genom drag (”pull”) eller tryck (”push”). Drag
innebär att informationsmottagaren initierar informationsöverföring (”begära information”).
Tryck innebär att sändaren tar initiativ till informationsöverföring (”utsända information”).
Kommunikation med hjälp av digitala resurser kan handla om kommunikation mellan olika
organisationer, där två eller flera organisationer är involverade. Det kan, som sagt, också
handla om kommunikation med externa användare, även här kan en eller flera organisationer
vara involverade i kommunikationsprocessen. Dessa kommunikationsvägar illustreras i figur
5.3. Kommunicerande aktörer befinner sig alltså i detta fall i olika verksamheter med olika
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förutsättningar och den digitala resursen nyttjas av dessa aktörer för olika behov och resultat 1.
För att uppnå goda nyttoeffekter av en digital resurs krävs att samtliga användarkategorier och
deras förutsättningar beaktas.

Personal i
organisation 2

Personal i
organisation 1

Digital resurs

Extern
användare

Personal i
organisation 3

Figur 5.3 Digital kommunikation mellan aktörer som ingår i olika verksamheter
5.3 Digital funktionalitet och digitala tjänster
Digitala resurser har funktionalitet (dvs en implementerad förmåga) att motta, bearbeta,
överföra, lagra, utsöka och visa information. Detta gör dem till instrument för kommunikation
och informationshantering i verksamheter. Digitala resurser behöver ha grundläggande
funktioner för användare att kunna sända och motta information (figur 5.4). Användare nyttjar
digitala resurser för kommunikation genom att använda olika tillhandahållna digitala tjänster.
Med digital tjänst 2 menas någon funktionalitet och information som en digital resurs tillhandahåller för en användare så att denna kan utföra något önskat informativt/
kommunikativt. Vi betonar i denna skrift ett kommunikativt perspektiv på digitala resurser.
En användare som vill kommunicera (dvs sända information) genom en digital resurs behöver
digitala tjänster för detta. Vi kallar detta för ”från-tjänster”, dvs det är digitala tjänster som
används för kommunikation från en användare (figur 5.4). Digitala från-tjänster hjälper
användare att utrycka, formulera och skicka information digitalt. På den andra sidan av
kommunikationen finns användare som tar emot information. Här behövs andra typer av
digitala tjänster, som kan kallas ”till-tjänster”. Detta är digitala tjänster som används för
kommunikation till en användare (figur 5.4). Digitala till-tjänster hjälper användare att hämta
och läsa information digitalt.
Digitala tjänster innebär således stöd till användare att utföra olika handlingar för att
kommunicera (”skriva”) respektive att bli informerad (”läsa”). En digital tjänst innebär att
något sådant möjligt utförande tillhandahålls för användaren. Detta kan kallas för en digital

När vi talar om användning av digitala resurser i verksamheter avser vi både verksamheter som bedrivs av
etablerade organisationer, som förvaltningar och företag, men även den kontext och de processer som klienten
befinner sig i när hen t.ex söker information om influensavaccinering eller sänder in en bygglovsansökan.
2
Olika typer/aspekter av digitala funktioner och tjänster har behandlats av många författare; se t.ex Layne &
Lee (2001), Buckley (2003), Hartson (2003), Santos (2003), Ancarani (2005), Goldkuhl & Persson (2006), Rowley
(2006), Goldkuhl (2007), Hultgren (2007), Alter (2010), Juell-Skielse & Wohed (2010), Tate & Everman (2010),
Röstlinger (2011), Henkel & Perjons (2011), Lindgren & Jansson (2013), Tan m.fl (2013), Jansen & Ølnes (2014).
1
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handlingsrepertoar 1. En användare måste också förstå vad en digital tjänst innebär, dvs en
digital tjänst måste informera (genom ord och andra uttryck 2) användaren vad det erbjudna
utförandet innebär. När vi talar om digital funktionalitet så avses både något exekutivt (dvs
vad som kan utföras) och något informativt (dvs förklarande för användaren vad som kan
göras).

Sända
Sändare

Fråntjänst

Digital överföring

Lagring

Motta
Tilltjänst

Mottagare

Figur 5.4 Digital kommunikation med stöd av digitala tjänster
Ofta efterföljs en kommunikation in till en digital resurs av lagring och i vissa fall bearbetning
av information. Så småningom kan digitaliserad information överföras till en mottagare. Man
kan, i enlighet med figurer 5.2 och 5.4, tala om digitala kommunikationsfunktioner som
omfattar olika moment från sändning till mottagning. Det finns vissa grundläggande typer av
digitala kommunikationsfunktioner. I första hand skiljer vi mellan tre typer:
•
•
•

Informering
Inlämning
Utlämning

Vi utgår här från digital kommunikation mellan en organisation och extern användare/klient
(figur 5.2). Informering innebär kommunikation från organisationen till externa användare
och då med information av ”generell” karaktär. Information kan riktas till många och inte till
en specifik användare. Detta är typiskt information på publika webbplatser som fungerar som
”digitala anslagstavlor”. Denna digitala kommunikationsfunktion finns närmare beskriven i
avsnitt 5.3.
Inlämning innebär kommunikation från extern användare till en organisation. Detta gäller ofta
någon specifik information som användaren önskar kommunicera till organisationen, t.ex en
beställning, ansökan eller anmälan. Denna digitala kommunikationsfunktion finns närmare
beskriven i avsnitt 5.4. Utlämning innebär kommunikation från en organisation till extern
användare. Detta kan vara, men behöver inte vara, en respons på en tidigare inlämning från
den externa användaren. Utlämning skiljer sig från informering genom att avse individspecifik
information 3 och riktas till specifik användare. Denna digitala kommunikationsfunktion finns
närmare beskriven i avsnitt 5.4.
Förutom dessa tre grundläggande digitala kommunikationsfunktioner finns också några andra
distinkt avgränsbara funktioner. Digital bokning kan ses som en kombination och specialfall
Detta begrepp fördjupas i avsnitt 6.3.
Detta kan t.ex handla om ledtexter, namn på knappar och länkar samt förklaringstexter, t.ex i sk pop-up rutor.
I avsnitt 12.3 ges flera exempel på vad digital handlingsrepertoar (digitala tjänster) innebär.
3
Med individspecifik information avses att den handlar om en enskild person eller någon annan specifik enhet,
som t.ex viss organisation.
1
2
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av inlämning och utlämning. En digital bokning görs av en extern användare och sker
automatiskt av den digitala resursen utan att någon aktör i organisationen är delaktig. Denna
digitala kommunikationsfunktion finns närmare beskriven i avsnitt 5.5.
Vi beskriver också fråga – svar som en digital kommunikationsfunktion. Detta är egentligen
en sammansättning av en inlämning av fråga från extern användare till en organisation och en
motsvarande utlämning av svar från organisationen till extern användare. Vi behandlar detta
som en kombinerad kommunikationsfunktion eftersom det är en poäng att hantera detta som
en sammanhållen dialogisk kommunikation. Denna digitala kommunikationsfunktion finns
närmare beskriven i avsnitt 5.6. Vi beskriver i detta avsnitt också automatisk hantering av
fråga/svar mellan digitala resurser.
Ytterligare en speciell digital kommunikationsfunktion är egen lagring. Detta innebär att den
externa användaren nyttjar lagringsfunktionalitet som tillhandahålls i den digitala resursen.
Detta innebär att ett digitalt arkiv tillhandahålls av den digitala resursen. Användaren
kommunicerar här med sig själv över tid. Denna digitala kommunikationsfunktion finns
närmare beskriven i avsnitt 5.7. Vi beskriver där också hur denna kommunikationsfunktion
kan kombineras med andra funktioner (inlämning, utlämning).
Dessa olika digitala kommunikationsfunktioner kräver digitala tjänster; både från-tjänster och
till-tjänster. I tabell 5.1 finns en översikt över de digitala kommunikationsfunktionerna och
deras olika typer av tillhörande digitala tjänster. Mer detaljerade genomgångar av
kommunikationsfunktioner och digitala tjänster finns i avsnitt 5.4 – 5.9.
Kommunikationsfunktion

Från aktör: Från-tjänst

Informering

Organisation: publiceringstjänst

Inlämning
Utlämning

Extern användare:
Inlämningstjänst
Organisation: registrerings-/
utfärdandetjänst,
utsändningstjänst

Bokning

Extern användare:
Bokningstjänst (reservera)

Fråga/svar (frågedel)

Extern användare: Frågetjänst

Fråga/svar (svarsdel)

Organisation: Svarstjänst

Lagring

Extern användare:
Registreringstjänst, arkivtjänst

Till aktör: Till-tjänst
Extern användare:
informeringstjänst
Organisation: Mottagnings-/
handläggningstjänst
Extern användare:
Uthämtningstjänst
Extern användare:
Bokningstjänst (visa utbud,
bekräfta)
Organisation: Mottagningstjänst
Extern användare:
Mottagningstjänst
Extern användare:
Uthämtningstjänst

Tabell 5.1 Digitala kommunikationsfunktioner och tillhörande digitala tjänster
En översiktlig modell över dessa olika typer av digitala kommunikationsfunktioner och dess
tillhörande digitala tjänster finns i figur 5.5. Modellen visar på tre relaterade digitala resurser
samt olika användare. Överst i figuren återfinns externa användare; klienter till den organisation som tillhandahåller digitala resurser. Den övre digitala resursen vänder sig till dessa
externa användare; i figuren är denna angiven som ”extern resurs”. En sådan externt
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orienterad digital resurs (front-office) ser vi typiskt som en webbplats som vänder sig till
externa användare, en publik webbplats för alla eller vissa grupper av externa användare.
Informering innebär att information riktas till många externa användare. I flera fall kan det
vara information som är helt öppen och tillgänglig för potentiellt ”alla”. I andra fall kan
informationen riktas till avgränsade grupper, dvs vissa externa användare (t.ex medlemmar i
någon sammanslutning).
Många/vissa
externa
användare

Informera
söka/visa

Specifik extern
användare

Fråga
Motta

Utarbeta
Hämta Boka
inlämna
motta

Utarbeta
spara
hämta

Eget arkiv

Verksamhetsarkiv

Publicera

Motta
Besvara

Motta

Extern
resurs

Intern
resurs

Registrera
utfärda Fråga Besvara
utsända

Annan digital resurs

Figur 5.5 Generisk modell över funktionalitet hos digitala resurser
Övriga digitala funktioner (inlämning, utlämning, bokning, fråga/svar, lagring) sker alltid med
en specifik extern användare. En interaktionsplats för en specifik användare kan innehålla
funktioner för att utarbeta och lämna in information (t.ex ansökningar eller beställningar),
göra bokningar och för att visa information (hämta, motta) specifikt för denna användare.
Vissa externa digitala resurser har funktionalitet för användare att ställa och skicka in frågor
och motta svar på dessa frågor. I vissa digitala resurser kan lagringsfunktionalitet finnas
tillgänglig för extern användare.
Den externa delen av digitala resurser är ofta sömlöst sammankopplad med en intern del som
vänder sig till organisationens egen personal (back-office). Ibland är det distinkt skilda digitala
resurser (extern vs intern resurs), men ibland kan det handla om en integrerad digital resurs
som har både ett externt och ett internt gränssnitt. I interna digitala resurser arbetar personal
med 1) att motta och ta del av digital information (t.ex insänd information från externa
användare) och 2) att skapa och ändra (registrera/utfärda) och utsända/utlämna information.
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I figur 4.5 visas också digitalt informationsutbyte mellan den interna digitala resursen och en
annan digital resurs. Det kan vara en annan digital resurs i samma organisation eller en digital
resurs i en annan organisation. Det visade digitala informationsutbytet handlar om att skicka
en fråga (informationsbegäran) till den andra digitala resursen och erhålla svar/efterfrågad
information i retur. Detta är en automatisk fråga/svarsfunktion.
I ett kommunikativt perspektiv är digitala tjänster samtjänster. En använd digital tjänst har
en primäranvändare, dvs någon som direkt nyttjar den digitala funktionaliteten. Men i ett
kommunikativt sammanhang finns också sekundäranvändare som har en indirekt nytta av att
tjänsten brukas. En digital inlämningstjänst är en från-tjänst där en extern användare
utarbetar och insänder något till en organisation (t.ex en ansökan). Den mottagande organisationen har självklart nytta av att den externa användaren nyttjar denna inlämningstjänst.
Organisationen erhåller inlämnad information i en önskad digital form som direkt kan
hanteras i interna digitala system, dvs bidrar till digital sömlöshet. Genom den digitala
inlämningstjänsten har en kvalitetssäkring av informationen skett. Det kan finnas olika
kontroller av innehåll och fullständighet av inmatad information som förenklar för handläggare i organisationen.
Digitala till-tjänster ger förstås direkt nytta för sina primäranvändare. Informeringstjänster
och uthämtningstjänster bidrar med kunskapsmässig nytta för de externa användare som
nyttjar sådana tjänster. Sådana till-tjänster bidrar också till nytta för den tjänstearrangerande
organisationen. Den har genom egna från-tjänster skapat och tillgängliggjort information för
externa användare. Det finns självklart ett intresse hos den sändande organisationen att
externa användare verkligen mottar och tar del av informationen. Det räcker inte att bara lagra
information i digitala arkiv som är tillgängliga för externa användare. Det är först när
användarna verkligen tar del av informationen som spridningsnytta uppstår för den sändande
organisationen.
Digitala resurser används i många olika sammanhang och för många olika syften. Av
grundfunktionalitet utformas olika tjänster som ska ge användare stöd i olika situationer.
Tjänsterna anpassas och utformas för aktuella användningssituationer och framträder därför
på olika sätt för användarna. Dock kan gemensamma egenskaper identifieras som har
betydelse vid styrning och bedömning av digitala resurser. Vi lyfter här (i tabell 5.1, figur 5.5)
upp några principiellt olika typer av funktioner och tjänster som används vid kommunikation
mellan organisationer (producenter) och externa användare (klienter). Dessa grundläggande
kommunikationsfunktioner och tillförande tjänstetyper beskrivs nedan i avsnitt 5.4 – 5.9.
Förutom sådana digitala tjänster finns andra typer; t.ex jämförelsetjänster som jämför
produkter (priser och andra produktegenskaper) och rekommendationstjänster som låter
konsumenter recensera produkter och ta del av andras recensioner.
5.4 Informering
Informering innebär att en organisation (kan ibland också vara flera samverkande
organisationer) tillgängliggör (visar upp) information som extern användare kan hämta och ta
del av. Organisationen initierar kommunikationen och externa användare väljer att delta om
intresse finns. Användaren kan se, men inte ändra någon information (presentationsmässigt
kan möjlighet finnas att sortera, selektera). Information kommer från viss/vissa
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organisationer och kan mottas av vilken mottagare som helst (alla) eller till grupp av mottagare
(vissa mottagare). När informationen vänder sig till en avgränsad grupp (t.ex medlemmar i en
förening, personal i en organisation, betalande kunder till ett företag) krävs ofta att någon form
av identifiering/inloggning sker.
Informering handlar om spridning av information som är av mer generell karaktär och inte
information som handlar om eller som riktar sig till en specifik mottagare. Se avsnitt 5.6 för
sådan riktad och specifik informationsspridning (utlämning).
Med hjälp av digital funktionalitet kan organisationer tillgängliggöra stora mängder information till användare och dessa kan söka, välja och hämta den information som de har behov av.
Organisationen väljer vilken information som organisationen vill exponera och externa
användare väljer vilken information som de vill titta på. Organisationen har här rollen som
sändare och informationsleverantör, och användare rollen som mottagare och informationskonsument. Digitala från-tjänster utgörs av publiceringstjänster där personal i organisationen
får stöd för att utarbeta, registrera och därmed tillgängliggöra information. Digitala tilltjänster utgörs av informeringstjänster där externa användare kan söka och få information
uppvisad. Exempel på digital informering är de nationella webbplatserna 1177 Vårdguiden och
verksamt.se där innehållet i stor utsträckning består av informeringstjänster av olika typer.
Figur 5.6 visar en principiell bild över organisationers och externa användares nyttjande av
publicerings- 0ch informeringstjänster.

Utarbetar,
registrerar &
publicerar info

Intern digital
resurs

Extern digital
resurs

Söker &
mottar info
Extern
användare

Infoleverantör
i organisation

Figur 5.6 Informering med stöd av publicerings- och informeringstjänster
Informering bygger på att aktörer i informationsleverande organisation har utarbetat ett
informationsmaterial för exponering på en webbplats. För detta krävs lämpliga publiceringstjänster. Ofta ställs pedagogiska krav på informationen. En omfattande informationsmängd
behöver vara välformulerad och välstrukturerad. Det bör också vara lätt att ändra och lägga till
ny information i den publicerade informationsmängden.
Tillgång till publicerings- och informeringstjänster innebär att:
•
•

•

Nytta kan skapas för extern användare genom möjligheten att hämta information och bli
informerad och kunnig.
Nytta kan skapas för organisationen genom möjligheten att nå ut till externa användare
med information. Om informationsspridning genom digital resurs är ett sätt för en
myndighet att fullgöra sin skyldighet att informera ger publiceringen även nytta på detta
sätt.
Störst nytta med informeringstjänster uppnås när externa användare brukar tjänsterna
samt använder och har nytta av mottagen information.
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Några utmärkande karaktäristika för informeringstjänster är att de kan:
•
•

•
•

•

•

•

•

Utformas och tillgängliggöras på olika sätt. Detta påverkar användarens sökprocess (leta
själv eller olika typer av parametersökning).
Innehålla information som levereras av flera organisationer. Detta har betydelse för leveransprocessen; olika roller för framställning, registrering och publicering kan fördelas på
olika organisationer och olika aktörer, digitalt stöd för effektiv och säker leveransprocess
krävs.
Innehålla information av varierande grad av tidsbeständighet. Detta ställer krav på informationsleverantörer samt leverans- och publiceringsprocessen.
Innehålla information med krav på korrekthet i relation till användarens informationsanvändning, t.ex regelverk och andra viktiga faktauppgifter. Detta har betydelse för
användarens nytta samt ställer krav på leverans- och publiceringsprocessen.
Innehålla information som genereras av den digitala resursen, t.ex kopieras, beräknas
eller hämtas från andra digitala resurser. Detta har betydelse för leverans- och publiceringsprocessen.
Innehålla information som kan vara allmängiltig eller mer nischad, dvs kan vara
intressant för endast en avgränsad grupp av användare. Detta har betydelse för
kommunikationsprocessen.
Vara öppna för alla utan restriktioner eller riktade mot vissa användare och då normalt
kräva behörighet för att information ska visas för användaren. Detta ställer krav på
inloggnings- och behörighetsprocesser.
Vara stödtjänster till andra digitala tjänstetyper (t.ex inlämningstjänster,
utfärdandetjänster) och då ge användare kompletterande information som är behövlig
vid användarens digitala interaktion och tjänsteanvändning.

5.5 Inlämning
Inlämning innebär att en extern användare kan utarbeta och insända information till en
organisation som organisationen mottar och handlägger 1. Användare initierar kommunikationen och organisationen hanterar insänd information. Information kommer från specifik
extern användare till viss eller vissa organisationer.
Förutom informering där organisationer når ut till externa användare med information,
förekommer digitala funktioner och tjänster där organisationer istället mottar information
från användare. Detta kallas för inlämning där användaren insänder och inger information.
Externa användare kan här nyttja funktionalitet i den digitala resursen för att utarbeta,
registrera och digitalt sända in olika typer av information till organisationer. Sådana fråntjänster kallas för inlämningstjänster. Den information som användare inlämnar kan innebära
såväl kompletta order eller ansökningar med olika bilagor som mer avgränsade meddelanden.
Organisationen får här rollen som mottagare av information och extern användare rollen som
skapare och leverantör av information. Till-tjänster hos organisationen utgörs av
mottagnings- och handläggningstjänster.

Om handläggningsprocessen är standardiserad kan mottagning och handläggning ibland ske automatiskt i
något IT-system utan att någon person behöver delta vid varje transaktion.

1
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En digital inlämning följs ofta av en respons från den mottagande organisationen; t.ex en
inlämnad bygglovsansökan följs av ett beslut från bygglovskontoret. Se avsnitt 5.6 om sådana
digitala tjänster från den mottagande och handläggande organisationen. I fallet med bygglovsansökan är det klienten (den externa användaren) som initierar kommunikationen. Det
kan finnas andra fall där inlämning sker baserat på en trigger från en organisation. T.ex om
Skatteverket begär in en fördjupad ekonomisk redogörelse och användaren då utarbetar ett
svar och lämnar in en begärd redogörelse via en tillgänglig digital inlämningstjänst.
Det är organisationen (producenten) som tillhandahåller en digital inlämningstjänst för den
externa användaren (klienten). Organisationen (eller flera organisationer i samverkan) väljer
utformning av inlämningsfunktionalitet. Detta styr vilken typ av information som användarna
kan lämna in samt till vilka mottagande organisationer. På en webbplats kan det finnas vissa
inlämningstjänster som kräver att användaren är inloggad medan andra inlämningstjänster
kan användas utan att vara registrerad och inloggad. Figur 5.7 visar en principiell bild över
digital inlämning.
Inlämning bygger på att användaren blir tillräckligt informerad för att kunna utföra en korrekt
och komplett inlämning. Informering ingår som en nödvändig del i inlämningstjänster. Ibland
kan det krävas mer omfattande informering, vilket gör att man kan tala om särskilda
informeringstjänster. Sådana informeringstjänster kan vara integrerade i eller kopplade (t.ex
länkade) till inlämningstjänsten. Det är viktigt att användaren blir tillräckligt informerad om
t.ex informationskrav, regelverk och procedur.
Mottar &
handlägger
info

Intern digital
resurs

Extern digital
resurs

Infomottagare
i organisation

Mottar info
som stöd

Utarbetar, registrerar &
skickar in info

Extern
användare

Figur 5.7 Inlämning med stöd av inlämningstjänster
och mottagnings-/handläggningstjänster
Tillgång till inlämningstjänster och mottagningstjänster innebär att:
•

•
•

Nytta kan skapas för användaren genom möjligheten att skicka in information till
organisationen samt få stöd i processen att utarbeta och registrera olika typer av
information som organisationen förväntar sig/kräver och som användaren behöver
uttrycka.
Nytta kan skapas för organisationen genom möjligheten att ta emot information på ett
fördefinierat sätt som är anpassat till organisationens förutsättningar.
Förutsättningar för att uppnå nytta med inlämningstjänster är att användare skickar in
olika typer av information, t.ex ansökningshandlingar och beställningar eller mer
avgränsade meddelanden.

Några utmärkande karaktäristika för inlämningstjänster:
•

Inlämningstjänster kan utformas på många olika sätt för att användas i och anpassas till
många olika situationer och behov, t.ex kan inlämningstjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd utformas och följa en annan logik än tjänst för ansökan till gymnasieskola.
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•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

Inlämningstjänster kan utformas så att användaren skickar information till flera
organisationer i en och samma tjänst, den information som sänds in kan fördelas på olika
organisationer eller kopieras till samtliga organisationer.
Inlämningstjänster bör vara utformade och relaterade till avsedda användares och
mottagande organisationers verksamhetsprocesser.
Varje inlämningstjänst behöver integreras och stödjas med lämpliga informeringstjänster
så att användaren kan känna säkerhet vid användning av tjänsten.
Inlämningstjänster kan utformas med varierande grad av styrning och formalisering av
ingående delprocesser och registrering av uppgifter. Detta har betydelse för användarnas
nyttjande av inlämningstjänsten.
För en effektiv resursanvändning kan användaren få stöd för att framställa den information som ska sändas in, t.ex genom valalternativ, kopiering, beräkning, sökning i digitala
register/resurser men detta måste ske på ett för användaren genomskinligt sätt.
Att lämna in information till en organisation kan innebära att användaren utför en
kommunikativ handling med väsentliga konsekvenser för användaren, t.ex ett val av
något slag som inte går att ångra (t.ex avbokning av en bokad resa) eller ett uppdrag om
handläggning som ska utföras till viss kostnad (kan gälla vid ansökan om bygglov).
Användaren bör få tillräcklig information om förutsättningar och konsekvenser (sk
konsekvenstydlighet-före) innan användaren skickar iväg meddelanden/information
genom inlämningstjänsten.
Användaren bör få stöd för att tänka efter och kontrollera att det som inlämnas blir
korrekt innan användaren ”trycker på sändknappen”, för att förhindra att användaren
inte av misstag skickar iväg information.
Användaren bör få uppföljande information (”kvitto”) som visar att insändning genomförts (sk konsekvenstydlighet-efter).
Inlämningstjänster bygger ofta på en sändarautentisering, dvs att användaren är
identifierad, men kan i vissa fall göras utan sådan autentisering.

5.6 Utlämning
Utlämning innebär digital kommunikation från organisation till specifik användare. Denna typ
av kommunikation skiljer sig från informering (avsnitt54.4) genom att dels rikta sig till specifik
mottagare (istället för många) och dels handla om individspecifik information (istället för
generell).
Utlämning inbegriper att personal i organisationen skapar information som sedan
kommuniceras till specifik användare. Processen att skapa (eller ändra) information kallas för
registrering eller utfärdande. Registrering innebär att något som inträffat i verksamheten
dokumenteras i en digital resurs, t.ex registrering av studieresultat som utförs av
utbildningsadministratörer i den gemensamma digitala resursen Ladok. Utfärdande är en
tydlig kommunikativ handling som utförs av personal i organisationen; t.ex när läkare
förskriver recept digitalt via journalsystem (e-recept). Sådan skapad information arkiveras
normalt i digitala arkiv/register (organisationens verksamhetsminnen) för senare utsökning
och informationsöverföring till andra organisationer eller för visning för externa användare.
Exempel på register (digitala arkiv) är studieregister (i Ladok) och receptregister (e-recept).
Det är avgörande för organisationen att över tid hålla reda på dess utfärdade beslut och andra
viktiga utförda kommunikativa handlingar.
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Kommunikationslogiken kring registrering och utfärdande kan se lite olika ut. Personal i
organisationen kan skapa och sända ut information som respons på en tidigare digital
inlämning. T.ex kan det vara ett bygglov från en klient som inlämnats digitalt till ett
kommunalt bygglovskontor. Bygglovshandläggare kan respondera digitalt på detta bygglov.
Vid handläggning kan behov av kompletterande information upptäckas och då utfärdar
bygglovshandläggaren en kompletteringsbegäran som riktas till den sökande klienten. Beslut
i bygglovsärendet kommer efter slutförd handläggning att fattas och kommuniceras (dvs
utlämnas).
Utfärdande kan också ske baserat på ett personligt möte mellan en klient och en
organisationsföreträdare. T.ex i samband med ett läkarbesök kan läkaren digitalt utfärda
läkarintyg och recept avsedda för den aktuella patienten. Utfärdande kan också ske
egeninitierat i organisationen. En miljöhandläggare i en kommun kan utifrån en tillsynsplan
välja ut ett tillsynsobjekt och sända ut information till klient om planerat tillsynsbesök. I vissa
fall kan sådan kommunikation ske helt automatiserat genom förbestämda regler.
Digitala från-tjänster som stödjer dessa inledande processer i utlämning är
registreringstjänster och utfärdandetjänster. Ibland ingår som en välintegrerad del, i sådana
registreringstjänster och utfärdandetjänster, initiering av utsändning till extern användare.
Ibland finns en separat utsändningstjänst (som en från-tjänst) som ett komplement till
registreringstjänster och utfärdandetjänster. En uttrycklig utsändning innebär kommunikationslogik med tryck. I vissa fall kan man tillämpa kommunikation enligt drag. Det kan vara
när information har registrerats i organisationens digitala verksamhetsminne och man har gett
externa användare möjlighet (inklusive behörighet) att läsa sådan individspecifik information.
Utlämning innebär således att en organisation kan skapa och sända information till externa
användare (eller den person/organisation som användaren företräder) som hämtas och mottas
av specifik användare 1. Kommunikationsprocessen går från en organisation till viss specifik
mottagare. Användare kan motta utsänd information på olika sätt. En digital till-tjänst för att
stödja användare vid utlämning kallas uthämtningstjänst. Detta kan ske t.ex genom
användning av sk ”Mina sidor” på en avsedd webbplats. Men även andra media kan användas,
som mejl och SMS, om sändaren bedömer sådana kanaler som tillräckligt säkra. Figur 5.8 visar
en principiell bild över digital utlämning.
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Figur 5.8 Utlämning med stöd av registrerings-/utfärdandetjänster,
utsändningstjänster och uthämtningstjänster

Om den information som skickas ut är standardiserad kan detta ibland ske mer eller mindre automatiskt från
något IT-system utan att någon person behöver delta vid varje transaktion, t.ex uppdatering av registrerad
order.
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Tillgång till registrerings-/utfärdandetjänster och utsändningstjänster innebär att:
•
•

•
•

Interna användare får stöd att skapa och ändra information.
Ärenden kan behandlas på ett sammanhållet sätt; t.ex genom att digitalt mottagna
inlämningar från klienter kan behandlas sammanhållet och adekvata responser från
organisationen kan genereras.
Information som har skapats kan lagras för senare utsökning.
Initiering av utsändning till extern användare kan ske vid skapande av information.

Tillgång till uthämtningstjänster innebär att:
•
•
•

Nytta kan skapas för extern användare genom möjligheten att ta emot information.
Nytta för användaren förutsätter att användaren känner till att organisationen sänt ut
information samt att användaren hämtar upp denna.
Nytta kan skapas för organisationen genom möjligheten att sända ut information på ett
fördefinierat sätt som är anpassat till organisationens förutsättningar.

Några utmärkande karaktäristika för utsändnings- och uthämtningstjänster:
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

Definierad plats måste skapas där användaren kan hämta/motta information från en eller
flera sändare/organisationer.
Mottagningsplatser behöver skyddas och inte vara tillgängliga för obehöriga användare,
mottagarautentisering krävs.
Användaren måste känna till och ha behörighet till den plats där informationen finns.
För att användaren ska känna till att information sänts krävs att utsändning kombineras
med någon typ av aviseringstjänst (tryck) till användaren på media som användaren har
tillräckligt aktuell tillgång till, olika användare kan ha olika preferenser kring sådan
tjänst.
Uthämtningstjänster kan utformas så att användare mottar information från flera
organisationer där organisationer har samordnat sin information till en utsändning.
Utformningen kan också vara sådan att användare mottar information från flera
organisationer var för sig i olika utskick och ”informationsblock” eller i olika utskick men
i ett och samma ”informationsblock”.
Uthämtningstjänster bör utformas så att sändare kan identifiera vem/eller vilka som är
mottagare (kan vara en grupp) och mottagande behöver tydligt kunna identifiera
sändande organisation/organisationer (aktörstydlighet).
Utsändnings- och uthämtningstjänster bör vara utformade och relaterade till avsedda
organisationers och mottagande användares verksamhetsprocesser.
Varje utsändningstjänst behöver integreras och stödjas med lämplig informering så att
användaren kan känna säkerhet vid användning av tjänsten.
Att motta information från en organisation kan innebära att användaren utför en
kommunikativ handling med väsentliga konsekvenser för användaren, t.ex ett
erkännande av mottaget beslut.
Användaren bör få tillräcklig information om förutsättningar och konsekvenser
(konsekvenstydlighet-före) innan användaren öppnar/tar del av information om
mottagningshandlingen innebär konsekvenser.
Utsändnings- och uthämtningstjänster behöver kombineras med någon typ av
lagringstjänst.

58

•

Lagringstjänster kan utformas på olika sätt. Utformning bör göras så att lagringstjänsten
stödjer utsändningstjänsten och den typ av information som användaren mottar genom
tjänsten. En lagringstjänst med hög grad av funktionalitet ger användaren stora
möjligheter att hantera mottagen information på olika sätt.

5.7 Bokning
Bokning som digital kommunikation är ett specialfall av kombinerad inlämning och
utsändning. Bokning innebär att utlämningen har gjorts helt automatisk och hanteras av den
digitala resursen utan mänsklig inblandning. Bokning innebär reservering av någon slags
begränsad resurs som den externa användaren är intresserad av; t.ex bokning av
evenemangsbiljetter, resor eller hotellrum. Den efterfrågade resursen finns i ett avgränsat,
men i känt antal, vilket möjliggör att reservering kan ske på ett kontrollerat sätt av en
automatisk digital funktion. En bokningstjänst är en kombinerad från- och tilltjänst och
innebär att den externa användaren:
•
•
•

informeras om tillgängligt utbud av efterfrågade resurser,
kan reservera önskad resurs,
erhåller en tydlig bokningsbekräftelse och/eller något annat bevis på resursbokning.

Som del i bokningstjänster finns ofta integrerade betalningstjänster. Illustration av bokningstjänst finns i figur 5.9.
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Figur 5.9 Bokning med stöd av interaktiva bokningstjänster
Skillnad mot inlämning och utsändning (som har behandlats ovan i avsnitt 5.5 – 5.6) är att
hantering av bokning sker automatiskt utan krav på manuell hantering av utfärdande och
utsändning. Det kan förekomma gränsfall mellan helt automatisk bokning och manuell
hantering av inlämningar. T.ex beställning av en produkt kan ske som en automatisk bokning
där användaren/kunden erhåller en bokningsbekräftelse direkt vid lagd beställning. Senare
kan kunden erhålla en manuellt hanterad information om utlovad leveranstid från den
säljande organisationen.
5.8 Fråga/svar
Fråga/svar innebär en sammansatt digital kommunikation. Detta innebär stöd att ställa fråga
från en part riktat till en annan part tillsammans med stöd för denna andra mottagande part
att besvara frågan och kommunicera tillbaks till den frågande parten. Poängen är att digitalt
sammanhålla en sådan fråge-/svarskommunikation. Man kan skilja mellan olika typer av
fråga-svarstjänster:
•
•

Interaktiva tjänster
Automatiska tjänster
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En interaktiv fråga/svarskommunikation innebär att t.ex externa användare kan sända
information (dvs ställa en fråga) och få återkoppling (svar) från en kunnig person i
organisationen. Detta är en typ av kombinerad insändning och utsändning där kommunikationsiterationerna (flödet) hålls samman (sk trådad kommunikation). Frågeområdet kan
vara fördefinierat (t.ex hälsoinformation via 1177 Vårdguiden), men frågor kan vara av olika
slag och ställs normalt i fri text. Svar kan lämnas tämligen omgående som en synkron
realtidskommunikation (som en chattfunktion) eller fördröjt/asynkront först när en avsedd/
kunnig svarare finns tillgänglig. Fråga/svarskommunikation är organiserad genom fyra
sammanhängande digitala tjänster: En frågetjänst hos extern användare (från-tjänst), en
mottagningstjänst i organisationen (till-tjänst), en svarstjänst i organisationen (från-tjänst)
och en mottagningstjänst hos extern användare (till-tjänst). Se figur 5.10 för illustration.
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Figur 5.10 Interaktiva fråga/svarstjänster
En automatisk fråga/svarstjänst innebär en fördefinierad kommunikation mellan två digitala
resurser. För en digital resurs kan det uppstå behov av information som kan tillgodoses av en
annan digital resurs. Den första digitala resursen efterfrågar/begär information från den andra
digitala resursen som hanterar förfrågan genom att kontrollera behörighet och hämtar och
sammanställer information från egna register till ett ”svarspaket” som sedan överförs till den
frågande digitala resursen. En automatisk fråga/svarstjänst bygger på att den informationsefterfrågande digitala resursen inte har en direkttillgång till register med den efterfrågade
informationen, utan informationssökning behöver ske via annan digital resurs. Ofta handlar
detta om digital kommunikation (informationsutbyte) mellan två fristående organisationer.
För att informationsutbytet ska kunna ske automatiserat krävs fördefinierade frågetyper och
svarstyper. Se figur 5.11 för illustration.
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Figur 5.11 Automatiska fråga/svarstjänster
(digitalt informationsutbyte)
5.9 Lagring
Lagring för externa användare innebär att en organisation som digital tjänstearrangör
tillhandahåller funktionalitet föra att skapa/utarbeta/bearbeta, spara och hämta information.
Användaren skapar information med hjälp av den funktionalitet som tillhandahålls och sparar
den digitalt i ”användarens arkiv” hos tjänstearrangören. Den information som sparas genom
denna tjänst hanteras som användarens och inte som information/dokument som inkommit
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till någon organisation 1. Detta innebär att den information som finns där varken sänds in
automatiskt eller ändras av någon annan aktör på annat sätt än enligt de regler som gäller för
”användarens arkiv”. Tjänstearrangören kan begränsa möjlig lagring t.ex vad gäller volym
och/eller tidsrymd. Externa användares digitala lagring stöds av digitala tjänster: Fråntjänster i form av registreringstjänster (utarbeta/bearbeta) och arkivtjänster (spara); till-tjänst
i form av uthämtningstjänst.
Tillgång till lagringstjänster innebär att användaren kan utarbeta och spara information för att
ha tillgång till den eller för att vid senare tillfälle återkomma och arbeta vidare med det sparade
underlaget (utkastet). På företagarsajten verksamt.se finns t.ex en digital tjänst som innebär
att skapa en affärsplan. Affärsplanen är inte avsedd att skickas in till någon organisation, men
den fyller en viktig generativ funktion i användarens process att starta företag och
kompletterar därigenom andra tjänster på webbplatsen, t.ex olika inlämningstjänster. I figur
5.12 visas lagring som används för information som framställts av extern användare (fall A).
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Figur 5.12 Lagring med tjänster för att bearbeta, spara och hämta
information som extern användare själv framställt (A)
Om lagringstjänsten kombineras med en inlämningstjänst kan användaren t.ex spara en
påbörjad ansökan. Därefter kan användaren färdigställa den i etapper för att slutligen skicka
in den när ansökan är komplett (fall B; figur 5.13).
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Figur 5.13 Inlämning kombinerad med lagring ― tjänster för att utarbeta,
spara/hämta och sända in information (B)
Om lagringstjänsten kombineras med utlämning kan användaren, förutom lagring och
bearbetning, även få access till individspecifik information som organisationen har
tillgängliggjort. Användaren kan, efter att ha sett uppvisad information, sedan välja att spara
eller kasta samt göra andra förändringar i mottagen information enligt de förutsättningar som
tjänstearrangören har implementerat i den digitala resursen. T.ex kan en bank tillhandahålla
”mina sidor” där användaren får tillgång till olika meddelanden/dokument (t.ex saldobesked
och fakturor). Funktionalitet kan då finnas, där användaren för varje meddelande kan välja att
Inom offentlig sektor är det viktigt med gränsdragning till sk ”inkommen handling”, varför sådan här
användarstyrd arkivering ses som juridiskt skild från organisationen och sker i användarens sk ”egna utrymme”.
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spara meddelandet eller ta bort det helt från användarens vy. Figur 5.14 visar en principiell
bild över användning av lagringstjänst när det gäller information som kommer från en
informationsleverantör (fall C).
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Figur 5.14 Lagring med tjänster för att bearbeta och spara information från
informationsleverantör (C)
En inlämningstjänst där användaren utarbetar en ansökan genom att fylla i ett formulär men
också hämtar individspecifika uppgifter samt sparar formuläret i sitt arkiv på ”mina sidor”
under processens gång är ett exempel på en kombinationstjänst som innehåller funktionerna
inlämning, utlämning och lagring.
Tillgång till lagringstjänster innebär att:
•

•
•

•

•

•

Nytta kan skapas för användaren (fall A) genom möjlighet att spara egen framställd
information som inte kommer att granskas av någon annan samt möjlighet att arbeta
stegvis och tidsoberoende under processen att framställa ett färdigt dokument.
Nytta kan skapas för användaren (fall B) genom möjlighet att arbeta stegvis och
tidsoberoende under processen och spara utkast innan en slutgiltig inlämning sker.
Nytta kan skapas för användaren i båda användningsfallen (A resp B). I fall A: Möjlighet
att spara egen framställd information som inte kommer att granskas av någon annan
samt möjlighet att arbeta stegvis och tidsoberoende under processen att framställa ett
färdigt dokument.
Nytta kan skapas för användaren (fall C) genom möjlighet att organisera och på olika sätt
relatera till information som mottagits från informationsleverantör ökar
förutsättningarna för att användaren ska få nytta av informationen.
Nytta kan skapas för organisationen (fall A och B) genom att information/dokument som
ska skickas in till en eller flera organisationer kan bli mer genomarbetade då användaren
framställer dokumenten stegvis under längre tid samt få stöd av annan information som
användaren sparat, t.ex olika utkast.
Nytta kan skapas för organisationen (fall C): När användaren sparar information och gör
det enligt egna principer kan detta bidra till ökad kunnighet hos användaren, vilket kan
vara positivt i framtida kontakter med organisationen.
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Några utmärkande karaktäristika för lagringstjänster:
•
•
•

•

1

Information är tillgänglig för extern användare, men inte för tjänstearrangören 1.
Lagringsmöjligheten kan vara begränsad i volym och tid. Hur detta utformas har
betydelse för användningsprocessen och användarens nytta.
För att uppnå en effektiv resursanvändning kan lagringstjänster integreras med
informeringstjänster, inlämningstjänster och utsändningstjänster, men detta måste då
ske på ett sätt som är transparent för användaren.
Användaren måste vara inloggad för att spara och hämta information i användarens ”eget
arkiv”. Detta ställer krav på inloggnings- och behörighetsprocesser.

Detta gäller åtminstone för digitala resurser inom offentlig sektor.

63

6 Digitala möten
Detta kapitel behandlar den interaktiva dimensionen.
6.1 Interaktion med digital resurs
För att användare ska kunna nyttja en digital resurs behöver interaktion 1 ske via ett
presentationsgränssnitt. Den digitala resursen visar sig och uppträder för användaren genom
sitt gränssnitts utseende och beteende. När användaren interagerar med den digitala resursen
för att utföra olika aktiviteter (t.ex hämta information, lägga en beställning, ställa en fråga,
ansöka, registrera en produkt) möter användaren olika vyer av den digitala resursen. Varje
sida/bild/dokument/formulär som användaren tar del av utgör en egen vy som också är en del
av det totala innehåll som kan exponeras för användaren. Den digitala resursen tillgängliggörs
för användaren genom mötet med dessa olika vyer. Genom det gränssnitt som presenteras för
användaren får användaren möjlighet att söka och navigera sig fram till information och
funktionalitet som användaren ska nyttja. Innehållet i den digitala resursen kan organiseras
och presenteras på olika sätt i gränssnittet. Vald utformning kan stödja eller ibland hindra
användarens åtkomst och nyttjande av den digitala resursen.
De upplevelser och erfarenheter som användaren tar med sig från det digitala mötet påverkar
framtida digitala möten. Många gånger finns konkurrerande och kompletterande digitala
resurser som användaren kan välja istället om mötet inte upplevs som tillräckligt positivt.
Figur 6.1 ger en översiktlig bild över användares interaktion med en digital resurs, där såväl
förutsättningar för interaktionskvalitet som effekter av ett framgångsrikt nyttjande framgår.
Att användarnas interaktion med den digitala resursen alltid är så klar och tydlig och går så
smidigt och säkert som möjligt utgör viktiga förutsättningar för att potentialen i en digital
resurs ska kunna utnyttjas och skapa positiva effekter. Detta innebär att gränssnittet måste
vara så utformat att användarna får stöd för att utan tveksamhet:
•
•
•
•

hitta till den digitala resursen
hitta från den digitala resursen
hitta rätt i den digitala resursen
göra rätt i den digitala resursen

Klarhet. Användaren ska kunna förstå och få en klar uppfattning över innehåll och
funktionalitet i den digitala resursen. Innehåll och funktion ska vara genomskinligt för
användaren så att tveksamheter och obehagliga överraskningar inte ska behöva uppstå.
Användaren ska förstå: 1) betydelser i informationsinnehåll, 2) orsaker och samband av
sammansatta delmoment och funktioner, 3) konsekvenser av handlingar som ska utföras eller
har utförts av användaren i den digitala resursen. Att användaren kan uppleva interaktionen
som klar och tydlig utgör även en förutsättning för att uppnå smidighet och säkerhet i
användning av den digitala resursen.

Människors interaktion med digitala resurser har studerats av många författare; se t.ex Nielsen (1993),
Shneiderman (1998), Norman (1998), Dourish (2001), Hartson (2003), Ågerfalk (2003), De Souza (2005),
Cronholm & Goldkuhl (2010) och Rogers m.fl (2011).
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Smidighet. Användaren ska kunna nå fram till och få tillgång till önskad/lämplig information
och funktionalitet snabbt och utan besvär. Användaren ska inte behöva gå omvägar, leta runt,
hoppa mellan olika digitala tjänster eller IT-system, logga in upprepade gånger eller ange
uppgifter som redan finns.
Säkerhet. Användaren ska kunna känna sig säker och lita på den information som presenteras
och de processupplägg som tillhandahålls. Användaren ska kunna lita på att det som utförs (av
den digitala resursen och av användaren i och genom den digitala resursen) blir korrekt och i
enlighet med gällande regler. Användare ska kunna få hjälp och stöd i den digitala resursen för
att inte göra fel.
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användaren

Ämne
Funktionalitet Kunskaper & motivation
Text, bild & ljud
Användningskontext
Struktur & plats
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Interaktion
Klar & tydlig
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Egenskaper i
interaktionen

Figur 6.1 Användares interaktion med digital resurs – förutsättningar och effekter
Om interaktionen sker på ett klart och tydligt, smidigt och säkert sätt finns alltså
förutsättningar för att den digitala resursen kan utnyttjas effektivt samt att användaren får
nytta av den digitala resursen. Men möjlighet att uppnå kvalitet vid interaktion med digital
resurs är både beroende på användaren och den digitala resursen. Digitala resurser är
komplexa instrument som kan formas på många olika sätt. Stora valmöjligheter finns när
digitala resurser skapas, uppdateras och vidareutvecklas.
6.2 Interaktionskvalitet
En viss digital resurs kan objektivt ”se ut på ett visst sätt” med vissa egenskaper, men när den
digitala resursen används är det alltid aktuell användare som tolkar den digitala resursen
utifrån sina kunskaper och sina referensramar. En viktig påverkande faktor, förutom
kunskaper och erfarenheter, är den situation som användaren befinner sig i. Vad har
användaren för förväntningar, vad ska den digitala resursen användas till? Hur är den fysiska
och psykiska miljön i användningssituationen? Användarens förutsättningar och möjligheter
samverkar med egenskaper hos den digitala resursen i interaktionssituationen.
För att uppnå kvalitet i användning är det viktigt att den digitala resursen är anpassad till
användaren. Men flertalet digitala resurser utvecklas inte för att passa någon enskild
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användare, istället handlar det oftast om väldigt många okända användare. Olika
användargrupper kan ibland identifieras, där vissa grupper kan vara mer homogena och kända
än andra grupper. Men det är alltså inte så vanligt att digitala resurser kan anpassas helt efter
vissa användare. Dock finns vissa grundläggande egenskaper hos digitala resurser som har stor
betydelse för interaktionskvaliteten och därför särskilt bör uppmärksammas. Vi lyfter här fram
egenskaperna ämne, funktionalitet, text, bild och ljud samt struktur och plats som viktiga
faktorer som behöver beaktas.
Ämne. Innehållet i en digital resurs handlar om något ämne. Ämnesområdet och kunskaps-/
fördjupningsnivån inom ämnesområdet har betydelse för användarnas möjligheter att tillgängliggöra och interagera med den digitala resursen. Komplicerade fakta, avancerade
samband och specialistområden begränsar möjligheterna att uppnå en smidig och säker
användning för många användare. Medan mer vardagsanknutna ämnesområden som stannar
på en mer översiktlig och allmän nivå inte ställer lika stora krav på användaren. Om
ämnesområde och fördjupningsnivån överensstämmer med användarens förväntningar och
kunskaper, ger det bättre förutsättning för användaren att interagera med den digitala
resursen än om överensstämmelsen är bristfällig.
Funktionalitet. I en digital resurs erbjuds användarna olika typer av funktionalitet i form av
digitala tjänster. En speciell typ av funktionalitet är navigeringsfunktionalitet som är en
nödvändig del för att användarna ska kunna interagera med den digitala resursen och dess
olika vyer; t.ex att kunna gå från ett ställe till ett annat i den digitala resursen. Den digitala
resursens funktionalitet kan vara logisk och välfungerande eller ologisk och svår att använda.
Men den kan till och med vara dåligt fungerande och omöjlig att använda. Olika typer av
tjänster är olika krävande för användarna. Informeringstjänster innebär att användaren
endast kan hämta information, detta är oftast inte så krävande och användaren kan inte utföra
någon handling som förändrar innehåll i digital resurs. När det gäller inlämningstjänster är
funktionalitet för dessa betydligt mer kritiskt för användaren, eftersom här utför användaren
handlingar i IT-systemet som får konsekvenser utanför den digitala resursen. Bristfälligt
fungerande funktionalitet kan resultera i felaktig information samt innebära att användaren
inte får förväntad nytta av den digitala resursen.
Text, bild och ljud. Kommunikation med användarna av den digitala resursen sker genom olika
betydelsegivande symboler som användarna måste tolka och förstå. De symboler som används
och som ska tolkas av användaren förmedlar inte bara information om olika företeelser och
objekt utan förmedlar också ett förhållningssätt som användaren kan påverkas av. Att
användaren/mottagaren kan tolka och betydelseange dessa symboler, enligt sändarens
intentioner, är givetvis viktigt för att kunna använda den digitala resursen och uppnå kvalitet
i kommunikationen 1. Text, bild och ljud används i kommunikation kring det informationsinnehåll/ämnen som den digitala resursen är skapad för att kommunicera kring men även som
stöd för funktionalitet och organisering av innehåll.
Struktur och plats. Hur innehållet i en digital resurs organiseras har stor betydelse för
användarnas möjligheter att hitta fram till önskat innehåll. Vi lyfter här fram två parametrar
för att organisera innehållet. De två parametrarna struktur och plats är relaterade till varandra
och kan användas på ett medvetet sätt för att underlätta användarens åtkomst. Strukturering
Språk och tonalitet är så viktigt och komplext att vi lyfter fram det som en egen dimension som behandlas i
kapitel 7 ovan.
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och placering måste alltid göras för innehåll i en digital resurs. En omedveten hantering av
dessa parametrar kan, istället för att underlätta, försvåra användarens möjligheter att nytta
den digitala resursen på ett avsett och effektivt sätt.
Ett innehåll kan struktureras efter olika principer. Valda principer har betydelse för
användning av digital resurs. Ämnet och mängden information liksom användarkategori och
användningssyfte har betydelse för vilken struktur som kan vara mest lämplig. Om användaren
förstår vilken struktureringsprincip som används kan det underlätta för användarens åtkomst.
Om olika delar av innehållet också kategoriseras och namnges på ett konsekvent och kongruent
sätt i enlighet med strukturen, kommer detta att bidra till en förståelse och enklare användning
av innehållet. Ju mer omfattande och diversifierat innehållet är, desto större är behovet att
forma ett välstrukturerat innehåll.
Var innehållet placeras i den digitala resursen har också betydelse för användaren. Placering
handlar både om placering på viss sida/i viss vy samt placering på olika sidor/vyer. Vald
struktur påverkar möjliga val för placering. En kongruent och enhetlig placering av olika delar
av innehållet relaterat till en relevant struktur underlättar för användaren att tillgängliggöra
sig innehållet. Allt innehåll kan oftast inte få plats på första sidan. Ju mer omfattande och
diversifierat innehållet är desto större är behovet att identifiera lämpliga principer för
placering.
6.3 Steg i interaktionsprocesser
Digital interaktion innebär att en användare utför något arbete i samverkan med en digital
resurs. Detta betyder en kommunikation mellan användare och digital resurs där de två
parterna gör olika saker och har olika roller. Interaktion innebär att användaren gör något
riktat mot IT-systemet och att IT-systemet gör något riktat mot användaren.
Interaktionsprocessen kan sägas bestå av ett antal steg eller faser. Först måste användaren bli
klar över vad man kan göra med hjälp av den digitala resursen; vilken funktionalitet erbjuder
den digitala resursen? IT-system har en handlingsrepertoar som erbjuds användare. Denna
handlingsrepertoar finns på olika platser (sidor/dokument) i systemet. Användaren behöver
studera om önskvärd funktionalitet finns tillgänglig där hen befinner sig digitalt eller om
användaren behöver förflytta sig till en annan digital plats. Om användaren har tillgång till
önskvärd funktionalitet kan hen utföra önskad digital handling; t.ex mata in någon
information. IT-systemet utför sedan något enligt dess förbestämda funktionalitet. Denna
digitala reaktion innebär ofta att någon feedback presenteras för användaren. Användaren
studerar mottagen feedback som en kontroll av om det önskade faktiskt blev utfört. Tyvärr så
ger inte alla digitala resurser (i alla lägen) en god transparent feedback. Ibland handlar det om
att användaren får ”gissa sig till” vad som faktiskt blev utfört.
Interaktion kan sägas bestå av fyra steg (faser) som kan benämnas på följande sätt:
1.
2.
3.
4.

Förinformering
Utförande
IT-reaktion
Efterinformering

Digital interaktion kan ofta beskrivas enligt denna fyrstegsmodell. Man kan säga att digital
interaktion består av utförande av ett antal interaktionsprocesser som vara och en följer ett
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sådant mönster. Detta innebär att efterinformering (steg 4) efterföljs av en förinformering
(steg 1) i nästa interaktionsprocess. Sådana interaktionsprocesser kan också kallas interaktionsloopar. En illustration av de fyra stegen i interaktionsprocessen finns i figur 6.2. Dessa
fyra processteg kallas tillsammans här för en generisk interaktionsloop 1.

2

”Nu gör jag!”
(Utförande)

1

3

”Vad kan jag göra?”
(Förinformering)

IT-system
reaktion

4

”Vad har gjorts?”
(Efterinformering)

Figur 6.2 Steg i interaktionsprocessen (generisk interaktionsloop)
I varje fas gör användaren respektive IT-systemet något. Men de har olika roller och uppgifter
i varje fas. Användaren är aktiv i tre av faserna (1, 2, 4); i den tredje fasen är användaren
avvaktande, dvs i väntan på IT-systemets reaktion. Ofta är IT-systemets reaktion omedelbar
för användaren, någon direkt väntan uppstår då inte. IT-systemet är aktivt i fas 3, men det
utför något i de tre övriga faserna också genom att visa upp och tillhandahålla funktionalitet
och information för användaren samt ta emot den manipulering som användare gör. I tabell
6.1 har de olika faserna angetts och vad respektive part (användare, IT-system) gör i varje fas.
Handlingsflödet igenom de fyra faserna har också beskrivits i tabellen.
I den första fasen ― förinformering ― studerar användaren skärmdokumentet och försöker bli
klar över vilka handlingsmöjligheter som erbjuds. Det kan vara så att användaren inte bara
läser vad som finns på skärmen utan också gör några manipulationer som att scrolla upp och
ner eller att öppna någon informationsruta för att få en förklaring om något i
handlingsrepertoaren. Förinformering kan alltså inbegripa att användaren aktivt undersöker
delar av handlingsrepertoaren. IT-systemet måste förstås vara responsivt här och dynamiskt
visa det användaren önskar se.

Denna generiska interaktionsloop har tidigare beskrivits under rubriken ”elementarinteraktionsloopen” av
bl.a Ågerfalk (2003), Goldkuhl m.fl (2004), Goldkuhl (2009a), Cronholm & Goldkuhl (2010) och Goldkuhl &
Röstlinger (2012). Här har vissa vidareutvecklingar gjorts i förhållande till dessa tidigare arbeten med
elementarinteraktionsloopen.
1
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Fas

Användare

IT-system

Förinformering

Studera & undersöka
handlingsrepertoar

Visa upp handlingsrepertoar

Utförande

Inmata

Ta emot inmatning

Reaktion

Avvakta

Bearbeta

Efterinformering

Tolka feedback

Exponera feedback

Tabell 6.1 Rollrepertoar och handlingsflöde i generisk interaktionsloop
Ett användargränssnitt är ett kommunikations- och handlingsinstrument. En användare utför
kommunikativa handlingar med hjälp av den digitala resursens interaktionsyta. En användare
kan bli informerad (läsa) och kommunicera information till andra (skriva). Dessa kommunikationsvägar (input, output) präglar det digitala mötet. Till dessa två kommunikationsvägar ska
läggas navigering. En digital resurs är normalt mer omfattande ån vad som finns på ett
dokument (en sida). En digital resurs består av flera digitala platser och användaren behöver
ofta förflytta sig mellan dessa olika platser. Detta ger tre grundläggande typer av
interaktionsloopar för användaren:
•
•
•

Läsloop
Skrivloop
Navigeringsloop

Vi använder uttrycket läsa, eftersom det huvudsakligen handlar om perception via syn, men
andra sinnen kan ibland också brukas. Vi använder uttrycket skriva, även om andra typer av
kommunikation också kan nyttjas.
Dessa tre subtyper av interaktionsloopar kan beskrivas med hjälp av de fyra faserna i den
generiska interaktionsloopen (figur 6.6; tabell 6.1). Interaktionen genomlöper dessa fyra faser
för de tre olika typerna av interaktionsloopar; se tabell 6.2. För skrivloop och navigeringsloop
är det utförandet (steg 2) som är den primära handlingen för användaren (fetat i tabell 6.1).
Poängen med läsloopen är att ta del av den information som visas, dvs vid efterinformering i
steg 4 (fetat i tabell 6.1). Utförandet, att göra något (t.ex utsöka) för att ta del av information,
är en förberedelse för att kunna läsa.
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Faser

Loopar Läsloop

Skrivloop

Navigeringsloop
Studera &
undersöka
navigationsrepertoar
Mata in
navigeringsinfo
(begär flytt)

Förinformering

Studera &
undersöka
läsrepertoar

Studera &
undersöka
skrivrepertoar

Utförande

Mata in
sökparametrar

Mata in
information

IT-reaktion

Utsökning,
exponering

Efterinformering

Läsa information

Mottagning,
behandling,
feedback
Kontroll av utförd
registrering

Visa ny plats
Kontrollera ny plats

Tabell 6.2 Översikt över olika typer av interaktionsloopar

Typ av digital tjänst
Publiceringstjänst
Informeringstjänst
Inlämningstjänst
Mottagningstjänst
Registrings-/utfärdandetjänst
Utsändningstjänst
Uthämtningstjänst
Bokningstjänst (studera utbud)
Bokningstjänst (reservera)
Fråga/svarstjänst (ställa fråga)
Fråga/svarstjänst (motta fråga)
Fråga/svarstjänst (besvara fråga)
Fråga/svarstjänst (motta svar)
Lagringstjänst (utarbeta/spara)
Lagringstjänst (hämta)

Typ av interaktion
Skrivloop
Läsloop
Skrivloop
Läsloop
Skrivloop
Skrivloop
Läsloop
Läsloop
Skrivloop
Skrivloop
Läsloop
Skrivloop
Läsloop
Skrivloop
Läsloop

Tabell 6.3 Typ av primär interaktionsloop för olika typer av digitala tjänster
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7 Mål och värden: Digitala resurser som normativa bärare
Detta kapitel behandlar den normativa dimensionen.
Mål och värden har en avgörande betydelse för digitala resurser i verksamheter. De styr (eller
bör åtminstone styra) beslut om och design av innehåll och funktioner hos digitala resurser.
Detta innebär dessutom att viktiga mål och värden kommer finnas som element i digitala
resurser 1. Vi säger att digitala resurser är normativa bärare, dvs bärare av mål och värden.
7.1 Mål vs. värde
Vi använder begreppsparet mål och värde här. Ibland så uppfattas innebördsnyanser mellan
dessa begrepp. Mål ses som det som man för/i en verksamhet har klargjort att man vill uppnå
(”verksamhetsmål”). Värden kan å andra sidan uppfattas som mer fundamentala önskvärdheter som ligger bakom dessa mål. Med begreppsparet så vill vi täcka in detta spektrum av mer
fundamentala värden och mer konkreta mål för verksamheter. Vi önskar vara inkluderande i
ett sådant normativt resonemang och inte utesluta varken fundamentala värden eller mer
konkreta verksamhetsmål. Det är emellertid svårt att dra en skarp gräns mellan vad som ska
anses som ett fundamentalt och underliggande värde och vad som är ett verksamhetsmål. Vi
ser inte heller att man i denna skrift har något direkt behov av en sådan distinktion. Vi
behandlar därför här det normativa som helhet utan att försöka göra en differentiering mellan
värden och mål. Som en följd av detta så använder vi begreppen värde och mål som synonymer.
Vi kommer i fortsättningen huvudsakligen använda begreppet ”mål” och därmed så inbegriper
detta även ”värde”.
7.2 Mål för digitaliserade verksamheter: målobjekt och målkaraktäristika
Vid studium av mål för den digitala resursen så behöver man navigera i ett ”landskap” av olika
mål och värden för verksamheten. I detta avsnitt ger vi en översikt över olika typer av mål som
kan vara relevanta att beakta avseende digitaliserade verksamheter. Mål kan avse olika
företeelser i verksamheten, dvs det kan finnas olika målobjekt. I figur 7.1 finns en bild över
olika typer av målobjekt.

Mål för
underlag &
delresultat

Instrumentmål

Aktörsmål

Processmål

Produktmål

Effektmål

Samverkansmål

Figur 7.1 Olika slag av målobjekt
Betydelsen av mål/värden för digitala resurser har behandlats av många författare; se t.ex Fountain (2001),
Gordijn m.fl (2006), Hedström (2007), Henkel m.fl (2007), Flak m.fl (2009), Virili & Sorrentino (2009), Persson &
Goldkuhl (2010), Johannesson m.fl (2010), Hellang & Flak (2012), Cordella & Bonina (2012), Rose m.fl (2015),
Cook & Harrison (2015).
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Denna strukturering av olika typer av mål bygger på verksamhetsteori och en metod för
målanalys; se Goldkuhl & Röstlinger (2019a) 1.
Effektmål avser önskvärdheter som kan uppstå efter leverans av en produkt och vid bruk av
denna. Det kan handla om bruksvärden, klientupplevelser och vidare effekter på omgivning.
Produktmål är önskvärda egenskaper hos produkten, ofta uttryckt som kvalitetsmål. För att
en klient ska få tillgång till en produkt från en verksamhet krävs ofta någon inledande
samverkan mellan klienten och aktörer/producenter från verksamheten. Det kan t.ex handla
om exponering av produkterbjudanden, förfrågningar, beställningar och leveransåtaganden 2.
Man kan ställa upp mål för denna externa samverkan mellan producenter och klienter, dvs
uttrycka samverkansmål.
Processmål avser önskvärdheter för aktiviteter i verksamheten; det t.ex kan gälla tid,
kostnader eller andra typer av effektivitetsslag. Man kan också formulera mål för aktörer som
ingår i verksamheten, dvs de som utför aktiviteter. Detta kan vara mål avseende kompetens
eller beteende. Man kan även formulera mål för de instrument (artefakter/
verktyg) som används i verksamheten (instrumentmål). I detta inbegrips då mål specifikt
formulerade för aktuella digitala resurser.
Produktmål gäller det som man i verksamheten framställer för klienter. Det kommer, för de
flesta verksamheter, att finnas många andra slag av objekt som hanteras i verksamheten; såväl
underlag (”råmaterial”) till verksamheten som olika delresultat. Man kan formulera olika
kvalitetsmål eller andra mål för sådana verksamhetsobjekt.
Som framgått ovan så ingår mål för digitala resurser som en undergrupp till instrumentmål. I
den redovisade måltypologin (enligt figur 7.1) så finns ingen målkategori som särskilt
fokuserar information och kommunikation. I det beskrivna sammanhanget av digitala resurser
så finns ett klart behov av att särskilt lyfta fram sådana mål. I figur 7.2 har
verksamhetsmodellen från figur 7.1 illustrerats med mål avseende kommunikation.

I
U

S

A

P
Kommunikationsmål

Figur 7.2 Kommunikationsmål för olika aspekter av en verksamhet

Figur 7.2 kan ses som en förenkling av en generisk verksamhetsmodell som presenteras i Goldkuhl &
Röstlinger (2019a, kapitel 2). Nedanstående genomgång av olika typer av mål är inspirerad av olika
dimensioner av verksamhetskvalitet (ibid, avsnitt 2.7). Perspektiv och begrepp för målanalys finns beskrivna i
kapitel 12 (ibid).
2
En verksamhetsteoretisk analys och beskrivning samverkan och utbyte mellan leverantörer/producenter och
kunder/klienter finns uttryckt i Goldkuhl & Röstlinger (2019a); se även Goldkuhl & Lind (2008).
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I denna figur avser vi inte bara digitaliserad information. Vi skriver ju inte bara om digitala
resurser utan om digitaliserade verksamheter, därför tar vi ett bredare grepp och inkluderar
all slags verksamhetskommunikation. Genom att tala om kommunikationsmål så täcker vi
olika aspekter som 1) sändares uttryck av information, 2) olika egenskaper av uttryckt
information och hantering av denna och 3) mottagares anskaffning och tolkning av
information.
Det är relevant att tala om kommunikationsmål avseende olika element i verksamheter i
enlighet med modellen i figur 7.2. Detta framgår av figuren genom olika pilar som indikerar
för vilka verksamhetselement som det kan vara befogat att tala om kommunikationsmål.
Självklart gäller detta för digitala resurser (se pil I) som innehåller digitaliserad information
samt verkar som hjälpmedel för digitaliserad verksamhetskommunikation. All kommunikation sker givetvis inte digitalt i verksamheter. Mycket kommunikation mellan aktörer sker på
andra sätt (pil A). Samverkan med externa intressenter (klienter och andra) inbegriper förstås
kommunikation (pil S). Nuförtiden sker mycket av sådan extern kommunikation genom
digitala hjälpmedel
Vissa produkter till klient kan vara informationsobjekt och vissa kan då vara digitaliserade (pil
P). Exempel på detta är beslut, intyg och tillstånd från olika förvaltningar eller biljetter från
reseföretag eller evenemangsarrangörer. Beskrivningar, vägledningar och råd som är samlade
på särskilda webbplatser är också exempel på digitaliserade informationsprodukter. För
informationsprodukter, som tillhandahålls av en organisation digitalt till sina klienter, så krävs
digitala resurser som bärare och värd för sådana informationsprodukter. En sådan digital
informationsöverföring baseras naturligen på information som input, dvs som underlag/
delresultat (pil U).
Vi har således ovan gjort en indelning i olika typer av mål baserat på vilken typ av målobjekt
som målen avser. För dessa olika mål (effektmål, produktmål, samverkansmål, processmål,
aktörsmål, instrumentmål, mål för underlag/delresultat, kommunikationsmål) har vi nedan
gjort en ytterligare precisering med hjälp av målkaraktäristika. Genom att för de olika angivna
måltyperna ange målkaraktäristika, så preciserar vi dels olika aspekter inom målområdet och
dels ger vi indikationer på önskvärda egenskaper. Vi behöver framhålla att nedanstående listor
inte alls ska ses som heltäckande utan avser att utgöra en precisering av dessa måltyper.
Genom dessa listor så kan man i en målanalys av digitaliserade verksamheter få visst
inspirationsstöd för att identifiera respektive formulera relevanta mål.
Produktmål, dvs mål avseende produkter som är resultat från verksamheten avsedda för
klienter:
•
•
•
•
•
•

Behovstäckning hos (olika) klienter
Användbara produkter
Begripliga och instruktiva produkter
Hållbara produkter (säkerhet, följdriktighet, korrekthet, motståndskraftighet,
underhållsbarhet)
Kongruens och komplementaritet mellan olika produkter i bruksmiljö
Motsvarar förväntningar hos klienter
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Effektmål, dvs mål avseende effekter som uppstår vid bruk av produkter:
•
•
•

Bidrag till gynnsamma effekter för klienter (möjliggör & underlättar handlingar; bidrar
till kunnande, tillfredställelse och positiva upplevelser)
Bidrag till gynnsamma effekter för andra intressenter och till andra värden
(samhälleliga mål)
Förtroende hos intressenter för produkt och verksamhet

Samverkansmål, dvs mål avseende samverkan mellan producent och klient samt med andra
berörda intressenter:
•
•
•
•
•
•

Tydlighet för parter
Effektivitet för parter
Enkelhet för parter
Ömsesidighet mellan parter
Förtroende mellan parter
Samverkansförmåga mellan parter

Processmål, dvs mål avseende interna verksamhetsprocesser:
•
•
•
•
•

Stabilitet (säkerhet, korrekthet, följdriktighet
Flexibilitet (motståndskraft mot störningar)
Resurseffektivitet (effektivt nyttjande av tid och andra resurser)
Kongruens (samstämmighet och balans mellan olika delar av verksamheten)
Utvecklingsbarhet (förmåga till konstruktiv förändring)

Aktörsmål, dvs mål avseende aktörer (medarbetare/producenter) i verksamheten:
•
•
•
•
•

Aktörers förmåga (kunnande och kompetens)
Aktörers motivation
Aktörers utförande av arbetsuppgifter
Arbetstillfredsställelse hos aktörer
Samverkansförmåga mellan aktörer

Instrumentmål, dvs mål avseende instrument (utrustning/verktyg/artefakter) som används i
verksamheten (t.ex produktionsutrustning, transportmedel, digitala resurser):
•
•
•
•

Styrbarhet hos instrument (begriplighet)
Operationalitet (utförande förmåga)
Handlingsstödjande instrument (möjliggöra, underlätta och rikta användares
handlingar)
Adekvat uppgiftsfördelning mellan instrument och användare

Mål för underlag/delresultat, dvs mål för objekt som utgör underlag/delresultat för transformation till produkter/resultat från verksamheten:
•
•
•

Transformerbara underlag (möjliga, enkla, säkra att transformera till slutprodukter)
Bidrag till hög/förväntad kvalitet hos slutprodukter (olika produktegenskaper)
Komplementaritet mellan olika underlag (bidrar till god sammansättning till
slutprodukt)
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•

Följdriktighet (överensstämmelse med specifikation)

Kommunikationsmål, dvs mål avseende information/kommunikation i verksamheten och
med omgivningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydlighet och precision i information
Språklig begriplighet och följdriktighet
Korrekthet i information
Allsidig/täckande information
Rika möjligheter till informationsbearbetning
Rika kommunikationsmöjligheter
Transparens i informationsresurser
Lättillgängliga informationsresurser
Säkerhet i informationshantering
Normativ/regulativ följdriktighet i kommunikation
Ömsesidig förståelse mellan parter i kommunikation
Effektivitet i verksamhetskommunikation
Flexibilitet avseende användning av olika media för kommunikation

En digital resurs ingår som element i en organisations verksamhetsförmåga. Digital förmåga
utgör en del i sådan verksamhetsförmåga. Det räcker inte bara med digital instrument- och
kommunikationskvalitet utan sådana kvaliteter behöver på positivt sätt samverka med andra
aspekter av organisationens verksamhetsförmåga.
Digital kvalitet kan ses kopplade till dessa olika typer av verksamhetsmål. Digitala resurser kan
på olika sätt befrämja aktörers kunnande, som t.ex att vara informativa om verksamheter och
dess omgivning samt att stödja ett kompetent utförande i verksamheten. Digitala resurser
används ofta för att öka resurseffektiviteten i verksamhetsprocesser, inte bara genom att
ersätta mänsklig arbetskraft utan också genom att implementera smarta sätt att bedriva
verksamheter på. Digitala resurser är ett kraftfullt sätt att skapa stabilitet och repetitivitet i
verksamheter. Man standardiserar sätt att bedriva verksamheter på genom digitalisering. Att
använda digitala resurser innebär ofta att man ”fryser” sättet som verksamheter bedrivs på och
det finns därför en utmaning att samtidigt få till stånd en lättrörlighet i verksamheter. Till viss
gräns går det att bygga in viss flexibilitet i digitala resurser, men det kan uppstå situationer där
människor måste ändra funktionalitet (genom någon form av omprogrammering) i dessa. Det
är då viktigt att det tillräckligt enkelt och säkert går att göra sådana förändrande ingrepp i
digitala resurser.
7.3 Mål för digitala resurser: egenskapsmål, användningsmål och
konsekvensmål
Vid analys av mål avseende digitala resurser är det viktigt att skilja mellan mål för den aktuella
digitala resursen och mål avseende vad användningen av den digitala resursen bör ge upphov
till. Vi skiljer här mellan tre typer av mål (figur 7.3):
•
•
•

Digitala egenskapsmål
Användningsmål
Konsekvensmål
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Med digitala egenskapsmål avses mål avseende konkreta egenskaper hos den specifika digitala
resursen. Vi täcker därmed in instrumentmål avseende digitala instrument och
kommunikationsmål avseende digitaliserad information enligt måltypologin i avsnitt 7.2 ovan.
Kommunikationsmål avser självklart digitaliserad information. Instrumentmål täcker i första
hand önskvärda egenskaper avseende digital funktionalitet, digital interaktion, digital
arkitektur och digital teknologi.
Konsekvensmål:
Önskvärd situation som
uppstår som följd av
användning av den
digitala resursen

Användningsmål:
Önskvärd situation för
användaren som
uppstår vid direkt
användning av den
digitala resursen

Digitalt
egenskapsmål:
Önskvärda egenskaper
hos den digitala
resursen

Figur 7.3 Egenskapsmål vs. användningsmål vs. konsekvensmål för digitala resurser
Digitala resurser bör leda till önskvärda situationer som alltså kan uppstå utifrån användning
av den digitala resursen. Vi skiljer mellan användningsmål (önskvärd situation som uppstår
vid direkt användning av den digitala resursen) och konsekvensmål (önskvärd situation som
uppstår som konsekvens av användning). Vi kan exemplifiera med den nationella
företagarsajten verksamt.se. Digitalt egenskapsmål kan vara verksamts informeringstjänster
om företagande. Användningsmål är den kunnighet om företagande som kan uppstå hos
användaren vid den direkta användningen av verksamt.se. Konsekvensmål är det
välinformerade agerande som användaren kan utföra vid start av sitt företag.
Beträffande önskvärda egenskaper för användaren (användningsmål) så kan man identifiera
olika sådana delmål: att användaren blir välinformerad om handlingsmöjligheter; att det är
enkelt och bekvämt för användaren att använda den digitala resursen; att användaren kan få
gjort det som hen önskar få gjort med hjälp av den digitala resursen; att användaren kan bli
säker om att utförandet skett med önskvärt resultat; att användningen innebär användarens
förtroende för den digitala resursen och dess arrangör vidmakthålls eller till och med ökar.
7.4 Målkonflikter
I många situationer med komplexa verksamheter och en hög användning av omfattande
digitala resurser så finns flera olika mål och som då delvis kan stå i konflikt med varandra. Det
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gäller att vara öppen för sådana målkonflikter och inte ”sopa dem under mattan”. För att kunna
hantera dessa på ett medvetet sätt så bör man etablera en klar bild över potentiella konflikter
vad gäller 1) olika verksamhetsmål och 2) olika önskvärda egenskaper hos digitala resurser.
Målkonflikter kan bero av olika intressen hos:
•
•
•
•

Olika grupper av externanvändare/klienter
Externanvändare/klient vs. organisation
Olika användargrupper inom organisationen
Olika roller i en informationssamverkan (informationsleverantörer vs.
informationskonsumenter)

För digitala resurser kan det finnas motstridiga designmål, dvs egenskaper hos digitala
resurser som kan vara svåra att uppfylla samtidigt. Exempel på sådana motstridiga designmål
är:
•
•
•
•

Grad av öppenhet av information; tillgänglig vs skyddad information
Karaktär på informationsinnehåll; fullständighet vs lättillgänglighet
Grad av likformighet i digitala resurser; gemensamma funktioner vs lokalt anpassade
funktioner
Sätt att organisera digitala möten; integration vs separation

Dessa kan ses som typiska designkonflikter som kan förekomma för många digitala resurser.
Det behöver ofta göras en avvägning mellan dessa olika målegenskaper. I många
utvecklingssituationer kan man sträva efter att på ett kombinerat sätt uppfylla båda polariteter
i dessa konflikter. Den eviga konflikten mellan tillgänglig och skyddad information behöver
ofta särskilda arrangemang för att man ska kunna kombinera dessa motsatta värden och
dessutom skapa lösningar som inte är alltför omständliga till sin karaktär.
Vi menar att det bör vara fruktbart vid målstyrning av digitala resurser att spänna upp sådana
målpolariteter (värdekonflikter) för att därmed tvinga fram ställningstaganden och en
medveten målbalansering. Ibland kan det handla om en tydlig prioritering av något mål
framför ett annat. I andra lägen kan det vara möjligt att hitta vägar, genom lämplig målbalansering, som möjliggör att samtidigt tillgodose olika mål.
Att arbeta aktivt med att identifiera målkonflikter, att prioritera mellan mål och att balansera
olika mål gör att man kan undvika:
•
•

•

En ogenomtänkt hantering av målkonflikter
Tveksamma eller slumpartade målprioriteringar
Surdegar i form av olösta konflikter
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8 Regelverk: Digitala resurser som regulativa bärare
Detta kapitel behandlar den regulativa dimensionen.
8.1 Olika typer av regelverk
Regelverk kan vara av legal karaktär, men också andra regelverk inbegrips under detta
begrepp. Legala författningar styr verksamheter i offentlig sektor, kommersiella företag samt
hur vi som medborgare ska agera i olika sammanhang. Det finns olika typer av författningar
som kan sägas vara ordnade i en författningshierarki 1:
•
•
•
•

EU:s rättsregler (direktiv mm)
Lagar (stiftas av Riksdagen)
Förordningar (utfärdas av Regeringen)
Föreskrifter (utfärdas av myndigheter med sådan särskild rätt inom sina områden)

Inom vissa verksamhetsområden så finns en stor komplexitet i olika regelverk. Det kan finnas
flera olika regelverk som reglerar verksamheter inom ett område. Det finns t.ex ofta regelverk
på olika författningsnivåer, där lagar ofta är mer allmänt hållna, medan förordningar och
myndighetsföreskrifter kan vara betydligt mer detaljerade till sin karaktär. För en viss digital
resurs kan det finnas speciallagstiftningar inom det specifika verksamhetsområdet. Dessutom
kan annan lagstiftning ha en viktig betydelse för den aktuella digitala resursen, såsom
lagstiftning av generell karaktär (som allmän förvaltningsrätt eller IT-rätt).
Dessutom finns myndigheters vägledningar och allmänna råd som har en viss reglerande
karaktär. Förutom författningar och vägledningar inkluderas här även standarder och
avtal/överenskommelser. Standarder kan vara resultat av särskilda standardiseringsorgans
arbeten. Det kan också etableras mer tillfälliga sammanslutningar av aktörer som finner det
önskvärt med en gemensam och reglerande standard inom ett visst område. Avtal och andra
överenskommelser mellan aktörer har ofta en bindande verkan och kan på det sätt reglera
digitala resurser. Inom företag kan det finnas regelverk av olika slag som styr utveckling och
användning av digitala resurser.
8.2 Regulativ påverkan
Regelverk kan styra digitala resurser 2 på olika sätt, såsom vad de måste göra och innehålla
respektive vad de inte får göra eller innehålla. Detta innebär alltså funktionalitetskrav eller
funktionalitetsbegränsningar respektive krav på viss informationshantering. Det kan finnas
krav på att viss typ av information ska registerföras, medan annan information inte får
registerföras. Det kan finnas olika begränsningar för informationsutlämning, dvs att en
organisation med en viss digital resurs inte får lämna ut (dvs överföra) information till annan
aktör eller att ett digitalt utlämnande är förknippat med särskilda villkor.

För närmare beskrivning av författningshierarki (normhierarki) se Bohlin & Warnling-Nerep (2007).
Lagars och reglers relationer till digitala resurser har behandlats av många författare; se t.ex Goldkuhl
(2009b), Allouache & Khadraoui (2011), E-delegationen (2012), Knackstedt m.fl (2012), Cordella & Tempini,
(2015).

1
2
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Inom vissa områden är det kanske en begränsad påverkan av regelverk på digitala resurser,
medan inom vissa andra områden så finns en omfattande och stark påverkan. Många digitala
resurser inom offentlig sektor baseras på en väsentlig regulativ påverkan. Vi exemplifierar här
med området ekonomiskt bistånd (i dagligt tal socialbidrag). Kommunernas socialtjänster kan
ge ekonomiskt bistånd till personer inom kommuner som (tillfälligtvis) saknar förmåga till
egen försörjning. Utifrån en ansökan om ekonomiskt bistånd utreder socialtjänsten om behov
föreligger av sådant bistånd. Handläggare använder digitala resurser för att genomföra en
utredning och föreslå beslut. Eftersom ekonomiskt bistånd är samhällets ”sista ekonomiska
livlina”, så behöver man klarlägga om och i vilken omfattning en sökande erhåller bidrag eller
ersättningar från andra myndigheter. Idag finns digitalt informationsutbyte mellan
kommunernas socialtjänster och ett antal statliga myndigheter (t.ex Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden) som utger ersättningar och bidrag till
medborgare. Handläggning och digitalt informationsutbyte i samband med ekonomiskt
bistånd är starkt reglerat genom ett antal regelverk. Påverkan av regelverk finns visualiserad i
en sk rättskarta (figur 8.1).

Underbygger

Socialtjänstförordningen
& Socialstyrelsens allm råd

Specificerar
beräkning av bistånd

Socialtjänstlagen
Uppdrar

Utreda & besluta
om ekonomiskt
bistånd
[kommun]

Anger krav på
informationshantering
(tekniska
begränsningar)

Personuppgiftslagen

Underbygger

Förordning om
uppgiftsskyldighet enl
socialtjänstlagen

Begära ut
information om
sökande
[kommun]
Specificerar
informationsinnehåll

Lämna ut
information om
sökande
[myndighet]
Anger tillåtelse
om direktåtkomst
& utlämningsförutsättningar
Registerförfattningar

Reglerarar
myndigheters
utlämning

Offentlighets& sekretesslagen

Underbygger
Regeringsformen

Figur 8.1 Exempel på rättskarta (hämtad från Eriksson & Goldkuhl, 2015).
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Här finns den digitaliserade verksamheten illustrerad genom tre delprocesser (”processpilar”):
1) Socialtjänsten utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd, 2) socialtjänsten begär ut
information om den sökande från myndigheter, 3) myndigheter lämna ut information om
sökande (ersättningar, bidrag etc) till socialtjänsten. Dessa delprocesser i verksamheten är
reglerade på olika sätt genom olika författningar. I rättskartan finns olika författningar
identifierade. Dessutom finns det angivet för varje författning vilken inverkan (i form av
regulativ funktion) som författningen har i relation till aktuell delverksamhet. Som framgår av
rättskartan så finns det för det aktuella verksamhetsområdet flera inverkande författningar.
Varje sådant regelverk har sin specifika påverkan på den digitaliserade verksamheten, dvs
författningarnas regulativa funktion är olika.
Socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd är reglerat genom ett tydligt uppdrag i
socialtjänstlagen. Närmare specifikationer om beräkningar finns i socialtjänstförordningen
och Socialstyrelsens allmänna råd. Socialtjänstens utredningar om sina klienter inbegriper
informationshantering om dessa. Detta är reglerat på ett allmänt sätt genom personuppgiftslagen. Det finns sedan särskilda regler (i en socialtjänstförordning) kring utlämning
av information om bidragssökande från statliga myndigheter till kommunernas socialtjänster
samt också generella regler i offentlighets- & sekretesslagen. Dessa statliga myndigheter är
reglerade vad gäller registerföring och informationsutlämning genom ett antal särskilda
registerlagar. Dessa bygger i sin tur på grundläggande regler i regeringsformen (en av Sveriges
grundlagar).
Att få en samlad bild av den rättsliga regleringen (t.ex genom en rättskarta) är viktigt för att
skapa sig en god uppfattning hur man ska ”navigera i det regulativa landskapet” avseende
aktuella digitala resurser. Hur omfattande är den rättsliga regleringen? Vilka gränser finns för
vad man kan och får göra?
Det är viktigt att klargöra regulativa förutsättningar för digitala resurser samt även hur dessa
faktiskt kommer till uttryck i digitala resurser eller bör komma till uttryck i dessa. Digitala
resurser ses som bärare av digitala resurser. Detta innebär att olika regler har transformerats
och implementerats som delar i digitala resursers mjukvarukod. Digitala resurser blir för sina
användare annorlunda än om dessa regler inte hade realiserats i dessa resurser. Ett exempel
från ekonomiskt bistånd: Förordning SFS 2008:975 specificerar exakt vilken information som
får överföras från olika myndigheter till kommunernas socialtjänster. Denna legala
specifikation finns transformerad till kod i det XML-schema som styr det digitala
informationsutbytet.
8.3 Regulativ komplexitet
En omfattande regulativ påverkan ställer krav på en genomtänkt transformering till digitala
resurser som regulativa bärare. Tyvärr finns det ibland också en regulativ komplexitet, såsom
regulativa konflikter, oklarheter och begränsningar, som försvårar en regulativt baserad design
av digitala resurser. Osäkerhet i rättstillämpning för digital utveckling kan uppstå pga ett antal
rättsliga omständigheter (Goldkuhl m.fl, 2015; 2016). Det existerar ibland motstridigheter i
lagstiftning som ger osäkerhet i rättstolkningar. Exempel på detta är oklara avvägningar
mellan persondataskydd och tillgängliggörande av sådana data. I vissa fall så kan en
omfattande lagstiftning vara fragmenterad och uppsplittrad på ett antal olika författningar,
vilket gör svår den att överblicka och tillämpa. Vissa författningar innehåller sk
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legaldefinitioner av viktiga begrepp som används i författningen. Detta ger ökad entydighet i
rättstillämpning. Tyvärr saknas dock legaldefinitioner för många viktiga begrepp eller det kan
råda annan begreppslig oklarhet i lagstiftningen, vilket då ger en stor osäkerhet vid
rättstillämpning. Detta innebär att lagarna är begreppsligt underkodifierade, dvs de saknar
precision vad gäller använda begrepp.
Regelverk kan innehålla många detaljregler för aktörers agerande, men kan samtidigt sakna
kodifiering av de grundläggande värden som handlingsreglerna bygger på. Det är önskvärt att
regulativa teknikaliteter inte ges större betydelse än fundamentala samhälleliga värden. Detta
innebär då en normativ underkodifiering i lagstiftningen, dvs brist på precision vad gäller
grundläggande värden. Ibland har regler formulerats som i onödan ger begränsningar vid
design av digitala resurser och verksamhetsprocesser. Här handlar det om performativt
överkodifierad lagstiftning, dvs den innehåller för mycket bestämmelser vad gäller
handlingsregler. Å andra sidan kan avsaknad av explicita regler ibland skapa en osäkerhet i
rättstillämpning. Det kan t.ex uppstå oklarhet huruvida något specifikt agerande är förbjudet
eller tillåtet när en explicit formulering om detta saknas i lagstiftningen.
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9 Digitala resurser som ekonomiska tillgångar
Detta kapitel behandlar den ekonomiska dimensionen.
9.1 Informationsekonomisk logik
Digitala resurser utgör ekonomiska tillgångar 1. Organisationer har satsat ekonomiska medel
på att bygga upp digitala resurser och det krävs ekonomiska medel för att vidmakthålla sådana
digitala resurser. Det finns information som är ”gratis” för vissa aktörer, men det finns inte
digitala resurser som inte har kostnader förknippade med sig. Det krävs ekonomiska medel för
att etablera och vidmakthålla digitala resurser. En väsentlig del av styrningen av den digitala
resursen sker genom ekonomiska beslut rörande den.
Det är viktigt att förstå skillnader mellan å ena sidan traditionella företagsekonomiska
resonemang och å andra sidan informationsekonomiska resonemang. Ekonomi kring tillverkning och försäljning av varor skiljer sig från ekonomi avseende överföring och användning
av information. För information finns ideal om transparens och ett fritt flöde av information
balanserat med immaterialrätt och sekretessregler. Spridning av information till olika aktörer
är ofta ett viktigt mål vid digitalisering. Det finns förstås kostnader förknippade med att
vidmakthålla och överföra information, men i jämförelse med varutillverkning så är kostnader
för att skapa/överföra digitala kopior av information närmast försumbara. En informationsekonomisk logik är annorlunda än en varuekonomisk logik. Se en översikt i tabell 9.1 över
viktiga skillnader mellan varuekonomisk logik och informationsekonomisk logik

Typ av
överföring
Äganderätt
Värdeförändring

Varuekonomisk logik
Överföring av vara
(specifikt fysiskt objekt)
Ägande av vara överförs från
leverantör till konsument
Vara finns inte kvar hos leverantör.
Värdeöverföring från konsument
(ekonomisk ersättning) som
kompensation för ”förlust” av vara.

Informationsekonomisk logik
Överföring av information (kopia)
Ägande av information finns kvar
hos leverantör
Information (värde) finns kvar hos
leverantör för fortsatt möjlig
exploatering. Överföring av digitala
kopior till ”försumbar” kostnad 2.

Tabell 9.1 Skillnader mellan varuekonomisk logik och informationsekonomisk logik
9.2 Informationstillgång och informationsbehov
Grunden för att värdera och utveckla informationsekonomisk styrning är kommunikation i
termer av överföring av information. I figur 9.1 finns en enkel kommunikationsmodell som
grund för informationsekonomisk styrning. Denna modell omfattar att någon aktör har eller
kan skapa information (ägare/förvaltare/sändare av information) samt att någon annan aktör
har behov av sådan information (mottagare/användare av information). Grundbegreppen är
Det finns många författare som studerat ekonomiska aspekter av digitala resurser; se t.ex Brynjolfsson (1993),
Falk & Olve (1996), Dahlgren m.fl (2006), E-delegationen (2014), Ekonomistyrningsverket (2014).
2
Det är kostnaden för digital informationsöverföring som kan ses som försumbar. Det kommer att finnas
betydande kostnader för att skapa och upprätthålla produktionskapacitet i såväl digital informationsproduktion
som varuproduktion.
1
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informationstillgång respektive informationsbehov. Kostnader och nytta avseende digitala
resurser behöver alltid relateras till informationstillgång och informationsbehov. Vilka nyttor
finns med informationsöverföringen för olika aktörer? Vilken aktör bekostar informationsöverföringen? Den som har tillgång till informationen eller den som har behov och ska använda
informationen? Eller någon annan aktör?
Information
Aktör som har
tillgång till/kan
skapa
information

Aktör som har
behov av
information

Figur 9.1 Kommunikativ modell som grund för informationsekonomisk styrning
Man talar ibland om en investeringsparadox i samband med digitalisering (E-delegationen,
2009). Denna innebär att nyttan av investeringar i digitalisering som en informationsägare gör
tillfaller en annan aktör (informationsanvändare) som har behov av den aktuella
informationen. Detta kan då utgöra ett hinder för digitalisering om den aktör som ska svara
för informationstillgång inte själv ser egen nytta med denna resurs.
Ibland är tillgång och behov legalt reglerade. Då handlar informationstillgång om
informationsskyldighet och informationsbehov om informationsrättighet. När man diskuterar
hur kostnader ska fördelas mellan informationsförvaltare och informationsanvändare så
behöver man ta hänsyn till sådana legala rättigheter och skyldigheter. Nytta kan direkt
relateras till skyldigheter och rättigheter. En digital resurs som möjliggör att en informationsägare kan utöva sin informationsskyldighet innebär en nytta just i detta avseende. På
motsvarande sätt innebär en digital resurs, som möjliggör att en informationsmottagare kan
få sin informationsrättighet tillgodosedd, en nytta just i detta avseende. Till detta tillkommer
den nytta som kan uppstå vid användning av aktuell information. En informationsägare kan
ha särskilda intressen av att distribuera information till avsedda mottagare och det finns
därmed en nytta förknippad med sådan önskad informationsspridning.
I den enkla kommunikationsmodellen ovan (figur 9.1) så finns angivet en informationssändare 1 och en informationsmottagare 2. Det är viktigt att se att dessa utgör grundläggande
roller. Ofta kan en aktör spela flera roller i samband med utnyttjande av en digital resurs. Vi
kan exemplifiera med fallet digital bygglovstjänst. Här är den bygglovsintresserade
medborgaren en sändare av information (genom en bygglovsansökan) till kommunens
bygglovskontor via den digitala resursen. Detta kan processmässigt föregås av att medborgaren
tar del av bygglovsregler och annan viktig information som finns placerade på den digitala
bygglovstjänsten. Här är kommunen sändare av information och medborgaren mottagare av
information. Detta gäller också det avslutande steget i bygglovsprocessen där kommunens
bygglovskontor kommunicerar bygglovsbeslutet till den bygglovssökande medborgaren.
Det är viktigt med en klar bild över informationstillgång respektive informationsbehov för att
göra adekvata ställningstaganden kring hur man bör fördela kostnader för
1
2

På andra ställen i denna skrift har begreppet informationsleverantör använts.
På andra ställen i denna skrift har begreppet informationskonsument använts.
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informationsöverföring och annan hantering mellan olika aktörer. Vilken information
kommuniceras? Av vem? Utifrån några reglerade skyldigheter? Till vem kommuniceras?
Utifrån några reglerade informationsrättigheter?
Med informationstillgång avses 1) att information redan finns skapad och vidmakthållen inom
ramen för en digital resurs eller 2) att information skapas av en aktör med stöd av digital resurs
och därigenom görs tillgänglig för distribution till avsedd destination. Med fall 1 avses lagrad
information inom ramen för den digitala resursens verksamhetsminne 1. Detta är digital
information som insamlats eller på annat sätt generats tidigare och som sedan lagrats för
senare potentiell användning. Med fall 2 avses att en aktör vet eller kan ta reda på någon viss
uppgift som sedan med stöd av den digitala resursen kan bli digitaliserad information för
vidare överföring och hantering. Det kan t.ex vara uppgifter som en klient registrerar genom
en digital ansökan.
Med informationsbehov avses att en aktör (internt i en organisation eller en extern klient) har
ett kunskapsbehov för att hantera någon verksamhetssituation. Denna aktör behöver mottaga
önskad information vilket då bör innebära ökad kunskap hos aktören. Denna nyvunna
kunskap kan sedan nyttjas som stöd för något avsett agerande.
9.3 Nyttor
Förutom informationstillgång och informationsbehov så är kostnad och nytta de centrala
informationsekonomiska begreppen. Olika nyttor hos olika aktörer (organisationer, klienter)
behöver identifieras. Nyttoidentifiering bygger på att man har klarlagt informationstillgång
och informationsbehov. I figur 9.2 finns en generisk informationsnyttomodell som baseras på
uppdelningen i informationstillgång respektive informationsbehov. Det finns nyttor förknippade med informationstillgång (att kunna leverera information) och med informationsbehov
(att kunna motta och använda information). Som beskrevs ovan kan tillgång och behov vara
reglerade; informationstillgång som en informationsskyldighet och informationsbehov som en
informationsrättighet. Ett exempel på författningsreglering är förordning om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (SFS 2008:975). Där stadgas att kommunala
socialtjänster har vissa informationsrättigheter i förhållande till ett antal myndigheter som
därmed har motsvarande informationsskyldigheter. I den aktuella förordningen finns t.ex
stadgat: ”3 §. Socialnämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av följande uppgifter
om enskilda”.
Där en sådan författningsreglering föreligger så innebär en digitaliserad informationsöverföring en nytta för sändaren (möjlighet att utöva informationsskyldighet) och för
mottagaren (nytta att få informationsrättighet tillgodosedd); se figur 14. Vare sig informationstillgång/leverans är reglerat eller inte så finns möjliga nyttor förknippade med detta. Det kan
finnas särskilda nyttor med att den tillgängliga informationsresursen (som kan finnas lagrad)
kommer andra till del. Detta handlar om exploatering av en informationsresurs enligt
transparensideal. Det kan också finnas önskemål hos informationsägaren att sprida/ rikta
information till någon särskild målgrupp, vilket då innebär en informationsspridningsnytta.
På motsvarande sätt finns nyttor hos informationsmottagare vare sig detta är reglerat eller
inte. Att bli informerad om något och därmed öka sin kunskap kan i sig ses som en nytta. Denna
1

Se avsnitt 2.3 ovan för detta begrepp.
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nyvunna kunskap kan sedan eventuellt användas för att agera i någon situation. Informationen
kan möjliggöra eller förbättra det avsedda agerandet vilket då innebär nytta.
Informationsnytta

Nytta med
informationstillgång
Reglerat

Nytta med
informationsmottagning

Oreglerat

Möjlighet att
utöva
informationsskyldighet

Möjlighet att
exploatera
tillgänglig
information

Oreglerat

Reglerat
Möjlighet att
tillgodose
informationsrättighet

Möjlighet att
leverera/
sprida
information

Möjlighet att
bli informerad

Möjlighet att
använda
information
för handlingsändamål

Figur 9.2 Generisk informationsnyttomodell
I samband med nyttoanalys skiljer man ofta mellan kvantitativa och kvalitativa nyttor (se t.ex
Dahlgren m.fl, 2006; Ekonomistyrningsverket, 2006; E-delegationen, 2014). Kvantitativa
nyttor innebär att kvantitativa mått används; det kan vara tider, pengar eller andra
antalsangivelser. Digitalisering innebär ofta effektivisering av verksamheter i form av
kostnadsbesparingar. För företag kan digitalisering innebära generering av ökade intäkter.
Många hävdar vikten av att kvalitativa nyttor transformeras till kvantitativa; detta för att ge
möjlighet till jämförelse och mätning över tid. Det är betydelsefullt att kunna värdera och
jämföra olika utfall över tid, men det kan vara befogat att vara försiktig med förenklade
transformeringar av kvalitativt till kvantitativt. Att kunna följa upp är nödvändigt, men detta
behöver inte innebära att allt måste översättas till siffror.
9.4 Kostnader
Olika kostnader för den digitala resursen behöver likaså identifieras och beräknas. Här kan en
grundläggande differentiering göras i investeringskostnad och kontinuitetskostnad. Med
investeringskostnader avses kostnader för utveckling och större förändringar av en digital
resurs. Med kontinuitetskostnad avses vidmakthållandekostnader för den digitala resursen.
Kontinuitetskostnader är operativa kostnader som är löpande eller återkommande.
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I kontinuitetskostnader inbegrips kostnader för:
•
•
•
•
•
•

Införande och anslutningsaktiviteter
Utbildning
IT-drift
Support
Marknadsföring/informationsspridning
Övrig IT-förvaltning (korrigeringar och andra mindre förändringar)
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10 Digitala landskap
Detta kapitel behandlar den arkitektoniska dimensionen.
10.1 Digitala resurser i digitala landskap
Digitala resurser kan sällan ses som isolerade företeelser, utan en digital resurs har normalt
relationer till andra digitala resurser. Detta innebär att en användare kan komma att nyttja
flera olika digitala resurser för att på bästa sätt utföra vissa arbetsuppgifter. För att tala om en
samling av digitala resurser som har relationer till varandra så använder vi begreppet digitalt
landskap 1. Ett digitalt landskap är alltså en samling av digitala resurser som är relaterade till
varandra på något sätt. De olika digitala resurserna kan vara digitalt relaterade, dvs ha en
digital samverkan genom att vara tekniskt sammankopplade. Men även fristående digitala
resurser kan ingå i ett digitalt landskap, dvs digitala resurser där digital samverkan saknas.
En förutsättning för väl fungerande digitala landskap är att det föreligger något slag av
teknikdelning, dvs digitala resurser ska vara tillgängliga genom de dator- och nätverksresurser
som används. För att fungera som bra hjälpmedel för användare, bör de digitala resurser som
ingår i ett digitalt landskap fylla olika funktioner och innehållsmässigt komplettera varandra.
Men många gånger finns relationer till digitala resurser som har överlappande innehåll vilket
kan innebära att olika digitala resurser konkurrerar i aktuell användningssituation.
Digital samverkan mellan digitala resurser kan t.ex handla om informationsutbyte mellan
olika digitala resurser, dvs att information överförs från eller till andra digitala resurser. Här
behöver man arrangera och anpassa digitala resurser för att få till stånd sådan
informationssamverkan. På något sätt behöver digitala resurser förberedas/sammankopplas
för att ett önskat och säkert informationsutbyte ska kunna ske. En annan viktig typ av relation
mellan digitala resurser är navigationslänkning. En digital resurs kan hänvisa till en annan
digital resurs som en användare kan ha behov av i en viss interaktionssituation. Genom att
nyttja en sådan länk kan användaren navigera (dvs förflytta sig digitalt) till den andra digitala
resursen. En digital resurs kan också dela digitala tjänster (funktionalitet) med andra digitala
resurser. Det kan innebära att man delar någon digital komponent (för t.ex inloggning eller
inmatning) med en annan resurs.
För relaterade men fristående digitala resurser innebär att digital samverkan inte föreligger
men att information och funktionalitet ändå kan vara tillgänglig i aktörens användningssituation, t.ex genom någon form av teknisk delning. Många gånger handlar det om olika
digitala resurser (information och funktionalitet) som användaren behöver nyttja i en viss
process men att dessa digitala resurser då inte har sammankopplats. Arrangörer har alltså inte
gjort dessa digitala resurser interoperabla. Men det kan också handla om alternativa digitala
resurser som användaren kan välja att nyttja i olika situationer, där dessa kan ha ett helt eller
delvis överlappande, kompletterande eller konkurrerande innehåll.
Vilka digitala resurser ingår i ett digitalt landskap? Vilken ”vy” man väljer att anlägga beror på
vad man ska använda kunskapen om det digitala landskapet till. Det kan handla om de digitala
Arkitektoniska och infrastrukturella aspekter av digitala resurser har behandlats av många författare; se t.ex
Hugoson (1990), Hanseth m.fl (1996), Axelsson (1998), Axelsson & Goldkuhl (1998), Janssen & Cresswell,
(2005), Edwards m.fl (2007), Scholl m.fl (2012), Henfridsson & Bygstad (2013).
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resurser som används i en viss verksamhetsprocess eller inbegripa samtliga digitala resurser i
en organisation. En digital resurs kan ha relationer till digitala resursen som finns utanför den
egna avdelningen eller organisationen. Sådana relationer kan innebära såväl digital samverkan
som icke-digital samverkan. Digital samverkan över organisatoriska gränser kan innebära en
stor potential för att förbättra och effektivisera samverkan mellan organisationer (t.ex mellan
producenter och klienter). Men sådan samverkan kan också vara svår att etablera och är många
gånger inte alls aktuell eller lämplig.
För att klargöra det digitala landskapet kan det behövas ”kartbilder” för visualisering. Vi ger i
figur 10.1 ett exempel på en sådan kartbild. Det gäller den digitala resursen verksamt.se och
det digitala landskap som denna webbplats ingår i. Detta är en nationell webbplats för både
nya och befintliga företagare. Tre statliga myndigheter (Bolagsverket, Skatteverket,
Tillväxtverket) står bakom verksamt.se som arrangörer, men webbplatsen innehåller också
information från många andra offentliga förvaltningar samt vissa andra organisationer.

Skatteverket

Bolagsverket

Kommuner/
andra
myndigheter

Andra
organisationer
(rådgivare)

Intern
IT-miljö

Intern
IT-miljö

Intern
IT-miljö

Egen
webbplats

Skatteverket.se

Tillväxtverket
Verksamt.se

Bolagsverket.se

Egen
webbplats

Tillvaxtverket.se

Användare
(företagare)

Figur 10.1 Exempel på kartbild för digitalt landskap. Exemplet avser verksamt.se som del i
digitalt landskap med tjänster för företag (hämtad från Goldkuhl & Röstlinger, 2015a)
Verksamt.se ingår i ett digitalt landskap av kompletterande och konkurrerande digitala
resurser. Det finns hänvisningar (i form av navigationslänkar) i verksamt.se till andra
organisationers webbplatser som innehåller kompletterande (ibland mer detaljerad) information. Det finns också andra webbplatser som i någon mening kan ses som konkurrerande
digitala resurser. På dessa webbplatser finns viss information av likartat slag eller så kan
webbplatsen i sig ses som delvis alternativ vad gäller digitala tjänster (dvs utgör en
konkurrerande digital resurs).
10.2 Enhetlighet vs. variation i digitala resurser
En viktig frågeställning för digitala landskap är förekomsten av enhetliga (samlade) digitala
resurser vs förekomst av flera olika, men i något avseende, likartade resurser. Sådana olika
men likartade resurser kan, som sagt, vara överlappande, kompletterande eller konkurrerande.
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Det gäller att förstå vad enhetlighet i digitala resurser innebär respektive att förstå på vilka sätt
som digitala resurser är olika. När är något enhetligt och när finns variation? 1
Det finns olika typer av enhetliga/samlade digitala resurser som det är viktigt att vara
medveten om avseende digitala landskap:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemensam webbplats som en samlad ingång
Gemensam webbplats med samlade informationsresurser
Gemensam webbplats med en samling av inlämningstjänster
Gemensam webbplats som en samlad mottagningsplats
Gemensam plattform för utformning av digitala tjänster
Digitala tjänster med enhetligt utseende och funktionalitet baserad på gemensam
plattform
Standardiserat format för informationsutbyte
Gemensam digital plattform/komponent för informationsutbyte
Gemensamt register
Gemensamt format/struktur för register
Gemensamma begrepp (verksamhetsspråk) i olika digitala resurser
Användning av samma verksamhetssystem (programvara), med gemensam funktionalitet

Det finns å andra sidan olika typer av variation mellan olika digitala resurser som det är
viktigt att vara medveten om avseende digitala landskap:
•
•
•

•
•
•
•
•

Separata webbplatser (olika ingångar) för relaterade områden
Likartade insändningstjänster placerade på separata webbplatser
Likartade informeringstjänster placerade på separata webbplatser
o Kompletterande (närliggande) information på separata webbplatser
o Överlappande (delvis samma) information på separata webbplatser
o Motstridig information om samma ämnesområde på separata webbplatser
Likartade mottagningstjänster placerade på separata webbplatser
Olika digitala resurser (komponenter) för informationsutbyte
Olika verksamhetssystem, dvs varierad men ibland likartad funktionalitet i skilda digitala
resurser inom samma verksamhetsområde
Olika varianter av samma verksamhetssystem, dvs förekomst av lokala anpassningar
Olika register
o Olika slags register, dvs varierande registerstruktur/format inom samma
verksamhetsområde
o Olika register (med olika registerstruktur/format) men med delvis
likartad/överlappande information
o Skilda register (med samma registerstruktur/format)

10.3 Drivkrafter för digitala resursers enhetlighet respektive variation
Vad är det som gör att det blir lika/samma eller olika i digitala landskap? Man kan finna
drivkrafter för både enhetlighet och variation i digitala landskap. Det kan finnas många olika
aktörer som påverkar det digitala landskapet inom ett visst område; som olika organisationer
Genom RESONANS-studierna har vi sammanställt principer för enhetlighet och variation (Goldkuhl m.fl,
2014a; 2016).
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som verkar för digital samordning men också olika IT-företag med egna agendor för utveckling
som driver på för variation i digitala lösningar. Företag marknadsför sina egna IT-lösningar
där man ofta, av konkurrensskäl, eftersträvar variation i produktegenskaper snarare än strikt
likformighet. När varje organisation driver sin egen digitala verksamhetsutveckling kan detta
ofta bidra till (fortsatt) fragmentering i digitala landskap.
Men det finns också starka motkrafter som bidrar till ökad enhetlighet. Detta gäller i stor
utsträckning offentlig sektor. I grunden kan man se det offentliga som en ”monopolist”, dvs
som en aktör som tillhandahåller ett enhetligt utbud till medborgarna. Här finns demokratiska
krav på likabehandling som ett viktigt fundament. Ur detta perspektiv så handlar det om att
göra lika snarare än att göra olika. Enhetlighet är för staten ett primärt värde framför variation.
Som monopolist kan dock det offentliga dra nytta av en marknadsdynamik med
konkurrensdriven produktutveckling. Detta innebär bl.a att variation kan vara kunskapsdrivande för verksamhetsutveckling. Bilden av det offentliga som en ”fullfjädrad monopolist”
behöver alltså nyanseras. Redan på den statliga sidan finns en mångfald av myndigheter som
många gånger snarare ”ser till sitt eget bord” än inriktar sig på att bidra till enhetliga lösningar.
Om man dessutom rör sig över till landsting/regioner och kommuner så finns legala
grundförutsättningar om självstyre, vilket ofta kan vara variationsdrivande snarare än en
strävan efter likformighet.
Det finns likartade verksamheter i de olika landstingen och i de olika kommunerna men dessa
organisationer är självstyrande vilket innebär viktiga förutsättningar för en fungerande
marknad. Dessa förvaltningar har behov av digitala lösningar och det finns förstås företag som
attraheras av dessa efterfrågeförutsättningar (många potentiella köpare med delvis likartade
behov). Det finns digitala resurser som har utvecklats av förvaltningar där dessa själva anser
sig ha förutsättningar att bedriva egen utveckling. Många andra förvaltningar har istället
anskaffat sina digitala resurser utifrån det utbud av digitala lösningar som marknaden
erbjuder. En marknadsdynamisk situation kan förstås vara positiv för offentliga organisationer
genom förekomst av olika alternativa lösningar och starka drivkrafter för produktutveckling.
Men det kan också finnas baksidor på detta då olika typer av samverkan mellan förvaltningar
kan försvåras, såväl samverkan för utveckling som drift/användning. Möjligheter till
kostnadsdelning mellan förvaltningar tas t.ex inte tillräckligt ofta tillvara. Särskilt inom
landstings-/regionsektorn finns dock starka initiativ för en samverkande digital utveckling
vilket minskar variation och ökar likformighet. Även inom kommunsektorn finns nu fler och
fler initiativ som innebär att inte bara förlita sig på en marknadsbaserad utveckling, utan att
genom gemensamma insatser driva på en utveckling mot ökad enhetlighet.
Inom den kommersiella sektorn finns starka drivkrafter för variation. Alla företag strävar efter
konkurrensfördelar, vilket kan innebära eller kräva unika digitala lösningar. Samtidigt strävar
alla företag efter att hålla nere kostnader. Det kan vara ekonomiskt att satsa på standardlösningar framför en egen unik digital verksamhetsutveckling. Många företag koncentrerar sin
verksamhetsutveckling till att gälla sin kärnverksamhet, och ser det naturligt att köpa in
befintliga digitala lösningar istället för att utveckla sådana egna/unika lösningar. Många
företag kännetecknas av en strävan att lära av andra och kan därför ta efter och imitera andra
företags digitala lösningar. Utifrån denna övergripande diskussion presenterar vi nedan en
sammanställning över olika motiv för enhetlighet vs variation.
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Motiv för enhetlighet
Vilka drivkrafter finns för att skapa enhetliga digitala resurser? Vi sammanfattar olika motiv
för enhetlighet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samla information för användare (enkelhet, tillgänglighet)
Samla funktionalitet och tjänster på ett ställe för användare (enkelhet, tillgänglighet)
Samla tjänster för informationsförmedling för att bidra till enkelhet och samordning
Många organisationer har likartade verksamheter och därmed likartade behov av digitala
resurser
Dela på kostnader för digitala resurser mellan organisationer (hög grad av
återanvändning)
En samlad registerföring möjliggör en samlad åtkomst och kontrollerad
informationsförsörjning
Standarder för informationsutbyte och samordnade samverkanskomponenter utgör
förutsättningar för en effektiv informationsförsörjning
Att undvika inlåsningsmekanismer från marknaden, dvs när leverantörer inte tillräckligt
snabbt anpassar sina digitala resurser till informationssamverkan eller till andra nya
förutsättningar

Motiv för variation
Vilka fördelar finns med alternativa digitala resurser? Vi sammanfattar olika motiv för
variation:
•

•

•

Utnyttja marknadsdynamik
o Konkurrens som kundfördel; olika produkter att välja bland
o Prispress
o Produktutveckling med nya värdefulla egenskaper
Ökad möjlighet till eget lokalt inflytande över digital utveckling
o Enskild organisation kan ha egna digitala resurser med full kontroll över dessa
o Enskild organisation kan slippa samordning med andra organisation
o Bättre möjligheter till verksamhetsanpassning av digitala lösningar
o Möjlighet för en organisation att gå före i sin digitala utveckling (snabbare utveckling,
högre ambitionsnivå)
o Möjlighet för vissa organisationer att ha billigare/enklare system
Fördela registerinformation på olika aktörer som led i integritetsskydd

Dessa olika motiv handlar till väsentlig del om att undvika nackdelar med en gemensam och
standardiserad digital lösning; dvs ”one size fits all” gäller knappast.
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11 Teknologier för realisering av digitala resurser
Detta kapitel behandlar den tekniska dimensionen.
Vi ska i detta avsnitt mycket kort beröra olika teknologier som har betydelse för realisering av
digitala resurser. Vår ambition för denna skrift är inte alls att ge någon introduktion eller
översikt i datorteknik. Vi vill här visa på att en teknisk dimension är nödvändig för förståelse
av digitala resurser i verksamheter samt vad teknologier i detta sammanhang översiktligt kan
innefatta. Den tekniska grunden för digitala resurser utgörs av hårdvara och mjukvara.
Hårdvaran är meningslös utan mjukvara som styr dess arbete. Mjukvara delas ofta upp i minst
två nivåer: basprogramvara/operativsystem (närmast hårdvaran) och applikationsprogramvara (närmast användaren).
Vi har i figur 10 ovan konceptualiserat olika grundläggande aspekter av digitala resurser. Vi
följer dessa aspekter här:
•
•
•
•

Bearbetning av information
Lagring av information
Presentation av/interaktion med information
Transport av information

Vi vill med detta påpeka att digitala resurser baseras på olika samverkande hårdvaru- och
mjukvaruteknologier för dessa fyra aspekter.
Bearbetning av information styrs av applikationsprogramvara, där koden uttrycker vilka
operationer som ska utföras. Kodning sker enligt utvalt programspråk. För val av
programspråk finns olika kriterier att ta hänsyn till. En viktig aspekt är flyttbarhet, dvs om
koden kan flyttas till/köras på olika hårdvaruplattformar.
Lagring sker i databaser som styrs av databashanterare dvs programvara för lagring,
uppdatering och utsökning av data. Det finns olika teknologier för databashantering såsom
relationsdatabaser, objektorienterade databaser och faktabaserade databaser. För utsökning
av databaser krävs att ett sökspråk (som t.ex SQL) används.
Presentation av information för användaren görs på sidor i användargränssnittet. I webbaserade system sker kodning genom HTML samt andra kompletterande språk. Interaktionen
med användaren kan styras av inbäddade skript (t.ex JavaScript) i kodade sidor.
Transport av information mellan olika digitala resurser styrs av kommunikationsprotokoll och
standarder. Det gäller att datatransporten sker på ett säkert och effektivt sätt. Den typ av
information som ska överföras behöver kodas. Informationsspecifikationer (scheman) görs
med hjälp av överenskomna utbytesprotokoll som i sin tur bygger på etablerade utbytesstandarder (som t.ex XML, SOAP). Sådana scheman (ofta kallade tjänstekontrakt) styr sedan
realisering av informationsutbyte genom dess faktiska transaktioner. Olika typer av interaktionslogik kan tillämpas som hämta information (genom begäran – respons) eller trycka ut
information (genom egeninitierad sändning). Det finns ofta särskilda regler för namngivning,
struktur och versionshantering för sådana utbytesscheman. Det är viktigt att innehåll inte
förvanskas under överföringen. Ibland ställs krav på särskild kryptering av innehåll.
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12 Ett exempel: Digital hantering av läkarintyg
I detta kapitel presenterar vi ett exempel som illustration av olika dimensioner av digitala
resurser. Detta exempel handlar om digital hantering av läkarintyg och några av de olika
digitala resurser som ingår i denna process 1.
Läkarintyg är ett medicinskt utlåtande som används för att redovisa och styrka en persons
hälsotillstånd. Det finns flera olika typer av läkarintyg, men här fokuserar vi på det mest
använda intyget, dvs det som är till för att styrka behov av sjukskrivning. Det finns som sagt
flera andra typer av läkarintyg, t.ex i samband med körkortsärenden.
12.1 Verksamhetsprocess och digital funktionalitet
Hantering av läkarintyg är starkt reglerat i lagstiftning och är starkt beroende av de
organisationer/aktörer som verkar inom detta område. Läkarintyg utfärdas av behörig läkare
som finns hos en vårdgivare. Försäkringskassan är den statliga myndighet som utbetalar
ersättning vid sjukskrivning, sk sjukpenning. En anställd person som är sjuk ersätts under de
första två veckorna av sin arbetsgivare genom sk sjuklön. Därefter inträder Försäkringskassan
som utbetalar ersättning till den sjuke. En översiktlig beskrivning av den grundläggande
kommunikationslogiken som existerar för hantering av läkarintyg finns i figur 12.1.
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sjukskrivning

Läkare

Patient

Styrka
sjukskrivning
(dag 1/8)

Informera om
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sjukfrånvaro

Ansökan om
sjukpenning

Läkarintyg

Journalhandling

Vårdpersonal

Meddelande
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sjukfrånvaro
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Styrka/
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sjukskrivning
(dag 15)

Arbetsgivare

Sjukanmälan

Försäkringskassan

Kommun
(socialtjänst)

Figur 12.1 Grundläggande kommunikationslogik avseende läkarintyg
(kommunikationsgraf)

Exemplet bygger på författarnas empiriska studier av digitala läkarintyg; se Goldkuhl & Röstlinger (2019b) för
en mer utförlig beskrivning och utvärdering av detta fall. Vi har i denna presentation gjort ett antal förenklingar
i pedagogiskt syfte. Avsikten är alltså inte att göra en fullständig redovisning av detta fall utan istället att bidra
till läsarnas förståelse av olika dimensioner av digitala resurser.
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Denna figur visar läkarintygets roll rent principiellt och är framställd utan någon hänvisning
till använda digitala resurser. Som framgår av figuren har ett läkarintyg flera kommunikativa
funktioner. Intyget informerar patienten om diagnosticerad sjukdom och ger ett
bemyndigande till sjukskrivning. Beslut om sjukskrivning (och ersättning genom sjukpenning)
görs av Försäkringskassan. Men läkarintyget styrker sjukskrivning, både gentemot
Försäkringskassan, patientens arbetsgivare och socialtjänsten, dvs att läkaren bedömer att
patienten bör avhålla sig från arbete pga sjukdom. Efter sjukskrivning av en läkare meddelar
patienten sin arbetsgivare om sjukfrånvaro. Ett läkarintyg behöver normalt inlämnas efter en
vecka för att styrka fortsatt sjukskrivning. Arbetsgivaren gör sjukanmälan till
Försäkringskassan. Efter två veckor övergår ersättningsansvaret från arbetsgivaren till
Försäkringskassan. Patienten behöver då lämna in en ansökan om sjukpenning till
Försäkringskassan tillsammans med läkarintyg. I figur 12.1 framgår att ett utfärdat läkarintyg
också utgör en sk journalhandling. Som sådan ska intyget vara journalfört och annan
vårdpersonal kan ta del av det vid eventuellt behov.
Det finns i dagsläget ett antal digitala resurser som stödjer hantering av läkarintyg. Dessa har
förändrat den tidigare helt manuella läkarintygsprocessen. Vårdgivare har nu IT-stöd för att
utfärda och lagra läkarintyg; nedan kallat ”Intygstjänsten” 1. Patienter kan få tillgång till sina
läkarintyg via den nationella webbtjänsten ”Mina Intyg” 2. Patienter kan också ansöka om
sjukpenning via en e-tjänst hos Försäkringskassan 3. Denna sjukpenningansökan hanteras
sedan i ett handläggningssystem hos Försäkringskassan. Dessa fyra digitala resurser och dess
användning beskrivs i en översiktlig verksamhetsbeskrivning, figur 12.2.
Läkaren använder Intygstjänsten för att utfärda läkarintyg. Dessa intyg lagras sedan i
Intygstjänsten. Om patienten har lämnat sitt samtycke kan läkarintyget skickas över digitalt
till Försäkringskassan. Patienten kan hämta ut det digitala intyget för egen räkning samt för
att lämna till sin arbetsgivare. Detta görs via den digitala tjänsten Mina Intyg som är en del av
den nationella hälsoportalen 1177. Genom den digitala tjänsten Mina Intyg kan patienten också
när som helst skicka in intyget digitalt till Försäkringskassan. Om/när patienten behöver
ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan så görs detta via deras e-tjänst för detta
ändamål. I denna e-tjänst kan läkarintyget hämtas upp från Intygstjänsten som därmed
bifogas ansökan digitalt.
Av verksamhetsbeskrivningen i figur 12.2 framgår inte i vilken ordningsföljd som olika
aktiviteter utförs. Detta finns klargjort i figur 12.3 som är en processbeskrivning (processgraf).
I denna beskrivning framgår vilka aktiviteter som utförs, samt vem/vilka som utför/medverkar
i dessa aktiviteter. Det handlar om vilka aktörer (personer eller organisationer) som utför
aktiviteter samt vilka digitala resurser som medverkar i respektive aktivitet. Processerna
redovisas på en översiktlig nivå så alla detaljer framgår inte. Det bör också påpekas att det vi
kallar för läkarintygsprocessen bara är en delmängd av en mer omfattande process som man
kan kalla för sjukskrivningsprocessen, vilket då också kan inkludera bl.a utredning och
utbetalning av sjukersättning samt rehabilitering.
Vi har som sagt gjort vissa förenklingar i relation till verkliga förhållanden. I realiteten så består detta av flera
digitala resurser; det finns en nationell digital tjänst för utfärdande av läkarintyg (WebCert) understödd av ett
nationellt försäkringsmedicinskt stöd (FMB) samt en nationell lagringstjänst. Vi har i vår framställning slagit
samman dessa under rubriken Intygstjänsten.
2
Mina intyg är en sk e-tjänst inom ramen för den nationella hälsoportalen 1177 Vårdguiden.
3
Denna e-tjänst ingår i ”Mina sidor”; Forsakringskassan.se.
1
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Figur 12.2 Övergripande verksamhetsbeskrivning av hantering av digitala läkarintyg
(beskriven genom en samverkansgraf 1)
En central del i intygsdigitaliseringen har varit att åstadkomma en digital överföring av
läkarintyget från vården till Försäkringskassan. Det finns tre sätt som ett läkarintyg kan
överföras digitalt till Försäkringskassan (dessa framgår av figur 12.2 och 12.3):
1. Överföring från Intygstjänsten efter att läkaren har utfärdat intyget. Detta bygger legalt
på att patienten har gett sitt samtycke till en sådan överföring. Ett sådant förfaringssätt är
därmed läkarinitierat och samtyckesbaserat. Se delprocess 3b i figur 12.3.
2. Patienten kan skicka in intyget genom interaktion med digital tjänst i Mina Intyg. Intyget
överförs från Intygstjänsten till Försäkringskassan utifrån patientens initiativ. Se
delprocess 5b i figur 12.3.
3. I samband med att patienten registrerar och inlämnar en sjukpenningansökan digitalt via
Försäkringskassans e-tjänst så kan läkarintyget bifogas (dvs hämtas upp från
Intygstjänsten). Denna inlämning är då alltså patientinitierad. Se delprocess 7b i figur
12.3.
Läkarintyget i sig är inte tillräckligt för att Försäkringskassan ska initiera en handläggning. Det
krävs också att det inkommer en ansökan från patienten om sjukpenning. Läkarintyget är i
detta sammanhang att betrakta som en bilaga till sjukpenningansökan. Den digitala lösningen
nr 3 kan därför ses som en naturlig lösning. I denna lösning så inkommer genom patientens
försorg sjukpenningansökan och läkarintyget (som en bilaga) sammanhållet till
Försäkringskassan. I de två andra lösningarna (1 och 2) så skickas bilagan (intyget) in först,
före det att själva sjukpenningansökan inlämnas.

1

För samverkansgraf se Röstlinger & Goldkuhl (2006) och Goldkuhl & Röstlinger (2019a).
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För handläggning på Försäkringskassan krävs att dessa två digitala informationsmängder
sammankopplas, vilket i lösning 1 och 2 måste särskilt utföras av Försäkringskassan. Men det
är inte bara en sådan sammankoppling som utgör ett merarbete för Försäkringskassan. Vad
som är värre, är att ett i förväg inskickat läkarintyg förvaltningsrättsligt betraktas som en sk
inkommen handling och att denna kräver någon typ av administrativ hantering.
Försäkringskassan initierar då en handläggning och skickar ut en förfrågan till patienten med
begäran om att inlämna en sjukpenningansökan. Men i vissa lägen är det ju inte aktuellt för
patienten att lämna in en sådan ansökan, dvs när hen har tillfrisknat inom 14 dagar och inte
behöver ansöka om sjukpenning; detta visas som ett avbrutet flöde efter delprocess 4 i
processgrafen, (figur 12.3). Tyvärr är det totalt sett ett ganska betydande antal läkarintyg som
skickas in läkarinitierat till Försäkringskassan (FK) men som då inte genererar något annat än
en onödig meradministration. Man kan undra varför dessa tre olika digitala lösningar finns.
För en effektiv handläggning på Försäkringskassan är det av stor betydelse att läkarintygen
finns i digitalt format. Därför har man utformat flera vägar som intyget kan överföras till FK.
Man har också eftersträvat enkla digitala lösningar för de användare (läkare, patient) som ska
kunna initiera överföring av intyg till FK.
Av figur 12.2 framgår ett antal digitala tjänster. Dessa är förtydligade i en tjänstetabell (tabell
12.1). I denna tabell framgår 1) vilken tjänstetyp som den digitala tjänsten tillhör, 2) vilken typ
av användare som nyttjar tjänsten, 3) den eller de digitala resurser som tillhandahåller tjänsten
samt 4) förväntade verksamhetseffekter och potentiella mottagare av genererad information.

1. Läkarbesök
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4. Meddela
sjukfrånvaro
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[patient ↔ läkare →
Intygstjänsten]
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läkarintyg
[Intygstjänsten]
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5. Hämta läkarintyg
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Figur 12.3. Läkarintygsprocessen (beskriven genom en processgraf 1)
1

För processgraf se Lind (2001), Röstlinger & Goldkuhl (2006) och Goldkuhl & Röstlinger (2019a).
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Digital tjänst
& tjänstetyp
Utfärdande av
läkarintyg

Användare:
primär,
sekundär
Från: läkare
Till: patient,
arbetsgivare,
FK

Digital resurs: Verksamhetsnytta & aktör
värdresurs,
stödresurs
Intygstjänsten
Kvalitetssäkring av läkarintyg;
lagring av intyg för möjlig
upphämtning/distribution till
patient, arbetsgivare,
Försäkringskassan
Intygstjänsten,
Kvalitetssäkring av läkarintyg
FMB
som kan göras av läkare; särskilt
sjukskrivningstid

Informering om
försäkringsmedicinska
standardbeslut
(del i utfärdandetjänst)
Sändning/
inlämning av
läkarintyg (alt 1)

Till: läkare
Från: Soc.styr

Från: läkare
Till: FK

Intygstjänsten,
handläggningssystem (FK)

Hämtning av
läkarintyg

Till: patient
Från: läkare

Mina Intyg,
Intygstjänsten

Hämtning/
Till/från:
inlämning av
patient
läkarintyg (alt 2) Från: läkare
Till: FK
Inlämning av
Från: patient
sjukpenningTill: FK
ansökan
(ansökningstjänst)
Hämtning/
Till/från:
inlämning av
patient
läkarintyg (del i Från: läkare
Till: FK
ansökningstjänst), (alt 3)

Baserat på samtycke från patient
kan läkarintyg sändas digitalt till
FK efter att läkaren digitalt har
signerat intyget
Patient kan bli informerad om
diagnos & sjukskrivning; kan
arkivera intyg; skriva ut och
vidarebefordra till arbetsgivare,
FK
Patient kan digitalt inlämna
läkarintyg (i förväg) till FK

Mina Intyg,
Intygstjänsten,
handläggningssystem (FK)
E-tjänst sjukInlämnad sjukpenningansökan
penningansökan för utredning av handläggare på
handläggningsFK
system (FK)

E-tjänst sjukLäkarintyg bifogas
penningansökan sjukpenningansökan för
Intygstjänsten,
utredning av handläggare på FK
handläggningssystem (FK)

Tabell 12.1 Sammanställning digitala tjänster (tjänstetabell)
Några kommentarer om de olika digitala tjänsterna: Att utarbeta och fastställa ett läkarintyg
är en utfärdandetjänst som tillhandahålls för läkare av den digitala resursen Intygstjänsten.
Sjukskrivande läkare får här ett kommunikativt stöd, dvs det är en tjänst som stödjer läkares
utfärdande och kommunikation av läkarintyg. Tjänsten innebär att den digitala resursen
stödjer utarbetande av ett intyg genom att redovisa och förklara vilken information som ska
registreras i ett giltigt intyg. Som en integrerad del i denna utfärdandetjänst finns en
informeringstjänst; försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB). Denna består av information
om olika sjukdomstillstånd/diagnoser med förslag på standardiserade sjukskrivningsperioder
för sådana diagnoser. FMB hjälper läkare att besluta om lämplig sjukskrivningsperiod för en
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viss patient med bedömd sjukdomsdiagnos. Utfärdandetjänsten (inklusive dess integrerade
informeringstjänst) bidrar till kvalitetssäkring av läkarintyg.
Patienten kan hämta ut sitt läkarintyg genom den digitala resursen Mina Intyg. Detta innebär
utlämning riktad till specifik patient. Läkarintyg är skyddad information avsedd för aktuell
patient och de organisationer, t.ex arbetsgivare och Försäkringskassan, som patienten behöver
kommunicera med för styrkande av sjukskrivning. Att hämta ut ett läkarintyg måste föregås
av autentisering att det är korrekt patient som avser att ta del av sina läkarintyg via Mina Intyg.
I samband med denna digitala hämtning av intyg kan patienten filtrera sjukintyg som ska
lämnas till arbetsgivare. Enligt lagen om sjuklön (se vidare avsnitt 12.6) är patient inte skyldig
att informera arbetsgivare om vilken sjukdom som föranleder sjukfrånvaro. Denna
information kan då filtreras bort genom den digitala tjänsten ”hämta intyg”. Den digitala
tjänsten innebär att läkarintyg kommuniceras till patienten för vidare hantering. Sådan
hantering kan vara att spara intyget på eget digitalt medium och/eller utskrift av intyg på
papper.
Försäkringskassan tillhandahåller en digital tjänst för att utarbeta och lämna in en ansökan
om sjukpenning. Inom denna e-tjänst finns en integrerad hämtningstjänst. En sjukpenningansökan måste vara kompletterad med ett giltigt läkarintyg. Ett sådant intyg kan dock redan
innan ansökan om sjukpenning görs vara inskickat till Försäkringskassan. Om så inte är fallet,
behöver intyget nu lämnas in till Försäkringskassan. Detta kan då göras via en integrerad
hämtningstjänst som del i inlämningstjänsten. Det aktuella läkarintyget hämtas från det
digitala lagret av läkarintyg i Intygstjänsten. Försäkringskassan tillhandahåller således en
digital tjänst för patienter (sjukförmånstagare) att inlämna/kommunicera en sådan ansökan
till Försäkringskassan.
12.2 Intressenter
Som har framgått av beskrivningen ovan (avsnitt 12.1) är flera aktörer inblandade i processen
att hantera läkarintyg. En sammanställning av dessa finns i en intressentförteckning (tabell
12.2). Vad gäller intressenter så skiljer vi mellan arrangörer av digitala resurser och användare
av digitala resurser (se avsnitt 2.4 och 3.1). Arrangörer är de som är ansvariga för utveckling
och förvaltning samt tillhandahåller digitala resurser för användning. Användare är de som
nyttjar en digital resurs för kommunikation eller annan informationshantering.
I intressentförteckningen finns både organisationer och persongrupper (i specifika roller)
preciserade. I allmänhet är det organisationer som är arrangörer och personer som är
användare. I förteckningen har vi för varje intressent klargjort allmän ”verksamhetsroll” och
specifik ”digital roll” vad gäller digitala läkarintyg. För användare anges vilka digitala resurser
som används och för varje sådan digital resurs anges användarens roll. T.ex för användaren
patient anges att den digitala resursen Mina Intyg används för att hämta läkarintyg och att etjänst för sjukpenningansökan används för att inlämna sjukpenningansökan. Vilka som är
arrangörer framgår i intressentförteckningen genom uttrycket ”Tillhandahåller” i
kolumnen ”Digital roll”.
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Intressent
Patient

Verksamhetsroll
Person med sjukdom som
förhindrar arbete och
därmed har behov av
ersättning vid sjukfrånvaro.

Läkare

Läkare som är behörig att
utfärda läkarintyg som
styrker sjukskrivning.

Vårdgivare

Vårdorganisation med
anställda läkare och annan
vårdpersonal.

Försäkringskassan
(FK)

Ansvarig för sjukpenningärenden och andra
ersättningar/förmåner;
utfärdare av blankett/
formulär för läkarintyg.

Handläggare
Försäkringskassan
Arbetsgivare

Handlägger
sjukpenningärenden.
Organisation med anställda
som kan vara sjukfrånvarande och då erhålla
sjuklön. Meddelar
sjukfrånvaro till FK.
Ansvarig för
försäkringsmedicinskt
beslutsstöd (regelverk och
kunskapsbank).
Ägs av/arbetar på uppdrag
av Sveriges landsting/
regioner med IT-frågor.

Socialstyrelsen

Inera

Digital roll
Användare av Mina Intyg (hämtar
läkarintyg).
Användare av E-tjänst
sjukpenningansökan (inlämnar
sjukpenningansökan).
Användare av Intygstjänsten (utfärdar
läkarintyg).
Användare av FMB (informeras om
FMB-regler/kunskap).
Tillhandahåller journalsystem med
digital tjänst för utfärdande av
läkarintyg.
Ansluten till 1177/Mina Intyg.
Tillhandahåller digitala resurser (Etjänst sjukpenningansökan;
handläggningssystem) för
sjukpenningärenden.
Medverkar i kravställande på
Intygstjänsten.
Användare av handläggningssystem
för sjukpenning.
Erhåller utskrivet läkarintyg från
patient för styrkande av sjukskrivning.

Tillhandahåller FMB som digital
resurs.
Tillhandahåller digitala resurser som
Intygstjänsten och 1177.

Tabell 12.2 Intressentförteckning
12.3 Information och verksamhetsspråk
Läkarintyget är ett dokument som utfärdas av behörig läkare och som används av flera andra
aktörer (figur 12.1). Innehållet i läkarintyget är påverkat av lagstiftning kring sjukskrivning.
Försäkringskassan är den primära aktör som använder läkarintyget; detta görs för att bedöma
om sjukskrivning är befogad och därmed om sjukpenning kan utbetalas. Informationskrav på
läkarintyg har fastställts av Försäkringskassan, vilket innebär att blankett/formulär har
utformats av Försäkringskassan. Ursprungligen användes endast en pappersblankett för läkarintyg (FK 7263); se figur 12.4 ― 12.5. Blanketten är strukturerad i ett antal fält som ska fyllas
i. Men nu för tiden är alltså läkarintyg digitaliserat. Pappersblanketten finns kvar, men har
också transformerats till ett digitalt formulär. Vi beskriver detta nedan i avsnitt 12.4 om
interaktion.
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Figur 12.4 Försäkringskassans blankett för läkarintyg (sid 1)
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Figur 12.5 Försäkringskassans blankett för läkarintyg (sid 2)
Blanketten läkarintyg är präglad av medicinskt och försäkringsmedicinskt verksamhetsspråk.
Många av de använda begreppen har specialiserad betydelse beroende av den fackkunskap som
utvecklats, dels inom medicin (diagnos och behandling) och dels inom försäkringsmedicin
(bedömning inom sjukförsäkringen). En grundläggande försäkringsmedicinsk logik finns
därmed implementerad i läkarintyget. Denna logik utgörs av den sk DFA-kedjan. DFA står för
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diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning 1. Avsikten är att läkarna ska tillämpa
ett sådant DFA-tänkande i samband med intygsutfärdande. Först ställer läkarna en
sjukdomsdiagnos (D). Därefter görs en bedömning av vad sjukdomen/diagnosen för inverkan
på patientens fysiska och psykiska funktioner (F). Sedan bedöms vilken inverkan en sådan
funktionsnedsättning har på patientens förmåga att utföra arbetsuppgifter, dvs om någon
aktivitetsbegränsning föreligger (A). Baserat på detta ska läkaren sedan ta ställning till
sjukskrivningsperiod och omfattning (heltid/deltid). En verksamhetsspråklig analys av de
olika begreppen (ledtexter från intygsblanketten) återfinns i en begreppstabell (tabell 12.3).
Denna begreppstabell har fyra kolumner och är gjord utifrån ett kommunikativt perspektiv,
dvs med tanke på sändare och mottagare: 1) aktuellt begrepp samt plats i formulär, 2) en
innebördsbestämning, 3) från vem innehållet kommer (ursprung) och 4) vad innehållet ska
användas till (avsedd funktion) och av vem (användare/avsedd mottagare).
Begreppstabellen 2 utgör resultat av en verksamhetsspråklig analys av läkarintyget. Olika
begrepp (fälttexter) på blanketten har analyserats. Men det finns inte alltid en ordagrann
överensstämmelse mellan verksamhetsbegrepp i tabellen och använda ledtexter (hänvisning
görs genom fältnummer). På läkarintyget har man inte alltid tydligt begreppsgjort (namngett)
alla ledtexter. T.ex i fält 8a återfinns ledtexten ”Patientens arbetsförhållande bedöms i
förhållande till”. Detta uttryck ger en adekvat förklaring till vilken information som efterfrågas,
men på typnivå blir det otympligt att använda denna språksats istället för ett substantiverat
(klargjort) begrepp. I begreppstabellen finns istället detta begreppsliggjort genom
uttrycket ”bedömningsgrund för arbetsförmåga”. Det finns även andra exempel på sådana
implicita verksamhetsbegrepp, dvs där man använder en språklig omskrivning istället för ett
distinkt verksamhetsbegrepp. Sådana språkliga omskrivningar gör det svårt att på ett enkelt
och entydigt sätt tala om dessa begrepp. ”Bedömningsgrund för funktionsnedsättning” (fält 4)
och ”motiv för FMB-avvikelse” (fält 9) är två andra sådana exempel där implicita
verksamhetsbegrepp på blanketten har ersatts med mer tydliga begreppsliggöranden i
begreppstabellen; jämför med motsvarande texter på intygsblanketten (figurer 12.4 – 12.5).
I begreppstabellen har en uppdelning gjorts av ”aktuellt sjukdomsförlopp” (fält 3). Denna
uppdelning är gjord utifrån en variation i kommunikativt ursprung. En del i sjukdomsbeskrivningen har sin grund i patientens sjukdomsredogörelse (1) och en annan del har sin
grund i läkarens bedömning och redovisning (2). Perspektivet i denna verksamhetsspråkliga
analys har varit att klargöra vem som har sagt vad, därför har denna uppdelning gjorts i
tabellen. Att blanda informationsinnehåll på det sätt som görs i fält 3 kan ses som en
kommunikativ brist i intyget.
Av denna begreppsanalys framgår också att läkarintyget just är präglat av Försäkringskassans
informationsbehov avseende försäkringsmedicinska bedömningar. Blanketten för läkarintyg
är utformad av Försäkringskassan och den är så att säga ”optimerad” för denna organisations
informationsbehov. Även om blanketten används även av andra aktörer (patienten och
arbetsgivaren), har man här har inte gjort någon anpassning för dessa aktörers informationsbehov och möjlighet att ta del av det specifika verksamhetsspråk som finns på läkarintyget.
Se Försäkringskassan (2012) för en beskrivning av ifyllnad av läkarintyg och en översiktlig beskrivning av DFAkedjan som central del av en försäkringsmedicinsk analys.
2
Den aktuella begreppstabellen är inte helt fullständig; den täcker de flesta men inte alla förekommande
begrepp på läkarintyget. En begreppstabell bör innehålla en begreppsdefinition (kolumn 2); andra
karaktäristika (kolumner) kan väljas utifrån syfte med analys och beskrivning.
1
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Begrepp & plats i
formulär
Intygsidentitet,
saknas

Innebörd

Ursprung

Varje läkarintyg har
en egen digital
identitet

Skapas i digital
tjänst

Intygsutfärdare,
fält 15, 16, 17

Förskrivande läkare
(förskrivarkod samt
arbetsplatskod)

Identifiering
genom SITHS-kort
eller e-leg

Intygsperson,
blanketthuvud

Patient med nedsatt
arbetsförmåga

Diagnos,
fält 2a + b

Diagnos för sjukdom
som orsakar nedsatt
arbetsförmåga;
diagnoskod enligt
etablerat kodverk
ICD-10
Personlig
sjukdomsredogörelse

Identifiering
genom personnr;
patient känd sedan
tidigare eller
identifieras genom
legitimation
Medicinsk
bedömning av
utfärdande läkare

Aktuellt
sjukdomsförlopp – 1,
fält 3

Lämnad av
patienten

Aktuellt
sjukdomsförlopp – 2,
fält 3

Vårdinsatser och
sjukdomsutveckling

Redovisad av
utfärdande läkare

Funktionsnedsättning,
fält 4a

Typ av
funktionsnedsättning
och omfattning

Bedömning av
utfärdande läkare

Bedömningsgrund för Typ av kontakt och
funktionstidpunkt för kontakt
nedsättning,
med patient
fält 4b

Redovisad av
utfärdande läkare

Avsedd funktion &
användare
För att hålla reda på
intyg och koppla
kommunikation
mellan handläggare
(FK) och läkare kring
ett specifikt intyg
För att FK ska kunna
kommunicera med
utfärdande läkare om
intyg och sjukdom
För att handläggning
hos arbetsgivare och
FK ska avse rätt
person
För att FK vid
handläggning ska
kunna bedöma styrkt
funktionsnedsättning
och
aktivitetsbegränsning
För att FK vid
handläggning ska
kunna bedöma styrkt
funktionsnedsättning
och
aktivitetsbegränsning
För att FK vid
handläggning ska
kunna bedöma styrkt
funktionsnedsättning
och
aktivitetsbegränsning
För att vid FK
handläggning ska
kunna bedöma styrkt
aktivitetsbegränsning
För att FK vid
handläggning ska
kunna bedöma styrkt
funktionsnedsättning

Tabell 12.3a Verksamhetsspråklig analys av läkarintyg för sjukpenning (begreppstabell)
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Begrepp & plats i
Innebörd
formulär
Aktivitetsbegränsning, Inverkan på
fält 5
arbetsförmåga

Ursprung

Avsedd funktion &
användare
Bedömning av
För att FK ska kunna
utfärdande läkare fatta beslut om
sjukpenning
Bedömningsgrund för Typ av arbetsuppgifter Redovisad av
För att FK vid
arbetsförmåga,
som patienten har (del utfärdande läkare handläggning ska
fält 8a
i motiv för bedömd
utifrån patients
kunna bedöma styrkt
aktivitetsbegränsning) redogörelse
aktivitetsbegränsning
Sjukskrivningens
Inverkan på
Bedömning av
För att FK ska kunna
omfattning och period arbetsförmåga
utfärdande läkare fatta beslut om
fält 8b
operationaliserad i tid
sjukpenning
& omfattning
Motiv för FMBMedicinska
Bedömning av
För att FK vid
avvikelse
bedömningar som
utfärdande läkare handläggning ska
fält 9
avviker från standard i
kunna bedöma styrkt
Försäkringsfunktionsnedsättning
Medicinskt
och
Beslutsstöd (FMB)
aktivitetsbegränsning
Datum,
Utfärdandedatum
Skapas i digital
För att kunna veta när
fält 14
tjänst
utfärdandet ägde rum
Tabell 12.3b Verksamhetsspråklig analys av läkarintyg för sjukpenning (begreppstabell)
Begreppsinnehåll i det digitala formuläret för läkarintyg har ytterligare klargjorts genom en
begreppsgraf (figur 12.6) som visar på centrala begrepp och dess relationer. Intyget är i
grunden ett institutionellt relationsobjekt som utfärdas av en läkare och gäller för en patient.
I en pappersbaserad värld fanns inte ett direkt behov att göra intyget till ett eget objekt med
unik identitet. Kompletteringsfrågor kunde (och kan fortfarande i undantagsfall) ställas per
telefon av en handläggare på Försäkringskassan i kontakt med utfärdande läkare. Vid övergång
till en digital hantering av läkarintyg har man infört möjligheter att digitalt ställa och besvara
frågor 1. För att detta ska fungera krävs då att båda parter (Försäkringskassan och aktuell
vårdenhet) enkelt kan identifiera aktuellt intyg i sina respektive digitala resurser. Därför har
det införts en intygsidentitet som skapas av den digitala utfärdandetjänsten.
För aktörsobjekten läkare och intygsperson/patient anges endast identifierande information
(namn och entydig identifierare). Läkarens vårdenhet ses som ett eget objekt som identifieras
genom en arbetsplatskod, men även anges genom adress och telefon. Huvuddelen av
information på läkarintyget utgörs av läkarens olika bedömningar av patienten som avser
sjukdom och begränsad arbetsförmåga. Det handlar om patienten, men är också del av det
specifika institutionella förhållandet av intygsutfärdande vid ett tillfälle. All den information
(de egenskaper) som finns kopplade till läkarintyget på begreppsgrafen kan också ses som
kopplade till patienten och läkaren. Det är information (egenskaper) som handlar om
patienten och som har utsagts/intygats av läkaren. I grunden innebär läkarintyget en
kommunikativ handling av en läkare med följande principiella innebörd: ”Jag, läkare (id)
intygar att patient (id) är arbetsoförmögen pga undersökt sjukdom”. I begreppsgrafen framgår
detta genom att, förutom olika objekt och egenskaper, även relationer mellan objekten finns

1

Denna fråge/svarstjänst finns inte redovisad i ovanstående beskrivningar av digitala tjänster (avsnitt 12.1).
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med; som att ett läkarintyg är utfärdat av viss läkare och gäller för viss patient samt styrker
viss diagnos.

Läkare
§ Förskrivar
kod
§ Namn

Utfärdad av

Styrker

Arbetar på
Diagnos
Vårdenhet
§ Arbetsplatskod
§ Adress
§ Telefon

§ Diagnoskod
§ Sjukdom

Läkarintyg för
viss person

Gäller för

§ Intygsidentitet
§ Datum
§ Sjukdomsförlopp
§ Funktionsnedsättning
§ Bedömn.
grund
funk.nedsättn
§ Aktivitetsbegränsning
§ Bedömn.
grund arbetsförmåga
§ Sjukperiod &
omfattning
§ Motiv FMBavvikelse

Intygsperson/
patient
§ Personnr
§ Namn

Figur 12.6 Begreppsgraf för läkarintyg
12.4 Interaktion
Läkarens arbete med att utfärda ett intyg stöds av en särskild utfärdandetjänst (en del av det
som här kallas Intygstjänsten). Tjänsten innebär en digitalisering av olika typer av läkarintyg.
Vi redovisar nedan extrakt från ett antal skärmbilder som illustrerar interaktionen (figur 12.7
– 12.17) 1. Skärmbilderna ingår i det digitala formulär som motsvarar den blankett för
läkarintyg som finns redovisad ovan (figur 12.4 ― 12.5).
Det digitala formuläret följer blanketten, men det finns också några skillnader gentemot
blanketten som är föranlett av den digitala kommunikationen; bl.a är ordning mellan olika fält
förändrad. I den digitala tjänsten finns även möjlighet att välja olika typer av intyg för
patienter, dvs det finns alternativa navigationsmöjligheter (figur 12.7). När sedan ett intyg har
valts erhåller läkaren en förklaring av syftet med det valda intyget (figur 12.8).

Dessa skärmbilder är kopierade ifrån en demoversion som författarna haft tillgång till i samband med en
empirisk studie av digitala läkarintyg.

1
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Anders Andersson
19121212-9999

Figur 12.7 Extrakt av skärmbild för utfärdande av läkarintyg:
Inledande navigering/val av intygstyp

Anders Andersson
19121212-9999

Figur 12.8 Extrakt av skärmbild för utfärdande av läkarintyg:
Respons från val av intygstyp med klargörande av intygssyfte
Efter val av intygstyp visas ett formulär för det valda intyget för användaren. Där finns ett antal
fält som ska fyllas i. I figur 12.9 – 12.12 visas exempel på sådana inmatningsfält. Inmatning kan
ske på olika sätt; ibland väljs ett av flera fördefinierade alternativ och ibland handlar det om
inmatning av någon text (se figur 12.9 - 12.10).
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Figur 12.9 Extrakt av skärmbild för utfärdande av läkarintyg:
Exempel på inmatningsfält

Figur 12.10 Extrakt av skärmbild för utfärdande av läkarintyg:
Exempel på inmatningsfält
Bredvid ledtexter finns i allmänhet ett frågetecken (?) markerat. Om användaren klickar på
frågetecknet så erhålls (i en sk pop-up ruta) en förklaring och/eller ett förtydligande av aktuellt
informationskrav (se figur 12.11). Detta ger användaren ett informationsstöd för ifyllnad av
formuläret.

Figur 12.11 Extrakt av skärmbild för utfärdande av läkarintyg:
Exempel på inmatningsfält med förklaring i pop-up ruta
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På läkarintyget ska diagnos anges. För detta ändamål tillämpas en internationell diagnosstandard. I formuläret får användaren hjälp/styrs för att ange diagnos. Detta sker med hjälp
av en infälld meny där diagnos väljs utifrån förbeskrivna diagnoser (figur 12.12). Användaren
blir alltså informerad om tillgängliga diagnoser att välja bland.

Figur 12.12 Extrakt av skärmbild för utfärdande av läkarintyg:
Inmatningsfält med menystöd för att välja diagnos
Som stöd för att avgöra och beskriva vad som gäller för patienten, avseende t.ex diagnos,
funktionsnedsättning och arbetsförmåga har användaren tillgång till information från
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd (FMB). FMB innehåller t.ex information
om hur sjukdomsdiagnos påverkar arbetsförmåga, vilket ger stöd för att avgöra funktionsnedsättning samt välja en adekvat sjukskrivningsperiod med lämplig omfattning.
Detta beslutsstöd (FMB) finns som en integrerad och anpassad informeringstjänst i
utfärdandetjänsten för läkarintyg. Genom att använda det integrerade beslutsstödet kan
användaren få information från FMB i samband med olika uppgifter som ska registreras i
formuläret. Användaren får då stegvis information som stöd för att besluta om diagnos och
övriga bedömningar samt beskriva detta på ett adekvat sätt i formuläret. Figur 12.13 – 12.15
ger exempel på FMB som integrerat och anpassat stöd vid registrering i intygsformuläret.
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Figur 12.13 Extrakt av skärmbild för utfärdande av läkarintyg:
Integrerad informeringstjänst (FMB) avseende diagnosinformation

Figur 12.14. Extrakt av skärmbild för utfärdande av läkarintyg:
Integrerad informeringstjänst (FMB) som beslutsstöd avseende funktionsnedsättning

Figur 12.15 Extrakt av skärmbild för utfärdande av läkarintyg:
Integrerad informeringstjänst (FMB) som beslutsstöd
Förutom tillgång till FMB som en integrerad och anpassad tjänst, har läkarna även tillgång till
FMB som en separat och mer omfattande informeringstjänst. Socialstyrelsen är ansvarig
arrangör av FMB och läkarna har access direkt till denna FMB-information både från
Intygstjänsten samt utanför Intygstjänsten (figur 12.16).
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Figur 12.16 Extrakt av skärmbild: Separat informeringstjänst (FMB)
När samtliga fält är ifyllda kan arbetet med läkarintyget avslutas. Men om läkaren inte
färdigställer intyget så sparas detta som ett utkast. Det är först efter det att läkaren har signerat
intyget som det är klart för att lämnas ut/skickas vidare. Signering sker genom att läkaren
klickar på signera-knapp (figur 12.17) samtidigt som läkaren är inloggad. Inloggning sker
genom ett särskilt identitetskort (SITHS-kort) eller e-legitimation. När läkaren har signerat,
lagras läkarintyget i Intygstjänsten och finns tillgängligt för patienten som kan hämta det via
den digitala tjänsten Mina Intyg.
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Figur 12.17 Extrakt av skärmbild för utfärdande av läkarintyg:
Avslutande signering
De redovisade skärmbilderna är delar i interaktionen mellan användaren (den intygsutfärdande läkaren) och den digitala utfärdandetjänsten. Interaktionslogiken kan beskrivas mer
tydligt genom dokumentation av enskilda interaktionsprocesser.
Fem olika interaktionsprocesser (interaktionsloopar) kan identifieras:
•
•
•
•
•

Välja intygstyp
Registrera intygsinformation
Informera sig om diagnoser och sjukskrivning genom integrerat FMB
Informera sig om diagnoser och sjukskrivning genom separat FMB
Signera läkarintyg

Dessa finns beskrivna i sk interaktionstablåer 1 (figur 12.18 – 12.22) som följer logiken i den
generiska interaktionsloopen med dess fyra steg. Förutom dessa fyra steg ingår också ett första
steg 0 (varifrån, dvs vad har gjorts innan) samt ett avslutande steg 5 (vad kan följa efter denna
interaktion).
En interaktionstablå består av ett antal rutor; en för varje steg i interaktionen, inklusive
varifrån (0) och följdhandlingar (5). Dessutom finns en eller flera skärmbilder inklistrade i
mitten av tablån för att konkretisera förståelsen. Steg 1 innebär förinformering och här
beskrivs vad användaren gör att för sätta sig in i den digitala tjänstens handlingsmöjligheter.
Användaren kan undersöka den uppvisade funktionaliteten genom att t.ex öppna informationsrutor. Steg 2 innebär användarens utförande, dvs att matar in något (t.ex skriver in text,
markerar något). Steg 3 innebär IT-systemets reaktion. Detta kan inrymma bearbetning och
lagring av information inklusive exponering av feedback-meddelande. Steg 4 (efterinformering) innebär att användaren kontrollerar att interaktionen ledde till önskat resultat.

1

Dessa bygger på notation från Goldkuhl & Röstlinger (2012); kallas interaktionsutformning där.
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0: Varifrån
Från vald patient.
1: Förinformering
Öppna & studera dropplista med valbara
intygstyper.

2: Användarens utförande
Markera/välj önskad intygstyp.

Anders Andersson
19121212-9999

---------------------------------------------------------------------------------------------

Anders Andersson
19121212-9999

3: IT-systemets reaktion
Formulär för önskad intygstyp visas med
klargörande av intygssyfte.

4: Efterinformering
Kontrollera att korrekt intygstyp visas
genom att läsa om syfte och titta på
intygsformulär.

5: Följdhandlingar
Fylla i vald intygstyp.
Figur 12.18 Interaktionstablå: Val av intygstyp (navigationsloop)
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0: Varifrån
Från vald intygstyp.
1: Förinformering
Studera inmatningskrav (ledtexter).
Klargör inmatningskrav genom att öppna
förklaringstexter (klicka på ?).

2: Användarens utförande
Mata in önskad intygsinformation genom
att skriva in texter, markera val och
markera i kryssrutor.

---------------------------------------------------------------------------------------------

3: IT-systemets reaktion
Motta & visa registrerad information.
Intyget sparas som utkast.

4: Efterinformering
Kontrollera inmatad information.

5: Följdhandlingar
Signera intyg.
Figur 12.19 Interaktionstablå: Registrera intygsinformation (skrivloop)
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0: Varifrån
I samband med inmatning av intygsinformation.
1: Förinformering
Observera var FMB ger möjlighet till
fördjupad information.

2: Användarens utförande
Öppna integrerat Försäkringsmedicinskt
beslutsstöd i samband med inmatning av
intygsinformation (för tidigare angiven
specifik diagnos).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3: IT-systemets reaktion
Exponera FMB-information för tidigare
angiven diagnos.

4: Efterinformering
Användaren studerar fördjupad
information (FMB) om diagnos,
konsekvenser & föreslagna
sjukskrivningsperioder.

5: Följdhandlingar
Inmatning av intygsinformation; signera intyg.
Figur 12.20 Interaktionstablå: Informering genom integrerat
försäkringsmedicinskt beslutsstöd (läsloop)
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0: Varifrån
Navigering i samband med inmatning av intygsinformation eller från annan
behovssituation.
1: Förinformering
Observera vad FMB ger för möjligheter
till fördjupad information (olika
diagnoser).

2: Användarens utförande
Välja (=klicka på) diagnos.

3: IT-systemets reaktion
Exponera FMB-information om vald
diagnos.

4: Efterinformering
Användaren studerar fördjupad
information (FMB) om diagnos,
konsekvenser & föreslagna
sjukskrivningsperioder.

5: Följdhandlingar
I samband med utfärdande av läkarintyg: återgå till inmatning av intygsinformation;
signera intyg.
Figur 12.21 Interaktionstablå: Informering genom separat
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (läsloop)

115

0: Varifrån
Efter inmatning av intygsinformation.
1: Förinformering
Granska inmatad intygsinformation.
Identifiera signeringsmöjlighet.

2: Användarens utförande
Signera genom att klicka på signeraknapp.

3: IT-systemets reaktion
Intyget överförs från utkaststatus till
färdigstatus, vilket innebär att det lagras
1) i Intygstjänsten för kommande
hämtning och 2) som journalhandling.
Feedback ges om signerat intyg.

4: Efterinformering
Kontrollera att intyg är signerat genom att
läsa feedback-meddelande.

5: Följdhandlingar
Andra arbetsuppgifter.
Figur 12.22 Interaktionstablå: Avslutande signering (skrivloop)
De fem beskrivningarna (figur 12.18 ― 12.22) är av skilda slag. ”Välja intygstyp” är en navigationsloop då den genererar ett digitalt formulär av önskad typ för användaren (figur
12.18). ”Registrera intygsinformation” är en skrivloop där användaren skriver in intygsinformation i olika fält i det digitala formuläret (figur 12.19). ”Informera sig om diagnoser och
sjukskrivning genom FMB” är en integrerad informeringstjänst i denna digitala utfärdandetjänst (figur 12.20). Som en informeringstjänst utgörs den av en läsloop. Användaren öppnar
en box med text/information som underlag för bedömning. Informeringstjänsten/läsloopen
kan utföras som en inskjuten loop under skrivloopen ”registrering av intygsinformation”.
Genom den digitala tjänsten går det också att, genom navigering, nå FMB som en separat
informeringstjänst hos Socialstyrelsen (figur 12.21). ”Signera läkarintyg” är en avslutande
skrivloop efter det att all information är inmatad (figur 12.22). Användaren skriver inte in
någon text här utan klickar bara på en signera-knapp. Detta innebär slutförande av
intygsutfärdande samt också initiering av utlämning av det ifyllda läkarintyget. Intyget lagras
i Intygstjänsten och görs tillgängligt för patienten att hämta det.
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12.5 Digitalt landskap
Digital hantering av läkarintyg innefattar flera olika digitala resurser i olika organisationer. I
figur 12.2 ovan så beskrivs ett antal digitala resurser (med sina digitala tjänster) i relation till
användare. En mer komplett bild av det digitala landskapet med olika digitala resurser ges i
figur 12.23.
Socialstyrelsen
FMB
Vårdgivare
Intygstjänsten
FMB

Lagringstjänst

Journalsystem
med intygshantering

FMB

Försäkringskassan
Handläggningssystem

Utfärdandetjänst

Handläggare
E-tjänst
sjukpenning
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Läkare

Mina
Intyg

Läkare
Andra
medicinska
kunskapsstöd

Patient

Figur 12.23 Digitalt landskap för hantering av läkarintyg
Där framgår att:
•
•

•

Intygstjänsten består av två delar; en del som stödjer utfärdande av intyg och en del som
hanterar lagring av intyg.
Det finns även andra digitala resurser som hanterar utfärdande av läkarintyg;
journalsystem med integrerade moduler för läkarintyg. Dessa digitala resurser är
alternativa/konkurrerande till Intygstjänsten utfärdandedel. Olika vårdgivare har valt
olika digitala resurser för att skriva läkarintyg. Alla dessa utfärdandetjänster behöver
kunna överföra läkarintyg till Intygstjänstens lagringsdel som är en samlad nationell
resurs för detta ändamål.
Informeringstjänsten försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) utgör en digital
komponent i Intygstjänstens utfärdandetjänst samt andra digitala intygsstöd. FMB utgår
i från i Socialstyrelsens digitalisering av försäkringsmedicinsk kunskap. FMB som separat
webbaserad digital resurs hos Socialstyrelsen kan också nås av utfärdande läkare,
antingen direkt eller genom navigationslänkning från digitala resurser för utfärdande.
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•

•

•

•

•

Det existerar även i Försäkringskassans e-tjänstandra medicinska kunskapsstöd som
läkare kan använda som kompletterande/alternativa informationsresurser i sitt arbete
med diagnos och behandling.
Mina Intyg, som patienten kan använda för att hämta ut sina intyg, utgör en del av den
större hälsoportalen 1177. Mina Intyg hämtar läkarintyg från Intygstjänstens
lagringstjänst.
Försäkringskassans e-tjänst för ansökan om sjukpenning kan i samband med patientens
utarbetande och inlämning av ansökan hämta upp läkarintyget från Intygstjänstens
lagringstjänst.
Den digitala sjukpenningansökan i Försäkringskassans e-tjänst och det digitala
läkarintyget kan överföras till Försäkringskassans handläggningssystem för att stödja
handläggares arbete med utredning och beslut om sjukskrivning.
Försäkringskassans handläggare kan ställa frågor digitalt till ansvarig läkare om
läkarintyget och föreslagen sjukskrivning. Läkaren kan svara digitalt via utfärdandetjänsten. Ibland kan det handla om att göra ett nytt reviderat läkarintyg.

Det digitala landskapet som beskrivs i figur 12.23 ger en bild av Intygstjänsten i en större
kontext. Denna bild är dock inte helt komplett. Intygstjänsten ingår även i andra kontexter,
t.ex vid hantering av läkarintyg för körkortsärenden där digital kommunikation sker med
Transportstyrelsen. Men detta täcks alltså inte av figur 12.23.
12.6 Mål
Verksamheten med läkarintyg och sjukskrivning styrs av olika mål. Det är ett komplext
samhällsområde med en komplex och omfattande målbild. Här beskriver vi den digitaliserade
verksamheten genom tre mållistor (tabell 12.4 – 12.6) och fyra målgrafer (figur 12.24 – 12.27).
Beskrivning av mål följer de tre måltyper som introducerades i avsnitt 7.3 ovan, dvs digitala
egenskapsmål, användningsmål och konsekvensmål. Målgrafer används för att reda ut och
beskriva mål-medelrelationer mellan olika mål avseende digitaliserade verksamheter.
En enkel målgraf finns i figur 12.24. Den handlar om hur patienten kan få kunskap om sin
sjukdom genom läkarintyg, vilket kan bidra till bättre hantering av personens hälsosituation.
Målgrafen är ett illustrativt exempel på hur värdefulla egenskaper hos digitala resurser
(digitala egenskapsmål) genom användning kan bidra till en positiv situation för användaren
(användningsmål) vilket i sin tur kan bidra till positiva effekter för människor och
verksamheter (konsekvensmål). I detta fall klargörs att det digitala egenskapsmålet ”att visa
läkarintyg för patienten” (29) bidrar till användningsmålet ”ökad kunskap hos patienten om
sjukdom och sjukskrivning” (21), vilket kan bidra till konsekvensmålet att ”patienten kan
hantera sin hälsosituation på ett bra sätt” (20).
De olika målen finns förtecknade i mållistor. Tre olika mållistor redovisas här. En mållista
beskriver övergripande mål för verksamheten med digitaliserade läkarintyg och sjukskrivning;
sk konsekvensmål (tabell 12.4). En mållista samlar de digitala egenskapsmålen (tabell 12.5)
och en mållista innehåller användningsmålen (tabell 12.6).
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20. Individen
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21. Patient erhåller
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Figur 12.24 Mål-medelsamband digitala läkarintyg –
visa intyg för patient (målgraf)
Mål
1. Effektiv vård och rehabilitering av sjukskrivna
2. God förmåga hos läkare att utfärda kvalitetssäkrade och likvärdiga läkarintyg
3. Korrekt och likformig medicinsk bedömning av patienter genom läkarintyg
4. Korrekt och likformig försäkringsmedicinsk handläggning och beslut
5. Fritt flöde av intygad medicinsk information till adekvata målgrupper
6. Tydlighet i information till respektive målgrupp och användningssituation
7. Hög säkerhet i medicinsk bedömning
8. Hög säkerhet i vård/rehabilitering
9. Hög säkerhet i hantering av medicinsk information
10. Hög säkerhet i försäkringsmedicinsk handläggning/beslut
11. Bibehållen personlig integritet för patient
12. Låga/adekvata kostnader för sjukskrivning
13. Effektiv sjukskrivningsprocess
14. Effektiv hantering av medicinska bedömningar (läkarintyg)
15. Effektiv handläggning av sjukpenningärenden hos Försäkringskassan
16. Högt förtroende hos medborgare för medicinska bedömningar
17. Högt förtroende hos medborgare för vård/rehabilitering
18. Högt förtroende hos medborgare för hantering av läkarintyg
19. Högt förtroende hos medborgare för försäkringsmedicinsk handläggning/beslut
20. Individen kan hantera sin hälsosituation på ett bra sätt
23. Tidig återgång till arbete efter sjukskrivning
24. God hälsa hos befolkningen
Tabell 12.4 Beskrivning av övergripande verksamhetsmål för samhälle och förvaltning
(konsekvensmål) avseende digitala läkarintyg (mållista)
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Digitala egenskapsmål kan avse önskad funktionalitet eller önskvärda egenskaper hos
digitaliserad information. Exempel på funktionalitetsmål är mål 25 (om ifyllnadsstöd för
läkarintyg), mål 30 (om filtreringsfunktionalitet för läkarintyg) och mål 32 (om sändningsfunktionalitet för utfärdat intyg). Exempel på informationsmål är mål 26 (om noggrant och
komplett ifyllda läkarintyg), mål 28 (om läkarintyg med adekvata och likformiga sjukskrivningsperioder) och mål 36 (om läkarintyg i digitalt format hos Försäkringskassan).
Mål
25. Intygstjänsten med ifyllnadsstöd för läkarintyg
26. Digitala läkarintyg noggrant & komplett ifyllda
27. Intygstjänsten med förmåga att informera om/föreslå adekvata sjukskrivningsperioder
för utvalda diagnoser
28. Digitala läkarintyg med adekvata och likformiga sjukskrivningsperioder
29. Mina Intyg med funktionalitet att visa intyg för patient
30. Mina Intyg med tillhandahållen filtreringsfunktionalitet för läkarintyg
31. Samtycke för distribution av intyg kan registreras i Intygstjänsten
32. Intygstjänsten tillhandahåller sändningsfunktionalitet för utfärdat intyg
33. Mina Intyg tillhandahåller sändningsfunktionalitet för utfärdat intyg
34. FKs e-tjänst för sjukpenning tillhandahåller hämtningsfunktionalitet för utfärdat intyg
35. Effektiv digital överföring av läkarintyg till FK
36. Läkarintyg i digitalt format tillgängligt hos FK
44. Läkarintyg snabbt till FK (före sjukpenningansökan)
Tabell 12.5 Beskrivning av digitala egenskapsmål avseende digitala läkarintyg (mållista)
Mål
21. Individen är kunnig om sin sjukdom (orsaker, förlopp), behandling och sjukskrivning
22. Enkelt att administrera läkarintyg för patienter
37. Läkare kan utfärda intyg på ett säkert sätt
38. Läkare kan sätta lämplig sjukskrivningsperiod
39. Patient kan anpassa läkarintyg till arbetsgivare
40. Arbetsgivare kan erhålla intyg med styrkt sjukfrånvaro
41. Läkare kan skicka in intyg till FK
42. Patient kan skicka in intyg (i förväg) till FK
43. Läkare är välinformerad om diagnoser och sjukskrivningsperioder
45. Patient kan lämna in intyg till FK som ansökningsbilaga
Tabell 12.6 Beskrivning av användningsmål avseende digitala läkarintyg (mållista)
Användningsmål kan handla om vad användare vet, kan göra eller har tillgång till genom
användning av digitala resurser. Att veta innebär att ha kunskap om något. Exempel på sådana
veta-mål är mål 21 (att patienten är kunnig om sin sjukdom, behandling och sjukskrivning)
och mål 43 (att läkare är välinformerad om diagnoser och sjukskrivningsperioder). Med hjälp
av digitala resurser ska användare får stöd att göra, dvs utföra önskvärda handlingar. Exempel
på sådana göra-mål är mål 38 (att läkare kan sätta lämplig sjukskrivningsperiod) och mål 39
(att patient kan anpassa läkarintyg till arbetsgivare). Genom digitala resurser kan användare
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få/ha tillgång till information. Exempel på ett sådant tillgångs-mål är mål 40 (att arbetsgivare
kan erhålla intyg med styrkt sjukfrånvaro).
Som sagt kan man med hjälp av målgrafer klargöra samband mellan digitala egenskapsmål,
användningsmål och konsekvensmål. Figur 12.25 är en målgraf som beskriver samband (målmedelrelationer) mellan vissa mål avseende kvalitetssäkrad digital ifyllnad av läkarintyg. Den
vänstra delen av figuren handlar om att Intygstjänsten genom ett digitalt ifyllnadsstöd (digitalt
egenskapsmål nr 25) kan bidra till att läkare kan utfärda läkarintyg på ett säkert sätt
(användningsmål nr 37). Detta innebär att läkarintygen blir, förutom noggrant ifyllda, även
digitalt registrerade, vilket är ett digitalt egenskapsmål avseende information (mål 26). Detta
visar att en användares önskvärda handlingar i interaktion med en digital resurs, inte bara
bidrar till konsekvensmål (utanför den digital interaktionen), utan även till önskvärda
egenskaper hos den digitala resursen.
Den högra delen av målgrafen handlar specifikt om försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB)
som styr läkare till standardiserade och adekvata sjukskrivningsperioder för olika diagnoser.
Denna integrerade informeringstjänst (som del i utfärdandetjänsten) förser läkaren med
kunskapsunderlag och förslag till sjukskrivningsperioder (27). Den digitala resursen är
därmed bärare av mål om likformiga och korrekta sjukskrivningsperioder. Den digitala
informeringstjänsten (FMB) bidrar till användningsmål; att läkaren blir informerad (43) och
kan sätta lämpliga sjukskrivningsperioder (38). Den digitala resursen Intygstjänsten
innehåller således viktig funktionalitet för kvalitetssäkring och hantering av digitala läkarintyg. Detta kan bidra till övergripande mål (konsekvensmål) som tidig återgång till arbete
efter sjukskrivning (23), och därmed till en effektiv rehabilitering av sjukskrivna (1), låga
kostnader för sjukskrivning (12) samt en likformig bedömning av sjukskrivna (3).
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Figur 12.25 Mål-medelsamband digitala läkarintyg –
kvalitetssäkrad digital ifyllnad (målgraf)
Vi redovisar också en målgraf (figur 12.26) som beskriver att patienter kan hämta ut läkarintyg
och få dessa filtrerade så att sjukdomsdiagnos inte framgår på intyget. På detta sätt kan
patienten erhålla ett läkarintyg som är lämpligt att använda gentemot arbetsgivaren som,
enligt sjuklönelagen, inte kan kräva information om sjukdomsdiagnos. Därigenom kan den
personliga integriteten upprätthållas för patienten i relation till hens arbetsgivare (ett
övergripande konsekvensmål).
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Figur 12.26 Mål-medelsamband digitala läkarintyg –
anpassning av intyg till arbetsgivare (målgraf)
Figur 12.27 är en omfattande målgraf som handlar om överföring av läkarintyg från
vårdgivaren till Försäkringskassan. Denna graf beskriver mål-medelsamband avseende de tre
överföringsvägar som finns av läkarintyg till Försäkringskassan; se avsnitt 12.1 och figur 12.2
och 12.3 för beskrivning av dessa tre överföringsvägar. Längst ner på målgrafen finns digitala
egenskapsmål redovisade för de tre överföringssätten; läkarinitierad överföring från
Intygstjänsten (32), patientinitierad överföring via Mina Intyg (33) och patientinitierad
överföring i samband med inlämning av sjukpenning via FKs e-tjänst (34). Dessutom finns ett
kompletterande digitalt egenskapsmål för den läkarinitierade överföringen, nämligen att
läkaren kan registrera samtycke från patienten för denna överföring (31).
Ovanför dessa tre digitala funktionalitetsmål finns i målgrafen motsvarande användningsmål;
att läkare kan skicka in intyg (41) och att patient kan skicka in intyg (42, 45). Dessa tre
användningssituationer innebär en effektiv digital överföring av läkarintyg (35) och att intyget
då finns i digitalt format hos FK (36). Noggrant och komplett ifyllda läkarintyg (26) i digitalt
format (36) bidrar till en effektiv handläggning av sjukpenningärenden hos FK (15).
Överföring av läkarintyg snabbt, dvs innan sjukpenningansökan (44), är dock inte bara av
godo. Som beskrevs i avsnitt 12.1 ovan kan detta leda till onödigt merarbete för FK. Detta
innebär att delmål 44 (läkarintyg snabbt till FK) kan motverka en effektiv handläggningsprocess (15). I målgrafen har detta markerats som ett motverkande målsamband.
En viktig del i intygsdigitalisering har varit att utforma digitala lösningar som är enkla för
patienten. Detta mål (22) finns redovisat i grafen. Genom den digitala lösningen att läkare
initierar överföring (31, 32, 41) så slipper patienten helt och hållet att hantera överföring av
intyg till FK.
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Figur 12.27 Mål-medelsamband digitala läkarintyg –
överföring av intyg till Försäkringskassan (målgraf)
12.7 Regelverk
Verksamheten med läkarintyg och sjukskrivning är reglerad av flera olika författningar. En
sammanställning av olika regelverks inverkan på digitala läkarintyg finns i tabell 12.7 som är
exempel på en rättstabell. En rättstabell och en rättskarta (figur 8.1) kan användas som
komplement för att dokumentera olika regelverks inverkan på digitala resurser. Som framgår
av denna rättstabell är det inte bara en författning som reglerar hantering av läkarintyg utan
flera olika regelverk.
En person som pga sjukdom är frånvarande från arbetet måste styrka sjukdom genom
läkarintyg gentemot arbetsgivare (lag om sjuklön) och Försäkringskassan (Socialförsäkringsbalken). Det finns flera författningar som reglerar sättet som läkarintyg ska skrivas på; bl.a vad
avser krav på noggrannhet och omsorg. Det finns tydligt stipulerat att intyget ska kunna förstås
av intygspersonen och andra avsedda mottagare.
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Regelverk
Socialförsäkringsbalken
(SFS 2010:110; 27 kap,
25 §)
Lag om sjuklön
(SFS 1991:1047, 8 §)
Patientdatalag
(SFS 2008:355)

Föreskrifter om utfärdande
av intyg inom hälso- och
sjukvården
(SOSFS 2005:29)
Patientsäkerhetslag
(SFS 2010:659)
Patientlagen
(SFS 2014:821, 3 kap 1§ 7§)
Föreskrifter om
informationshantering och
journalföring i hälso- och
sjukvården
(SOSFS 2008:14, 4 kap 7§)

Funktion i förhållande till digitala läkarintyg
Krav på patient (försäkrad/intygsperson) att styrka
nedsättning av arbetsförmåga.
Krav på patient (arbetstagare) att gentemot arbetsgivare
styrka nedsättning av arbetsförmågan genom läkarintyg,
dock utan krav på uppgift om sjukdom.
Krav på vårdgivare avseende:
Journalföring och hantering av journalhandlingar (som t.ex
intyg) samt regler för utlämning; genom patientens samtycke
kan utlämning ske även om detta inte är stipulerat.
Språket i journalhandlingar (”tydligt utformade och så lätta
som möjligt att förstå för patienten”).
Intygsutfärdande om patient begär detta.
Krav på läkare (intygsutfärdare) vid utfärdande av intyg:
Krav på intyget (innehåll) och den bedömning som intyget
grundas på, krav på differentiering av informationsursprung
(läkarbedömning, annan uppgiftslämnare).
Övergripande krav riktas mot verksamhetschefer inom hälso& sjukvården avseende intygsutfärdande (rutiner).
Krav på personal inom hälso- & sjukvården att utfärda intyg
”med noggrannhet och omsorg”.
Krav på att vården ger information till patient om hälsotillstånd och kommande behandling samt att information ska
lämnas skriftligen om patienten begär detta.
Krav på vårdgivare att utfärdade intyg ska journalföras.

Tabell 12.7 Rättstabell avseende digitala läkarintyg
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13 Digitalt klargörande: Essentiell beskrivning av digitala resurser
13.1 Innebörd, syfte och översikt
De nio dimensionerna av digitala resurser som beskrivs i denna skrift innebär ett flerdimensionellt synsätt, dvs att man som betraktare kan växla mellan dessa olika vyer för att
erhålla en ökad förståelse av digitala resurser. Detta flerdimensionella synsätt har operationaliserats i ett arbetssätt för beskrivning av digitala resurser. Detta arbets- och beskrivningssätt kallas för digitalt klargörande.
Digitalt klargörande handlar om att beskriva en eller flera digitala resurser på sätt som
möjliggör och underlättar förståelse, utvärdering, styrning och förändring av dessa digitala
resurser. Det handlar om att skapa en grundläggande förståelse för vad en digital resurs
innebär och gör i en verksamhet. Man gör en essentiell beskrivning av digitala resurser, dvs
en beskrivning av väsentliga och framträdande egenskaper.
Digitalt klargörande innebär att man beskriver en digital resurs på ett verksamhetsinriktat
sätt, dvs vad en sådan resurs gör i verksamheten. Syftet är att på ett strukturerat och tämligen
kondenserat sätt klargöra den digitala resursens funktioner, beståndsdelar och verksamhetskontext. Ett digitalt klargörande ska bidra till en verksamhetsmässig förståelse av den digitala
resursen. Man beskriver bl.a vilka användare som finns, vad den digitala resursen gör för sina
användare, vilken information och kommunikation som hanteras digitalt samt i vilket digitalt
sammanhang som den digitala resursen ingår, dvs dess samband till andra digitala resurser i
digitala landskap.
Digitalt klargörande utförs genom att besvara ett antal frågor samt att dokumentera dessa
svar på ett strukturerat sätt med hjälp av sk modelleringstekniker (Goldkuhl & Röstlinger,
2017). Digitalt klargörande innebär därmed modellering av ett antal utvalda aspekter av
digitala resurser. Dessa aspekter baseras på den flerdimensionella konceptualiseringen av
digitala resurser beskriven i tidigare kapitel.
Följande aspekter är lämpliga att ha med i ett digitalt klargörande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetskommunikation
Digitaliserade verksamhetsprocesser
Digital funktionalitet och digitala tjänster
Digitaliserad information och verksamhetsspråk
Digital interaktion
Digitalt landskap
Mål och värden
Regelverk

De tre första bygger på de funktionella och relationella dimensionerna. Man beskriver alltså
funktionella aspekter (processer, tjänster) med tydlig koppling till användare av digitala
resurser. I listan ovan följer sedan semantisk, interaktiv, arkitektonisk, normativ och regulativ
dimension. Vi har i denna genomgång av digitalt klargörande inte tagit med de ekonomiska
och tekniska dimensionerna. Men om det bedöms som viktigt att belysa dessa dimensioner,
beroende på syfte med beskrivning av aktuell digital resurs, så ska givetvis dessa dimensioner
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också beskrivas. Vi vill också påpeka, att omfattning av ett digitalt klargörande är beroende av
vilka behov man anser sig ha av en beskrivning av aktuell digital resurs. Vissa aspekter kan
upplevas som onödigt detaljerade (t.ex digital interaktion) och kan därför utelämnas i vissa
situationer. Det gäller att man arbetar på ett situationsanpassat sätt när man genomför ett
digitalt klargörande.
För att framställa modeller av en digital resurs krävs att man har samlat in kunskap om denna.
Modellering av digitala resurser baseras på ett empiriskt arbete där man studerar och undersöker digitala resurser (figur 13.1). Insamling av kunskap om en digital resurs kan ske genom
olika typer av datakällor. Man behöver självklart studera den aktuella digitala resursen, dvs
hur den framträder genom sitt användargränssnitt och annan input och output (t.ex utskrivna
dokument). Samtal med användare och andra kunniga personer från verksamheten är också
en viktig källa till kunskap. Det finns ofta dokument som beskriver digitala resurser och andra
relevanta aspekter i verksamhetskontexten. Det kan t.ex vara systemdokumentation,
handledningar och vägledningar av olika slag, presentationsmaterial, projektredovisningar,
verksamhetsbeskrivningar, policydokument samt olika beskrivningar av regelverk.
Figur 13.1 beskriver digitalt klargörande som ett tvåstegsförfarande. Först sker en empirisk
kunskapsinsamling genom ”studera och undersöka”. Därefter framställs modeller, ”analysera
& modellera”, genom att man på ett strukturerat sätt beskriver digitala resurser i verksamheter. I figur 13.1 kallas dessa modeller för DRIV-modeller, dvs modeller över ”digitala resurser
i verksamheter”. Genom att ta del av sådana DRIV-modeller kan läsare få en ökad förståelse
av beskrivna digitala resurser.
Digitalt klargörande
Studera &
undersöka

DRIVmodeller

Analysera &
modellera

Digital
förståelse

Figur 13.1 Digitalt klargörande
För att illustrera digitalt klargörande använder vi ett exempel, ”digitala läkarintyg” (som
beskrevs ovan i kapitel 12). I avsnitt 13.2 ― 13.9 nedan beskrivs olika aspekter (och därmed
modeller) av digitala resurser i verksamheter.
13.2 Verksamhetskommunikation
Digitala resurser innebär teknikmedierad verksamhetskommunikation. För att förstå hur
digitala resurser realiserar sådan verksamhetskommunikation kan man behöva klarlägga den
grundläggande kommunikationslogiken i verksamheten. Detta kan göras utan att man
beskriver digitala resursers roller i sådan verksamhetskommunikation. Det kan räcka med att
man anger hur olika aktörer i verksamheten kommunicerar med varandra som del i utförande
av sina uppgifter och roller. På detta sätt framhävs den grundläggande kommunikationslogiken. Ett klargörande av den grundläggande verksamhetskommunikationen utgör en bas
för andra moment inom digitalt klargörande.
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Klargör den grundläggande kommunikationslogiken i verksamheten genom att i första hand
ställa dessa frågor:
•
•
•

Vilka centrala kommunikationsobjekt (dokument) finns i verksamheten?
Vem/vilka är sändare? Vem/vilka är mottagare?
Vilka funktioner har dessa kommunikationsobjekt i verksamheten?

Kommunikationslogiken beskrivs i en kommunikationsgraf (se exempel i figur 12.1).
13.3 Digitaliserade verksamhetsprocesser
Verksamhetsprocesser innebär utförande av olika aktiviteter i verksamheter. Ofta kan man
dela upp verksamhetsprocesser i delprocesser. Sådana delprocesser kan vara verksamhetslogiskt ordnade i relation till varandra, som t.ex i sekvens eller som alternativ. Verksamhetsprocesser är ofta arrangerade för att utföras på ett effektivt och repetitivt sätt med syfte att
tillfredsställa en kund eller klient. När vi talar om digitaliserade verksamhetsprocesser, så
avser vi sådana verksamhetsprocesser där digitala resurser används som hjälpmedel. En
användning av digitala resurser innebär ofta att verksamhetsprocesser har förändrats i syfte
att effektivisera informationshantering, kommunikation och andra handlingar i verksamheten. En digitaliserad verksamhetsprocess kan innehålla delprocesser av olika digitaliseringsgrad (se avsnitt 5.1 och figur 5.1).
Ett klargörande av digitala verksamhetsprocesser kan innebära att man beskriver olika
delprocesser och vilka aktörer och digitala resurser som ingår i dessa delprocesser.
Klargör digitaliserade verksamhetsprocesser genom i att första hand ställa dessa frågor:
•
•
•
•
•

Vem initierar den samlade verksamhetsprocessen (som uppdragsgivare, beställare)?
Vem är klient, dvs mottagare av resultat från den samlade verksamhetsprocessen?
Vilka delprocesser (aktiviteter) finns i verksamheten?
Hur är delprocesser relaterade (sekventiellt, alternativt, parallellt) i förhållande till
varandra?
Vilka medverkar (aktörer, digitala resurser) i varje delprocess?

Digitaliserade verksamhetsprocesser beskrivs i processgrafer (se exempel i figur 12.3). Hur
man arbetar med processanalys och processgrafer finns beskrivet i Goldkuhl & Röstlinger
(2019a); se även Röstlinger & Goldkuhl (2006).
13.4 Digital funktionalitet och digitala tjänster
En väsentlig del av en digital resurs är dess funktionalitet, dvs vilken slags informationshantering som utförs. Det kan handla om att ta emot, bearbeta, lagra, utsöka, överföra och
presentera information. En digital resurs bidrar till personers utförande av olika uppgifter i
verksamheten. Olika digitala tjänster möjliggör för användare att formulera och sända
information (genom sk digitala från-tjänster) samt att hämta och ta emot information (genom
sk digitala till-tjänster); se avsnitt 5.3 och figur 5.4.
Det är viktigt att klargöra hur digitala resurser genom digital funktionalitet bidrar till utformad
verksamhetslogik och kommunikationslogik.
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Klargör digital funktionalitet i verksamheten genom att i första hand ställa dessa frågor:
•
•
•
•
•

Vilka digitala resurser finns i verksamheten?
Vilka aktörer (personer, organisationer) finns i verksamheten?
Vilka viktiga kommunikationsobjekt (t.ex dokument) finns i verksamheten?
Hur är aktörer och digitala resurser kommunikationslogiskt relaterade?
Vilka digitala tjänster finns hos digitala resurser för att understödja
verksamhetskommunikation?

Digital funktionalitet kan beskrivas i en sk IT-fokuserad samverkansgraf (se exempel i figur
12.2). Användning av samverkansgrafer för beskrivning av digitala resurser finns beskrivet i
Goldkuhl & Röstlinger (2019a); se även Röstlinger & Goldkuhl (2006).
De olika digitala tjänsterna kan behöva preciseras ytterligare. Detta kan göras med hjälp av
definierade generiska tjänstetyper; se avsnitt 5.3 och särskilt tabell 5.1.
Klargör digitala tjänster genom att i första hand ställa följande frågor:
•
•
•
•
•

Vilka digitala tjänster finns i verksamheten? Vilken typ av digital tjänst?
Vilka är användare till den digitala tjänsten?
Vilken digital resurs är värdresurs för aktuell digital tjänst?
Vilken verksamhetsnytta genereras med hjälp av den digitala tjänsten?
Vilka mottagare finns av information som förmedlas via den digitala tjänsten?

Digitala tjänster beskrivs i en tjänstetabell (se exempel i tabell 12.1).
13.5 Digitaliserad information och verksamhetsspråk
Den verksamhetskommunikation som sker via digitala resurser baseras på ett verksamhetsspråk, dvs det etablerade språkbruk som används i verksamheten för att utföra handlingar och
tala om olika relevanta företeelser. Digitala resurser är bärare av digitaliserade och formaliserade verksamhetsspråk. Ett sådant digitaliserat verksamhetsspråk innebär ofta att man har
strukturerat och formaliserat verksamhetskommunikation till att gälla fördefinierade begrepp
och handlingar. Viktiga delar av det formaliserade verksamhetsspråket kan beskrivas i samband med ett digitalt klargörande. Det digitala verksamhetsspråket kommer till uttryck i olika
digitala formulär som används i digitala tjänster samt i de digitala register (databaser) där
information sparas över tid på ett strukturerat sätt.
Man kan beskriva digitaliserad information och formaliserat verksamhetsspråk t.ex genom att
klargöra innehåll i olika digitala formulär. I exemplet med digitala läkarintyg, så är självklart
läkarintyget ett centralt kommunikationsobjekt som man kan behöva beskriva. Läkarintyget
genereras genom ett digitalt formulär som utgör del av den digitala tjänsten ”utfärdande av
läkarintyg”. Det kan sökas ut och hämtas av patienten genom den digitala tjänsten ”hämtning
av läkarintyg” och då skrivas ut som ett pappersbaserat dokument för vidare användning.
Kommunikationsobjekt kan således finnas i olika versioner. För exemplet läkarintyg: 1) som
del i ett digitalt inmatningsformulär som fylls i av ansvarig läkare, 2) som ett digitalt lagrat
dokument, 3) som ett digitalt visat dokument (för patienten som behörig användare) och 4)
som ett utskrivet pappersdokument.
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Klargör information och verksamhetsbegrepp som ingår i digitala kommunikationsobjekt (t.ex
digitala formulär) genom att i första hand ställa dessa frågor:
•
•
•
•

Vilka begrepp ingår i det fokuserade kommunikationsobjektet?
Vad är innebörden av identifierat begrepp?
Vilket ursprung har informationen på kommunikationsobjektet?
Vilken funktion (syfte) har informationen och vilka är avsedda mottagare?

Klargörande av digitaliserad information med tillhörande verksamhetsbegrepp kan göras
genom en begreppstabell (se exempel i tabell 12.3). Ovanstående är viktiga typfrågor att ställa
i en verksamhetsspråklig analys. Vid arbete med digitalt klargörande, behöver man bestämma
vilka frågor som behövs för att precisera verksamhetsspråk i digitala kommunikationsobjekt.
Det kan t.ex vara ovanstående frågor eller det kan vara andra frågor som behöver ställas.
I en begreppstabell fokuseras beskrivning av olika enskilda begrepp och inte relationer mellan
olika begrepp. För att beskriva relationer mellan olika verksamhetsbegrepp kan man använda
sig av begreppsmodellering (konceptuell modellering) vilket är ett klassiskt modelleringssätt
för informationssystem, se avsnitt 4.7 ovan.
Klargör relationer mellan olika verksamhetsbegrepp genom att i första hand ställa följande
frågor:
•
•
•
•
•
•

Vilka begrepp ingår i det fokuserade kommunikationsobjektet?
Är identifierat begrepp något omtalat i verksamheten, dvs en objekttyp?
På vilket sätt identifierar man enheter (instanser) inom objekttypen, dvs vilken typ av
identifierare används?
Är identifierat begrepp en egenskap?
Till vilket (eller vilka) objekt hör denna egenskap?
Vilka relationer finns mellan olika objekt?

Relationer mellan olika verksamhetsbegrepp beskriv i begreppsgrafer (se exempel i figur 9)
eller annan motsvarande modelleringsteknik. Arbete med begreppsgrafer enligt här redovisat
slag finns beskrivet ovan i avsnitt 5.7; se även Röstlinger & Goldkuhl (2006).
13.6 Digital interaktion
Med digital interaktion avses här människors interaktion med digitala resurser. Digital
interaktion sker bl.a genom digitala formulär. Ett digitalt klargörande kan innebära att man
enkelt redovisar digitala formulär eller delar därav. I figur 12.7 – 12.17 finns exempel på digital
interaktion och på olika delar av ett digitalt formulär för digitala läkarintyg.
Om ytterligare behov av klargörande föreligger så kan man beskriva interaktionslogiken för en
persons hantering av ett digitalt formulär. Interaktionslogiken följer den sk generiska
interaktionsloopen med sina fyra faser: Förinformering, utförande, IT-reaktion och efterinformering; se avsnitt 6.3 ovan.
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Klargör digital interaktion genom beskrivning av interaktionslogik med hjälp av att i första
hand ställa följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilken digital interaktionsloop ska beskrivas?
Vilket digitalt formulär (skärmbild) används i interaktionsloopen?
Varifrån (t.ex från andra interaktionsloopar) kommer användaren till denna
interaktionsloop?
Vad gör användaren för att förinformera sig innan utförande sker?
Vilken typ av handling (inmatning etc) utför användaren i den digitala interaktionen?
Vilken reaktion ger den digitala resursen efter användarens utförande?
Vad gör användaren för att efterinformera sig efter IT-reaktion, t.ex genom att försäkra
sig om att avsedd effekt har uppnåtts av utförandet?
Vilka tänkbara följdhandlingar föreligger för användaren efter genomförd
interaktionsloop (som övergång till annan interaktionsloop eller annat icke-digitalt
arbete)?

Digital interaktion beskrivs genom sk interaktionstablå (se exempel i figur 12.18 – 12.22) där
interaktionslogiken framgår. Se Goldkuhl & Röstlinger (2012) för beskrivning genom
interaktionstablå (kallas interaktionsutformning där).
13.7 Digitalt landskap
Digitala resurser är sällan helt fristående utan har ofta olika typer av relationer med andra
digitala resurser. Det kan handla om digitalt informationsutbyte eller någon annan typ av
digital delning. Vi kallar detta för ett digitalt landskap, som alltså utgörs av ett antal digitala
resurser och dess samband inom ett avgränsat verksamhetsområde. För att förstå en digital
resurs, kan det vara viktigt att klargöra den digitala kontext som denna ingår i och därmed
också vilka andra digitala resurser som den relaterar till och samverkar med, alltså aktuellt
digitalt landskap. I detta ingår att förstå det verksamhetsmässiga sammanhanget i form av
olika aktörer (organisationer, personer).
Klargör digitalt landskap genom att i första hand ställa följande frågor:
•
•
•
•

Givet avgränsat verksamhetsområde, vilka digitala resurser ingår i detta
verksamhetsområde?
Vilken organisation är ansvarig arrangör för respektive digital resurs?
Vilka typer av personer är primära användare av respektive digital resurs?
Hur är olika digitala resurser relaterade till varandra genom informationsutbyte eller som
fristående digitala resurser?

Beskriv i en översikt över digitalt landskap (se exempel i figur 12.23).
13.8 Mål och värden
En verksamhet styrs av olika mål och värden. Detta innebär att olika digitala resurser är
utformade med tanke på att bidra till uppfyllande av olika mål. För att förstå digitala resurser
kan det vara betydelsefullt att beskriva dess normativa kontext.
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Klargör mål och värden i en digitaliserad verksamhet genom att ställa följande frågor:
•
•
•

Vilka mål och värden styr det verksamhetsområde som den digitala resursen ingår i?
Vilket målobjekt avses i uttalad målformulering?
Vilka målkaraktäristika avses i uttalad målformulering?

Mål för digitaliserade verksamheter beskrivs i mållista (se exempel i tabell 12.4 – 12.6) och
målgrafer (se exempel i figur 12.24 – 12.27).
Verksamhetsmål har olika slags inverkan på digitala resurser. Vissa mål kommer till uttryck i
digitala resursers funktionalitet och andra egenskaper. Man kan tala om att digitala resurser
blir bärare av verksamhetsmål. Användning av digitala resurser som kommunikationsinstrument i en verksamhet ska bidra till att uppfylla verksamhetsmål. Det är därför värdefullt
att klargöra hur digitala egenskapsmål bidrar till andra mål. Vi skiljer mellan användningsmål
och konsekvensmål; se avsnitt 7.3 ovan. Med användningsmål avses en önskvärd situation som
uppstår vid direkt användning av den digitala resursen. Med konsekvensmål avses en önskvärd
situation som uppstår som konsekvens av denna användning. I ett digitalt klargörande av mål
och värden är det ofta poängfyllt att reda ut samband mellan digitala egenskapsmål,
användningsmål och konsekvensmål. Detta innebär då också att man reder ut målmedelsamband.
Klargör mål och mål-medelsamband avseende en digital resurs och en digitaliserad
verksamhet genom att ställa i första hand följande frågor:
•
•
•
•
•

Vilka digitala egenskapsmål finns, dvs vilka eftersträvansvärda egenskaper hos den
digitala resursen?
Vilka direkta och positiva effekter för användare i användningssituationen bidrar ett
sådant digitalt egenskapsmål till, dvs vilka användningsmål finns?
Vilka indirekta konsekvenser i verksamheten bidrar ett sådant digitalt egenskapsmål till,
dvs vilka konsekvensmål finns?
Vilka mål-medelsamband föreligger mellan olika identifierade mål?
Finns målkonflikter mellan några identifierade mål?

Klargörande av mål-medelsamband för digitaliserade verksamheter beskrivs i målgrafer (se
exempel i figur 12.24 ― 12.27). Arbete med målanalys (mållista och målgrafer) finns beskrivet
i Goldkuhl & Röstlinger (2019a).
13.9 Regelverk
Vissa verksamhetsmål finns kodifierade i olika slags regelverk; se avsnitt 2.3 ― 2.4 samt kapitel
8 ovan. Det kan vara betydelsefullt att klargöra olika regelverks inverkan på studerade digitala
resurser. Regelverk kan ställa olika slags krav på digitala resurser och dess informationshantering.
Klargör regelverks inverkan/krav på digitala resurser genom att i första hand ställa följande
frågor:
•
•

Vilka regelverk har betydelse för studerad digital resurs?
Vilken del av regelverket (t.ex vilka paragrafer) har inverkan på den digitala resursen?
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•

Vilka krav ställer regelverket som har betydelse för digitala resurser inom
verksamhetsområdet?

Regelverkens inverkan på digitala resurser beskrivs i en rättskarta (se exempel i figur 8.1) eller
rättstabell (se exempel i tabell 12.7).
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14 Användning av digitalt klargörande
Att genomföra ett digitalt klargörande av en eller flera digitala resurser bör bidra till utveckling
av en grundläggande förståelse av dessa digitala resurser. Att ta del av beskrivningar av digitala
resurser, som utförts enligt digitalt klargörande, ska likaledes bidra till sådan fördjupad
förståelse.
Vi menar att digitalt klargörande kan vara användbart i olika slags situationer. Nedan beskrivs
fyra olika typer av situationer där digitalt klargörande kan spela viktiga roller genom kunskapsetablering:
•
•
•
•

Utvärdering av digitala resurser
Utbildning i digitala resurser
Styrning av digitala resurser
Forskning om digitala resurser

14.1 Utvärdering av digitala resurser
Utvärdering av digitala resurser behövs i olika lägen och då kan digitalt klargörande vara
betydelsefullt. I själva verket kan man se digitalt klargörande som ett första beskrivande steg i
en sådan utvärderingsprocess (figur 14.1). Att skapa en god beskrivning av aktuellt
utvärderingsobjekt är viktigt för att uppnå en god utvärdering. Detta kan ske genom ett digitalt
klargörande på så sätt som beskrivits i kapitel 13 ovan, dvs genom analys och modellering av
studerad digital resurs. Efter ett digitalt klargörande kan man som utvärderare göra
diagnostiska omdömen och slutsatser avseende den digitala resursen. Utförda modeller av den
digitala resursen kan ingå som en del i dokumentationen från den genomförda utvärderingen.
Utvärdering av digital resurs i verksamhet
Digitalt
klargörande

Abstrahera &
diagnosticera

Dokumenterad
utvärdering av
digital resurs i
verksamhet

Figur 14.1 Digitalt klargörande som del av utvärdering av digitala resurser
Utvärdering av digitala resurser kan ske på olika sätt. Man kan arbeta efter olika utvärderingsstrategier. Några omnämnda utvärderingsstrategier är (Cronholm & Goldkuhl, 2003; Lagsten,
2009):
•
•
•

Öppen/målfri utvärdering
Målbaserad utvärdering
Teoribaserad 1 utvärdering

Denna utvärderingsstrategi kallas ibland ”kriteriebaserad utvärdering” (Cronholm & Goldkuhl, 2003). Genom
benämningen ”teoribaserad utvärdering” vill vi betona att olika delar av en teori kan användas vid utvärdering,
inte bara kvalitetskriterier, utan också olika perspektiv, begrepp och modeller.

1
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En öppen/målfri utvärdering 1 görs utan att använda i förväg uppställda utvärderingskriterier
(bedömningsgrunder). I en sådan utvärdering undersöker man positiva och negativa aspekter
hos utvärderingsobjektet (i detta fall digitaliserad verksamhet) främst utifrån ett bruksperspektiv: vad fungerar bra – vad fungerar mindre bra. Problem och styrkor 2 kan identifieras
genom 1) studier av aktuell digital resurs, 2) samtal med verksamhetskunniga personer eller
3) studier av olika dokument som beskriver digital resurs och verksamhet. En biprodukt från
ett digitalt klargörande kan vara identifierade problem och styrkor.
Målbaserad utvärdering innebär att man använder verksamhetsmål som bedömningsgrunder
vid en utvärdering. Man behöver identifiera och förteckna verksamhetsmål, vilket kan göras
genom ett digitalt klargörande (avsnitt 13.8). Sedan ställer man dessa mål i relation till
befintlig digital resurs. En samlad beskrivning av den digitala resursen (t.ex genom ett digitalt
klargörande) är en viktig grund för sådan jämförelse mellan mål och utfall. Förstås kan detta
behöva kompletteras med riktade undersökningar utifrån angivna verksamhetsmål.
En teoribaserad utvärdering kan göras med stöd av DRIV-konceptet. De olika dimensionerna
kan användas för att strukturera en sådan utvärdering. Varje dimension motsvarar viktiga
aspekter av digital resurs och digitaliserad verksamhet. För varje dimension kan man även
uttrycka vilken specifik kvalitet som dimensionen innebär.
De olika dimensionerna motsvarar inte bara aspekter i form av faktiska element hos digitala
resurser utan varje dimension uttrycker också en speciell kvalitet hos dessa resurser. I tabell
14.1 har de olika dimensionernas kvalitetsaspekter sammanfattats. Flera av dessa kvalitetstyper är välkända (t.ex användbarhet, informationskvalitet, interoperabilitet, säkerhet och
teknisk robusthet), medan andra inte är lika omtalade eller uppenbara (t.ex arrangörstydlighet, målgruppstydlighet, verksamhetsspråklig, normativ och regulativ följsamhet).
Dimension
Relationell
Semantisk
Funktionell
Interaktiv
Normativ
Regulativ
Ekonomisk
Arkitektonisk
Teknisk

Kvalitet hos digital resurs
Arrangörstydlighet/ansvarighet; målgruppstydlighet (användarskap),
tydlighet om informationsursprung, tillgänglighet/säkerhet för användare
Informationskvalitet, verksamhetsspråklig följsamhet och klarhet
Funktionell repertoar & tjänstekvalitet, bidrag till verksamhetseffekter,
digital processintegration
Användbarhet, tillgänglighet
Normativ följsamhet och klarhet
Regulativ följsamhet och klarhet
Kostnads-/nyttoeffektivitet
Interoperabilitet (digital samverkansförmåga)
Robusthet, teknisk effektivitet och säkerhet

Tabell 14.1 Kvalitetsideal för digitala resurser uppdelat på olika dimensioner

Målfri utvärdering har formulerats som en utvärderingsstrategi i kontrast med vanligt förekommande
målbaserad utvärdering; se Scriven (1991).
2
Arbete med problem och styrkor kan utföras med stöd av problemanalys och styrkeanalys som beskrivs i
Goldkuhl & Röstlinger (2019a; kapitel 10-11).
1
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Dessa kvalitetsideal kan användas som explicita utvärderingskriterier i en teoribaserad
utvärdering av digitala resurser. Att ha en beskrivning av digitala resurser strukturerad enligt
samma uppsättning dimensioner (som i digitalt klargörande) bör underlätta en sådan
utvärdering. Fördjupade undersökningar kan förstås behöva göras utifrån de uppställda
kvalitetsidealen.
14.2 Digitala resurser och utbildning
Beskrivning av digitala resurser på ett strukturerat och kondenserat sätt enligt digitalt
klargörande kan också användas i utbildningssyfte. Detta gäller både 1) utbildning avseende
specifika digitala resurser och 2) utbildning generellt om digitalisering.
Utbildning behövs ofta för användare av en specifik digital resurs. För detta ändamål kan det
finnas särskilt anpassad utbildningsdokumentation. Här presenterade modeller för digitalt
klargörande kan vara kandidater att ingå i sådan utbildningsdokumentation eller utgöra ett
komplement till sådan dokumentation. Det är viktigt vid utbildning av nya användare att, vid
sidan om konkreta ”handgrepp” för hantering av en digital resurs, även presentera ett ”fågelperspektiv” på den digitala resursen. Flera här presenterade modeller bidrar till ett sådant
bredare perspektiv, t.ex processgraf (figur 12.3), samverkansgraf (figur 12.2), översikt digitalt
landskap (figur 12.23) och målgraf (figur 12.24 ― 12.27). Se figur 14.2 för en översikt över hur
digitalt klargörande kan bidra vid utbildning av användare av en digital resurs.
Att informera om digitala resurser på ett strukturerat och klargörande sätt är även viktigt för
andra intressentkategorier. Detta kan gälla sk systemförvaltare och olika beslutsfattare.
Systemförvaltare är sådana personer som arbetar med kontinuerlig förändring och vidareutveckling av digitala resurser. Som stöd för detta finns ofta särskild systemdokumentation.
Det finns förstås stora behov av tekniskt inriktad dokumentation. Men det är också viktigt att
det finns en lämplig verksamhetsinriktad dokumentation, och här kan modeller från digitalt
klargörande spela en roll.
Det är även viktigt för personer i beslutsposition som verkar i styrning av digitala resurser att
vara välinformerade om de digitala resursernas funktioner, innehåll och kontext. Detta skriver
vi mer om i avsnitt 14.3 nedan.

Digitalt
klargörande

DRIVmodeller
Kunskap om
digital resurs

Utbildning
Annat
utbildningsmaterial

Studera
Pröva

Användning i
verksamhet

Nyttja

Digital resurs

Figur 14.2 Digitalt klargörande som underlag för utbildning om en digital resurs
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Digitalt klargörande kan också användas i samband med utbildning i digitalisering generellt.
Vi tänker i första hand på inledande IT-utbildning. Det är då viktigt att förmedla essentiella
egenskaper i digitalisering, dvs vad som är generellt utmärkande för digitala resurser.
Genom det flerdimensionella perspektivet på digitala resurser kompletterat med modellering
enligt digitalt klargörande så kan man bidra till en grundläggande förståelse av digitala
resurser i verksamheter. På detta sätt kan man hjälpa personer i utbildning att bättre förstå:
•
•
•
•
•
•
•

Digitaliserad information (formaliserade verksamhetsspråk)
Hur digitala tjänster bidrar till digital verksamhetskommunikation
Digitala tjänsters roller för användare att kommunicera respektive informera sig
Vad digitaliserade verksamhetsprocesser innebär
Vad digital interaktion innebär
Betydelsen av digitala samband och i digitala landskap samt vikten att som användare
kunna orientera sig i digitala landskap
Digitala resurser som bärare av institutionella verksamhetsförutsättningar
(verksamhetsspråk, arbetssätt, användarroller, mål/värden, regelverk)

14.3 Styrning av digitala resurser
Styrning av digitala resurser innebär strategiskt beslutsfattande. Man kan planera och fatta
beslut om framtida inriktning av aktuella digitala resurser. Styrning kan baseras på olika
förutsättningar som t.ex uttalade mål/värden, formulerade regelverk, principer och beslut om
ekonomisk fördelning, studier/utvärderingar av digitala resurser samt tilldelade och överenskomna roller vad gäller organisering av styrning. Dessa olika förutsättningar kan bearbetas i
styrprocesser. T.ex kan regelverk uttolkas och preciseringar kan göras hur olika regler bör
påverka digitala resurser; detta kan kallas regulativ styrning. Mål kan förfinas, operationaliseras och relateras tydligt till digitala resurser; detta kan kallas normativ styrning. Ekonomisk
styrning kan fastställas utifrån övergripande ekonomiska principer och beslut, t.ex vad gäller
omfattning och fördelning av kostnader. Insamlad kunskap (t.ex genomförda utvärderingar
eller erhållna idéer och önskemål om utveckling) kan bearbetas så att man därmed kan
utveckla ställningstaganden om förändringsinriktning avseende digitala resurser; detta kan
kallas kunskapsbaserad styrning. All denna styrning sker inom ramen för tilldelade, överenskomna och framväxta roller mellan de olika aktörer som deltar i styrningen; detta kallas
organisatorisk styrning.
Dessa olika slag av styrformer kan leda fram till planer, beslut och uppdrag avseende
vidareutveckling och förändring av digitala resurser (uppdragsstyrning). I sådana strategiska
beslut kan olika aspekter av digitala resurser adresseras. Det kan gälla frågor kring användare,
digital funktionalitet, digitaliserad information, digital interaktion, utnyttjade teknologier och
digitala landskap. Strategiska ställningstaganden kring digitala resurser kan alltså göras
genom styrning avseende de olika dimensioner som artikulerats genom DRIV-konceptet.
Styrning av digitala resurser kan således utövas genom olika styrformer.
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Vi sammanfattar olika styrformer i nedanstående lista:
•
•
•
•
•
•

Regulativ styrning, dvs hur regelverk bör påverka utformning av digitala resurser och
digitaliserade verksamheter
Normativ styrning, dvs hur mål och värden bör påverka utformning av digitala resurser
och digitaliserade verksamheter
Ekonomisk styrning, dvs formulering och precisering av ekonomiska principer och beslut
avseende digitala resurser och digitaliserade verksamheter
Kunskapsbaserad styrning, dvs utnyttjande av utvecklad kunskap om digitala resurser
och digitaliserade verksamheter för dess framtida utformning
Organisatorisk styrning, dvs klargörande av organisering och roller avseende digitala
resurser och digitaliserade verksamheter samt deras utformning
Uppdragsstyrning, dvs formulering av planer, beslut och uppdrag avseende utveckling
och förändring av digitala resurser och digitaliserade verksamheter

Strategiskt beslutfattande om digitala resurser bör baseras på en klar uppfattning om vad dessa
digitala resurser innebär, dvs vad de gör och innehåller. Digitalt klargörande kan även här
spela en roll genom att förmedla en kondenserad beskrivning av dessa styrobjekt. Se figur 14.3
för en översikt över styrning av digitala resurser och hur en sådan praktik kan baseras på bl.a
digitalt klargörande och utvärdering.

Utvärdering av
digitala resurser
i verksamheter

DRIVmodeller
Dokumenterad
utvärdering av
digitala resurser
i verksamheter

Styrning av digitala resurser
Visionera

Planera &
besluta

Uppdrag,
planer, beslut
avseende
digitala resurser

Andra
styrförutsättningar

Figur 14.3 Digitalt klargörande & utvärdering som grund för styrning av digitala resurser
Vid styrning av digitala resurser finns risk för att man, tämligen oreflekterat, tillämpar en
sk ”problemreaktiv strategi”. Detta innebär att man åtgärdar olika problem som upplevs med
(och uttalas om) den digitala resursen. Om man inte lyfter blicken mot vad man önskar med
den digitaliserade verksamheten, kan man fastna i ett reaktivt ”småfixande” vad gäller den
digitala resursen i samband med vidareutveckling och systemförvaltning.
Som alternativ till en problemreaktiv strategi så förordar vi en visionsdriven strategi. Här
inriktar man sig mot vad som möjligt och önskvärt. En analys med fokus på vad som är möjligt
kan drivas till att klarlägga en idealbild över framtida digitala resurser. Att artikulera och
åskådliggöra det ideala är viktigt för strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser. Det finns
annars en risk att utvecklingen bara blir problemreaktiv; dvs att man åtgärdar de problem som
ligger närmast till hands utan att ha klart för sig vart man bör vara på väg. Ett problemreaktivt
beteende kan innebära att man rör sig bort från ett önskat ideal (figur 14.4a). Men genom att
klarlägga en idealbild av digitaliserade verksamheter kan man låta denna idealbild styra
planeringen även om det kan ta flera år att ta sig till det önskade läget (figur 14.4b). Det är
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därför viktigt att låta visionering vara en del av styrning av digitala resurser. I figur 14.3 har
styrning delats upp i två faser: 1) visionera och 2) planera och besluta.
a) Problemreaktiv strategi
(Rörelse bort från ideal)

b) Visionsdriven strategi
(Rörelse på väg mot ideal)

Det möjliga/
ideala

Det möjliga/
ideala
Nyskapande genom digital
verksamhetsutveckling

Det befintliga

Det planerade

Det befintliga

”Asfaltering av kostigar”
genom digitalisering

Det planerade

Figur 14.4 Styrning av digitala resurser:
a) Problemreaktiv strategi, b) Visionsdriven strategi
14.4 Forskning om digitala resurser
Utveckling av detta koncept med digitalt klargörande är bl.a inspirerat av erfarenheter från
forskningsstudier av flera olika digitala resurser och dess styrning 1. I dessa studier har vi i
allmänhet inte träffat på en tydlig och kondenserad beskrivning av fokuserade digitala
resurser. Det finns ibland olika skisser och modeller som översiktligt framhäver vissa aspekter,
men det har ofta krävts en hel del ”detektivarbete” för att skapa en klar beskrivning av studerad
digital resurs. Det är bl.a ur dessa erfarenheter som behovet har uppstått av ett sammansatt
modelleringskoncept för digitalt klargörande.
Det finns flera forskare som har betonat vikten att i forskning fokusera mer markant på ”ITartefakten” (Orlikowski & Iacono, 2001; Benbasat & Zmud, 2003). Man menar att, i informationssystemforskning, bör IT-artefakter i ökad grad vara i förgrund och inte vara någon bisak
i bakgrunden. Om man utifrån detta ska öka teoretisering och annan kunskapsbildning om ITartefakter/digitala resurser så behöver man också beskriva dessa på ett tydligt och klargörande
sätt. Det räcker inte med några fragmenterade uttalanden och beskrivningar om dessa
artefakter som bas för kunskapsbildning. Om man teoretiserar kring IT-artefakter, utan en klar
kunskapsgrund vad dessa innebär, så är risken stor att man kanske bygger ett ”luftslott” istället
för empiriskt välgrundad kunskap.
Våra personliga erfarenheter av forskning kring digitala resurser pekar tydligt på vikten av att
beskriva dessa på ett strukturerat och klart sätt som grund för en fördjupad teoretisering. Se
figur 14.5 för översikt över hur digitalt klargörande vara en viktig del i forskningsbaserad
kunskapsutveckling om digitala resurser. Digitalt klargörande innebär, som framgått ovan,
Vi har bl.a studerat olika digitala resurser i offentlig sektor som t.ex verksamt, 1177 Vårdguiden, Mina
Meddelanden/Min Myndighetspost, Altinn.no, e-ansökan och Multifråga för ekonomiskt bistånd,
lärplattformen Skolkompassen, digitala läkarintyg.

1
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empirisk kunskapsinsamling och analys/modellering. Resultat från detta arbete blir empiriska
data och modeller av digitala resurser i verksamheter som underlag för fortsatt forskningsmässigt kunskapsbyggande.
Digitalt klargörande i forskning
Studera &
undersöka

Analysera &
modellera

Empiriska
data
Teoretisera
DRIVmodeller

Ny
abstraherad
kunskap

Figur 14.5 Digitalt klargörande i forskning
14.5 Uppsummering
Vad skiljer digitalt klargörande från en normal designdokumentation av en digital resurs? Är
inte flera av de redovisade modellerna typiska exempel på designdokumentation? Det är helt
riktigt, att flera av de redovisade modellerna kan tänkas ingå i designdokumentation av en
digital resurs. En sådan dokumentation är dock i allmänhet mer omfattande. Det behövs ofta
många olika slags modeller som underlag för designarbete. Vi har i digitalt klargörande försökt
att plocka ut ett begränsat antal modeller för att på ett tydligt och tämligen kondenserat sätt
beskriva en eller flera digitala resurser utifrån ett användnings- och verksamhetsfokus i syfte
att bidra till en god förståelse av dessa. Det handlar om att framställa det essentiella avseende
fokuserade digitala resurser. Situationsanpassning gäller för arbete med digitalt klargörande.
Man väljer de modelltyper och de frågor som bidrar till utveckling av önskad förståelse av
fokuserade digitala resurser. Olika modeller av digitala resurser bör bidra till kommunikation
och en fördjupad gemensam kunskap bland olika aktörer. Digitalt klargörande bör leda till
ökad samsyn om digitala resurser i verksamheter.
Poängen med digitalt klargörande är alltså att bidra till en fördjupad förståelse av en specifik
digital resurs. Vi har beskrivit ett antal användningssituationer (utvärdering, utbildning,
styrning, forskning) där det är viktigt att skapa en klar förståelse av en digital resurs och där
olika delar av digitalt klargörande därmed kan spela viktiga roller.
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15 Vad innebär digitalisering av verksamheter?
När vi nu närmar oss slutet av denna skrift om digitalisering är det dags att på ett samlat sätt
besvara den grundläggande fråga som väglett oss i detta arbete: Vad innebär digitalisering av
verksamheter?
15.1 Karaktäristika i digitaliserade verksamheter
Med hjälp av de nio dimensionerna ska vi här sammanfatta vad det innebär för en verksamhet
att den är digitaliserad. På vilka sätt skiljer sig en digitaliserad verksamhet från en verksamhet
som saknar sådana hjälpmedel? Hur förändras karaktären på verksamheter genom
digitalisering? För att besvara dessa frågor behåller vi fokus på kommunikativa aspekter av
verksamheter samt tar åter hjälp av exemplet med digitala läkarintyg (närmare beskrivet i
kapitel 12). Utifrån ett kommunikativt perspektiv innebär digitala läkarintyg en verksamhet
där läkare utfärdar läkarintyg som patienter sedan kan nyttja i olika situationer, t.ex för att
styrka ersättningsberättigad sjukfrånvaro gentemot arbetsgivare och Försäkringskassan.
Vid genomgång av de nio dimensionerna av digitalisering (se kapitel 3 ― 11) har vi betonat att
man inte bör uppfatta digitala resurser som endast tekniska objekt. Som framgått ser vi flera
andra aspekter av verksamhetsmässig natur som är viktiga att lyfta fram. Även om man alltså
inte främst bör se digitala resurser som tekniska objekt, så kan man inte heller bortse från dess
tekniska karaktär av maskinell hårdhet. Därför är det i den tekniska dimensionen som vi börjar
när vi nu går igenom vad digitalisering kan innebära för verksamheter.
Digitaliserade verksamheter innebär alltså användning av tekniska hjälpmedel, dvs att
verksamheten har inslag av teknikanvändning (figur 15.1). Det kommer då att finnas tekniska
objekt i verksamheten som människor behöver hantera. Dessa tekniska artefakter är inte bara
passiva redskap som människor använder sig av, utan är potenta och självständigt fungerande
artefakter med olika utförande förmågor. Man kan tala om ett tekniskt agentskap som då är
baserat på mjukvara och hårdvara. Detta tekniska agentskap innebär en av arrangörer
fördefinierad förmåga som kan fungera både som självständig automat eller som interaktivt
instrument för stöd till användare. Att införa digitala artefakter innebär alltså en teknifiering
av verksamheten. Teknifiering kan innebära olika grad av teknikanvändning i verksamheter.
När vi säger teknifiering så menar vi således inte att hela verksamheten blir teknikimpregnerad. Det kan innebära att delar av en verksamhet präglas av teknikanvändning, medan andra
delar saknar teknikstöd. Teknifiering behöver alltså inte innebära totalautomatisering utan
kan gälla vissa typer av arbetsuppgifter i verksamheten. Vi kommer ytterligare precisera
begreppet teknifiering nedan.

Intygstjänsten
Läkare

Patient

Figur 15.1 Digitalisering som teknifiering av verksamhet (teknisk dimension)
Detta tekniska agentskap utnyttjas för att tillföra digital funktionalitet till verksamheten (figur
15.2). Sådan digital funktionalitet innehåller kommunikationstjänster som i en icke141

digitaliserad verksamhet sköts av aktörerna själva. I en digitaliserad verksamhet finns stöd för
kommunikation, men där detta också innebär en digital styrning av verksamhetsprocesser.
Digital funktionalitet innebär att olika typer av informationshantering (för kommunikation,
bearbetning, lagring, utsökning) har etablerats som paketerade tjänster i verksamheten.
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Figur 15.2 Digitalisering som paketering av digitala tjänster (funktionell dimension)
En sådan digitaliserad kommunikation innebär ofta en formalisering av verksamhetsspråk
(figur 15.3). Ett formaliserat verksamhetsspråk innebär en precisering och begränsning av vad
man talar och säger något om i verksamheten och dess kontext. Digitaliserade verksamhetsspråk bygger ofta på att det redan innan införande av en digital resurs existerar en viss
formalisering av kommunikation och språkanvändning; t.ex genom blanketter och manuella
register. Men digitalisering innebär att sådan formalisering behöver göras mer strikt.
Pappersblanketter överförs till digitala formulär vilket ofta tillför både mer avancerade
stödfunktioner men samtidigt också restriktioner för användaren. Sådan digital formulärisering är ofta en väsentlig del av verksamhetens digitalisering. Detta innebär att aktörer i
verksamheten i ökad utsträckning kommer att kommunicera via digitala formulär. Det bör
påpekas att den digitala formaliseringen inte alltid behöver utgå från en ”förformaliserad” nivå,
utan även kan genomföras utifrån en tämligen informell kommunikationssituation. Steget till
den strikta digitala kommunikationen blir då förstås större.
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Figur 15.3 Digitalisering som formalisering och teknifiering
av kommunikation och verksamhetsspråk (semantisk dimension)
Formalisering och digitalisering av kommunikation innebär oftast också att digitala register
skapas som befrämjar kommunikation över tid. Olika digitala register fungerar som
verksamhetsminnen som hjälper aktörer i verksamheten att hålla reda på vad som har hänt
och sagts tidigare. En sådan minnesformalisering innebär också en strukturering av ämnesinnehållet i register vilket påverkar och ofta underlättar lagrings- och utsökningsprocesser.
Verksamhetens informationsresurser blir därmed ofta mer välstrukturerade än vid användning av manuella arkiv. Samtidigt kan ibland en olämplig strukturering av begrepp och
begreppsrelationer försvåra verksamhetskommunikation samt också utgöra en bromskloss för
en utveckling av verksamheten och dess verksamhetsspråk.
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Denna digitalisering av kommunikation innebär att de digitala resurserna blir bärare av
formaliserade verksamhetsspråk. Språket (olika verksamhetsbegrepp och relationer mellan
dessa) blir implementerat i den digitala resursen och språket blir därmed teknikburet.
Digitalisering innebär att verksamhetsspråk och kommunikation formaliseras och teknifieras.
Teknifiering innebär i detta avseende att språkliga element finns tekniskt realiserade i digitala
resursers mjukvarukod. Denna språkliga teknifiering innebär inte bara att verksamhetsbegrepp blir språkligt och skriftligt uttryckta De blir även materialiserade genom kodning och
maskinell översättning 1 och blir då del av mjukvarukoden som styr den digitala resursens
beteende. Formaliserade verksamhetsspråk kommer därför vid digitalisering att existera som
teknifierade språk. Digitaliserade/teknifierade verksamhetsspråk kommer att utgöra en del av
den digitala resursens verksamhetsmässiga och tekniska agentskap.
Formaliserade och digitaliserade verksamhetsspråk kommer förstås att existera och användas
i verksamheten parallellt med mer informella verksamhets- och vardagsspråk. Det kan
därigenom finnas spänningsförhållanden mellan dessa olika typer av språk.
Genom digitala resurser i verksamheter så kommer många handlingar utförda av aktörer
präglas av digitala möten (figur 15.4). Aktörer kommer i många handlingar att möta digitala
interaktionsytor med digital visning och digital inmatning. Många arbetsuppgifter i verksamheten kommer att utföras i samverkan mellan människor och digitala artefakter, dvs utfört
arbete genomförs gemensamt av människa och artefakt utifrån vardera parts förmåga och
designad arbetsfördelning. För att komma åt digital funktionalitet och digital information
krävs att aktören kan hantera olika digitala interaktionsytor. Berörda aktörer måste då via
aktuellt gränssnitt kunna navigera sig fram till rätt digital plats och väl där kunna interagera
för att utföra önskad handling. Interaktion sker genom att aktören växelvis ger digital input
och tolkar digital output (interaktionsloop). Den vanliga användarens kontakter med digitala
resurser sker alltid via sådana digitala interaktionsytor. Digitalisering av verksamheter innebär
därmed en digital ”medialisering” där sådana digitala gränssnitt måste kunna förstås och
hanteras av berörda aktörer.
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tionsyta

Digital
interaktionsyta

Patient

Figur 15.4 Digitalisering som möten med digitala interaktionsytor (interaktiv dimension)
Verksamheter består ofta av flera digitala resurser som på olika sätt kan relateras till varandra.
En viktig del i digitalisering är just förekomsten av flera olika digitala artefakter som
tillsammans kan ge stöd för att utföra olika handlingar. Flera olika men relaterade digitala
resurser bildar då tillsammans ett sk digitalt landskap. Samverkan mellan digitala resurser
handlar om informationsutbyte, navigationslänkning eller funktionsdelning. Men även
fristående digitala resurser kan ingå i ett digitalt landskap, dvs digitala resurser där digital
samverkan saknas. För att verksamheten ska fungera väl krävs att samspelet mellan dessa
digitala resurser sker på ett genomtänkt sätt. Men ofta har olika digitala resurser införts i

1

Vi beskriver utförligare vad kodning, maskinell översättning och materialisering innebär nedan i avsnitt 15.2.
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verksamheten vid olika tidpunkter vilket gör att digitala landskap ibland kan vara svåra att
överblicka för verksamhetens aktörer.
Att skapa och införa digitala resurser som har en väl fungerande digital samverkan (sk
interoperabilitet) är ofta en stor utmaning. Men att använda fristående digitala resurser på ett
effektivt sätt för att utföra olika handlingar i verksamheten är även detta utmanande. Ett
digitalt landskap behöver vårdas för att potentialen i de digitala resurserna ska kunna
utnyttjas. T.ex behöver tillgängliga resurser som existerar i en användningssituation identifieras och dess relationer trimmas för att fungera tillsammans och bidra till effektiv användning.
Ett rikt digitalt landskap innebär därmed viktiga möjligheter för verksamhetens aktörer till
åtkomst av information och funktionalitet. Men det finns också utmaningar; vid användning
att överblicka och navigera i det digitala landskapet; vid utveckling att bl.a identifiera
samverkansbehov och utforma lämpliga kopplingar. I en verksamhet som inte är digitaliserad
saknas de rika möjligheterna med välfungerande digitala landskap och därmed de specifika
utmaningar vid utveckling och användning som följer av dessa. I en icke digitaliserad
verksamhet finns inte samma krav på tydliga och säkra relationer mellan olika informationsresurser.

Figur 15.5 Digitalisering som skapande av digitala landskap (arkitektonisk dimension)
I verksamheter utför människor arbete i bestämda roller som t.ex läkare och handläggare.
Genom att skapa digitala resurser med dess ingående digitala tjänster ges stöd till aktörers
etablerade arbetsuppgifter (figur 15.6). Detta innebär att digitala tjänster förutom en stödjande
funktion även har en utförande funktion. Det innebär också att delar av dessa aktörsroller
(avseende dess handlingsrepertoar) finns representerade och implementerade i den digitala
artefakten. Därigenom formaliseras enskilda aktörsrollers handlingsrepertoar såväl som
kommunikationen mellan olika aktörsroller. Delar av aktörsrollen kommer att formaliseras
och teknifieras i en digital resurs. Sådana rollelement kommer då att finnas uttryckta i den
digitala resursens mjukvarukod. Formaliserade och teknifierade aktörsroller genom digitalisering ger en högre grad av styrning och likformighet i verksamheter på gott och ont.
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Digitalisering bidrar till ökad säkerhet och följsamhet vad gäller aktörers rollutförande, men
samtidigt kan detta leda till bristande flexibilitet i relation till helt manuellt utförande.

Figur 15.6 Digitalisering som formalisering och teknifiering av aktörsroller
(relationell dimension)
Verksamheter styrs av verksamhetsmål och regelverk. Mål anger handlingars önskade
riktning. Regelverk anger ofta begränsningar för utförande av handlingar. Mål och regelverk
kommer därmed också att övergripande styra digitalisering av verksamheter (figur 15.7 och
15.8). Digitala resurser blir konkreta hjälpmedel för att realisera mål och skapa följsamhet mot
regler. Digitalisering innebär därmed en operationalisering av mål och regelverk. Dessutom
kommer vissa mål och regler även att komma direkt till uttryck inom den digitala resursen.
Olika element och spår av mål och regler kommer att finnas i den digitala resursens mjukvarukod och därmed i dess beteende. Vissa av verksamhetens mål och regler kommer därmed
att vara teknifierade genom digitala resurser. Digitala resurser blir därmed bärare av såväl mål,
värden och regler, dvs normativa och regulativa bärare. Digitala resurser är således kraftfulla
redskap för att operationalisera och säkra följsamhet mot mål och regler. Även i icke digitaliserade verksamheter kan det förstås finnas insatser och redskap för att befrämja måluppfyllelse och regelföljsamhet.
Verksamhetsmål/värden
Styr/
operationaliseras
genom
Digitalt
burna mål
Läkare

Intygstjänsten
Patient

Figur 15.7 Digitalisering som operationalisering och teknifiering av verksamhetsmål
och värden (normativ dimension)
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Figur 15.8 Digitalisering som operationalisering och teknifiering av regelverk
(regulativ dimension)
Digitala resurser som införs i verksamheter är resultat av människors arbete (figur 15.9). De
representerar därför i sig ett ekonomiskt värde. När digitala resurser används innebär också
detta förbrukning av resurser i form av det arbete som aktörer lägger ner vid användning av
den digitala resursen. Men samtidigt skapas förstås värde i verksamheten genom det resultat
som produceras vid användningen av den digitala resursen. Ju större omfattning av
användning av en digital resurs, desto större tillgång utgör den för verksamheten. Medan en
digital resurs som inte används, inte kan ses som någon tillgång. Dessutom kan man säga att
värdet av själva den digitala resursen ökar genom dess användning. Ny information kan
tillföras verksamhetsminnet, vilket förändrar/utökar de digitala informationsresurserna.
Detta kommer öka det ekonomiska värdet av den digitala resursen. Omfattning av och struktur
på sådana digitala informationstillgångar kan göra dem möjliga att exploatera för nya/andra
kunskapsbehov i verksamheten. Digitala informationsresurser och mjukvara är kopierbara och
modifierbara vilket gör att de kan produktgöras, spridas och överlåtas till andra aktörer
utanför verksamheten.
Under en digital resurs livslängd sker normalt förändringar av denna i form av vidareutveckling som ska förbättra dess roll i verksamheten. Detta innebär att förändringar görs av
mjukvarukoden. Detta kan ses som löpande investeringar i den digitala resursen som en
ekonomisk tillgång i verksamheten. Att förändra den digitala resursen genom dess mjukvarukod innebär en teknisk och funktionell ”omarrangering” vilket förändrar värdet av den.
Mjukvaruförändringar innebär att avsiktligt tillföra nytt värde till den digitala resursen
samtidigt som man ”förstör” tidigare uppfattat värde. Ingreppen kan innebära att man ändrar
den digitala resursen i något avseende. Detta innebär då att man både tillför och förstör värde
i den digitala resursen.
Vari ligger då den väsentliga ekonomiska skillnaden mellan en icke-digitaliserad verksamhet
och en digitaliserad sådan? En digital resurs är ett objekt i verksamheten. Som en ekonomisk
tillgång krävs att denna vårdas som andra ekonomiska resurser. När en del av verksamhetens
kommunikation och informationshantering har teknifierats till en digital artefakt, så krävs att
denna viktiga resurs vidmakthålls som ett effektivt hjälpmedel i verksamheten. I en ickedigitaliserad verksamhet finns inget sådant separat resursobjekt som kräver en ekonomisk
skötsel. Digitala resurser ställer däremot krav på ekonomisk styrning och löpande förvaltning
av dessa resursobjekt.
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Figur 15.9 Digitalisering som skapande och vidmakthållande av ekonomiskt värde
(ekonomisk dimension)
15.2 Digitalisering som ominstitutionalisering
Digitalisering innebär således att olika verksamhetselement som tidigare inte var digitala blir
digitala. Detta gäller förstås information/verksamhetsspråk (figur 15.3) och arbetssätt för
kommunikation och informationshantering (figur 15.2). Men det gäller även andra inslag i
verksamheten som verksamhetsmål och regelverk (figur 15.7) samt aktörsroller (Figur 15.6).
Dessa olika företeelser bildar delar i vad som kan ses som det institutionaliserade i verksamheten (se avsnitt 2.5). Institutioner bärs upp av verksamhetens aktörer i form av gemensam
(intersubjektiv) kunskap. Men det finns även andra sk institutionella bärare 1 i verksamheten.
Dokumentation med beskrivning av institutionella element (som mål, regler, terminologi,
arbetsprocesser, roller) fungerar också som institutionella bärare. Sådana beskrivningar
existerar och behövs för att upplysa om och stödja tillämpning av institutionaliserade
verksamhetssätt. Figur 15.10 visar olika institutionella bärare i relation till verksamheters
utförande och förändring,
Verksamhetens institutioner skapas genom olika institutionaliseringsprocesser som kan vara
mer eller mindre planerade. Planerad utformning av verksamheten genom en medveten
påverkan på olika institutionella bärare kan skapa nya sätt att utföra verksamheten på. Detta
kan ses som en top-down-process. Men institutionaliseringsprocesser kan också ske mer
evolutionärt genom att aktörer genom lärande utvecklar kunskap och förändrar arbetssätt 2.
Detta kan ses som en bottom-up-process som utgår från verksamhetens utförande. När en
verksamhet utförs som vanligt, dvs enligt etablerade institutioner, innebär detta att det
existerande arbetssättet vidmakthålls och ger en förstärkning av etablerade verksamhetsinstitutioner.
Olika institutionella bärare kan ge olika förutsättningar för verksamhetens utförande och
förändring. Dokument tillhandahåller endast information medan såväl människor som
Vi använder oss av synsättet och begreppet institutionell bärare; inspirerat från Scott (2014), dock med en
något annan innebörd här. Se närmare diskussion i Goldkuhl (2003) och Goldkuhl & Röstlinger (2019a).
2
Evolutionär utveckling genom etablering av kollektiva vanor (sk habitualisering) beskrivs av Berger &
Luckmann (1966). Alternering mellan evolutionär utveckling och planerad utformning av institutioner beskrivs
av Goldkuhl (2003) och Goldkuhl & Röstlinger (2017; 2019a).
1
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digitala resurser kan bidra både med information och att utföra handlingar. När människor
utför handlingar finns ofta flexibilitet och instabilitet/osäkerhet med i handlingsrepertoaren.
Det innebär att människor kan ha förmåga och vilja att frångå invanda och förutbestämda
handlingsmönster samt att det som utförs kan avvika från önskat beteende beroende på
anpassning till särskilda omständigheter i den aktuella situationer. Avvikelser från det
institutionaliserade kan också bero på såväl slump/misstag som på några särskilda intentioner
hos utföraren.
Digitala resurser är tekniska artefakter med fördefinierad information och fastställd
handlingsrepertoar. Detta innebär att oplanerade avvikelser och förändringar i den digitala
resursen, i förhållande till dess existerande mjukvara, inte är möjlig. Handlingsrepertoaren är
stabil över tiden och kan endast förändras genom särskilda ingrepp eller andra arrangemang.
En digital resurs kan därför inte agera flexibelt som en människa kan. En poäng med digitala
resurser är dess förutsägbarhet, vilket ger en säkerhet för användare och verksamhet. Detta
innebär att digitala resurser som institutionella bärare utgör starka krafter för institutionellt
vidmakthållande vilket behöver beaktas om man vill uppnå förändring i verksamheter.

Figur 15.10 Olika institutionella bärare styr verksamhetsutförande
I en digitaliserad verksamhet kommer alltså även digitala resurser att vara institutionella
bärare. De kommer att vara bärare av mål/värden, regelverk, verksamhetsspråk, arbetssätt och
aktörsroller. Sådana institutionella element finns således i verksamheter som a) intersubjektiv
och praktisk kunskap hos dess aktörer, b) i olika verksamhetsdokument samt c) implementerade i digitala resurser (dess mjukvarukod). I en välfungerande verksamhet existerar en hög
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grad av kongruens bland olika institutionella element. Detta inbegriper en god institutionell
överensstämmelse mellan aktörers kunskaper, det som uttrycks i tillgängliga verksamhetsdokument samt innehåll i de digitala resurser som används. I en sådan situation kommer de
handlingar som utförs i verksamheten, som sagts, att innebära en återkommande förstärkning
av institutionaliserade verksamhetssätt. Väl inarbetade och förgivet tagna handlingsmönster
kan vara svåra att bryta, vilket alltså kan ge ett motstånd mot att införa förändringar i
verksamheten.
Detta innebär att man vid införande av en ny digital resurs måste ta det existerande
institutionaliserade verksamhetssättet i stort beaktande. Det är också därför som det kan
innebära en stor utmaning att använda sig av standardsystem istället för skräddarsydda
system (se avsnitt 2.3). Standardsystem kan fungera väl för olika verksamheter som har
uppenbara likheter med varandra, men ju mer specifika egenskaper en verksamhet har desto
större svårigheter är det att använda ett standardsystem. I ett sådant system används en
standardiserad vokabulär som kanske avviker från aktuellt verksamhetsspråk. Det kan också
finnas avvikelser mellan standardsystemets arbetsprocesser och det arbetssätt som man
önskar tillämpa i verksamheten. Detta förklarar alltså en del av de svårigheter som kan uppstå
vid införande och användning av standardsystem i många verksamheter. Å andra sidan bör det
framhållas, att det kan vara nyttigt för en verksamhet att utmanas av väl genomtänkta och
designade arbetsprocesser och språkbruk som kan finnas i ett standardsystem. Sådana
digitaliserade arbetsprocesser kan vara utprövade i många verksamheter och då visat sig
generellt sett vara effektiva. Vare sig man inför ett standardsystem eller utvecklar ett anpassat
IT-system, bör man vid sådant förändringsarbete aktivt värdera och ifrågasätta de strukturer
som sedan tidigare finns etablerade i verksamheten.
I figur 15.11 beskrivs digitalisering som en verksamhetsförändringsprocess; som en process
som utgår från den existerande verksamhetens institutionaliserade verksamhetssätt och som
genom den nya digitala resursen påverkar denna institution. I en digital utvecklingsprocess
arbetar man i tidiga skeden med aktiviteter som målanalys, processmodellering och informationsmodellering, dvs med att klarlägga och kravställa den digitala resursen med avseende på
verksamhetsmål, arbetssätt/verksamhetsprocesser och verksamhetsspråk. Ett sådant
modelleringsarbete inriktas ofta mot både existerande verksamhet och en framtida önskvärd
verksamhet 1. Modellering av nuläge innebär att man då också fångar en del av verksamhetens
olika institutionaliserade element, dvs bl.a vilka processer och aktörsroller samt vilket
språkbruk som tillämpas i verksamheten. Att göra modeller över framtida verksamhet innebär
att man utformar en kravspecifikation över en framtida digitaliserad verksamhet. I figur 15.11
uttryckt detta som ”symbolisera” (1). Utifrån existerande verksamhet skapar arrangörer
symboliska modeller över olika institutionella element som man ser som önskvärda i framtida
verksamhet.
Sådana modeller utgör underlag för att realisera en ny digital resurs. Denna realisering sker
genom programmering i två steg. Programmerare kodar först i ett programspråk 2 (2) och
resultat av denna kodning är sk källkod. Källkoden följer regler för det programspråk som

Vi skriver närmare om modellering av nuläge och framtid i Goldkuhl & Röstlinger (2017; 2019a).
Förutom programspråk för beskrivning av bearbetning finns särskilda kodspråk för beskrivning och
formatering av data. Det finns kodspråk för beskrivning av lagring och utsökning i databaser (som SQL), för
visning på webbsidor (som HTML) och för dataöverföring (som XML).

1
2
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tillämpats. Källkoden är tolkbar och läsbar av både människor och datorer. Därefter översätts 1
källkoden automatiskt till exekverbar maskinkod av en dator. Att maskinkoden är exekverbar
innebär att det är denna kod som fysiskt kommer att styra den digitala artefaktens
automatiserade beteende. Denna maskinella översättning av källkod till maskinkod innebär
att olika institutionella element blir materialiserade i den digitala artefakten (3). Den digitala
utvecklingsprocessen, som här beskrivits bestående av modellering (symbolisera) och
programmering (koda och översätta), innebär teknifiering av institutionella element
(verksamhetsspråk, arbetssätt, aktörsroller, mål och regelverk). Institutionerna blir tekniskt
kodifierade och tekniskt burna.

Figur 15.11 Digitalisering som ominstitutionalisering av en verksamhet
Som vi har beskrivit på flera ställen i denna skrift så innebär en digitaliserad verksamhet att
människor och maskiner gör saker tillsammans. Många handlingar i en verksamhet utförs
kombinerat av användare och digitala resurser. Användare gör sin del (t.ex fyller i ett digitalt
formulär) och den digitala artefakten gör sin del (tillhandahåller en motsvarande digital fråntjänst med ett ifyllningsbart formulär). I figur 15.11 kallas dessa sammantagna handlingar
för ”verksamhetsutförande” (4). Aktörens del av handlingarna kallas för ”användning”, vilket
i detta sammanhang innebär användning av en digital artefakt. Den digitala artefaktens del
kallas för ”exekvering”, vilket då betonar att artefaktens beteende innebär att exekvera (dvs
följa/tillämpa) fysiskt realiserad maskinkod.
Med ett införande av en ny digital resurs kan det därmed följa förändringar i relation till de
sätt som sedan tidigare finns etablerade i verksamheten. Digitalisering kan erbjuda olika typer
av förbättring av verksamheter och den digitala utvecklingen kan innebära en medveten
omdesign av olika institutionella element. Av figur 15.11 framgår att etablerade verksamhetsinstitutioner har en vidmakthållande funktion i relation till verksamhetens aktörer (5a).
Verksamhetsinstitutionen kan ses som en kollektiv vana och som sådan håller den kvar
Översättning av källkod till maskinkod kan ske enligt olika tillvägagångssätt (interpretering, kompilering).
Detta är tekniska detaljer som vi inte fördjupar oss närmare i här.

1
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beteendet på det etablerade sättet och utgör därmed en motkraft mot förändring. Detta
innebär att det kan uppstå inkongruenser och spänningar mellan olika institutionella bärare;
mellan människors historiskt betingade kunskaper om verksamhetssätt och de nya
verksamhetssätt som den digitala resursen har blivit en bärare av. Sådana skillnader kan skapa
friktion i verksamheten. Så småningom behöver sådana friktioner ”slipas av”. Det kan uppstå
ett tryck från verksamhetens aktörer (”motstånd mot förändring”) och som respons på detta
kan arrangörer av den digitala resursen förändra den så att den bättre harmonierar med det
sedan tidigare institutionaliserade verksamhetssättet. Att omarrangera en digital resurs
innebär genomförande av steg 1 – 3, dvs symbolisera, koda och materialisera. Men det kan
också bli så att användarna successivt anpassar sig till nya arbetssätt och därmed internaliserar
dessa nya sätt i sin kunskap om verksamheten. I figur 15.11 kallas detta för ”intersubjektiv
ometablering” (5b). Denna ometablering innebär att nya kunskaper och vanor etableras hos
verksamhetens aktörer, dvs användarna av de digitala resurserna blir institutionella bärare av
detta nya digitala verksamhetssätt som därmed också får en förstärkande effekt på att
upprätthålla det nya arbetssättet.
15.3 Uppsummering
Vi har i detta kapitel preciserat vad digitalisering av en verksamhet kan innebära. Med hjälp
av de nio dimensionerna har vi lyft fram vad som skiljer en icke-digitaliserad verksamhet från
en digitaliserad. En digitaliserad verksamhet kännetecknas av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förekomst av tekniska artefakter med programmerad förmåga
Digitalt arrangerade och paketerade tjänster för kommunikation och
informationshantering
Strikt formalisering och teknifiering av verksamhetsspråk
Arbete sker genom digitala interaktionsytor (gränssnitt)
Formalisering och teknifiering av aktörsroller
Digitalt operationaliserade och teknifierade verksamhetsmål/värden
Digitalt operationaliserade och teknifierade regelverk
Relaterade digitala artefakter i digitala landskap, såväl sammankopplade som fristående
digitala artefakter
Hantering av digitala artefakter som ekonomiska resurser

151

16 Avslutning: En helhet av flera dimensioner
Vi har i denna skrift presenterat ett flerdimensionellt synsätt på digitala resurser i verksamheter; en helhetlig ansats för bättre förståelse av digitalisering. Med detta vill vi lyfta fram att
man behöver tänka på flera olika aspekter i samband med beslut kring digitala resurser. Dessa
olika dimensioner finns beskrivna i varsitt kapitel ovan. Men det bör påpekas att dessa nio
dimensioner är sammanvävda, dvs de ska inte begreppsligt ses som helt separata även om vi
beskrivit dem var för sig.
Detta flerdimensionella synsätt har vi också konkretiserat och operationaliserat i ett arbetssätt
för beskrivning av digitala resurser som kallas för digitalt klargörande. Genom digitalt
klargörande kan man på ett strukturerat och kondenserat sätt beskriva väsentliga egenskaper
hos digitaliserade verksamheter.
Tillsammans bildar det flerdimensionella synsättet tillsammans med arbetssättet för digitalt
klargörande ett sammanhängande koncept för förståelse och beskrivning av digitala resurser i
verksamheter (DRIV). Detta DRIV-koncept består av:
•
•
•
•
•

Synsätt på och definition av digitala resurser i verksamheter
Indelning i nio dimensioner av digitala resurser i verksamheter
Precisering av var och en av de nio dimensionerna
Operationalisering av det flerdimensionella synsättet i digitalt klargörande som ett
arbetssätt för beskrivning av digitala resurser i verksamheter
Användningsområden för digitalt klargörande

För att arrangera digitala resurser på ett framgångsrikt sätt krävs att man beaktar olika
aspekter på både ett fokuserat och samstämt sätt. Man behöver fokusera på varje digital
dimension för sig, men också se hur de relaterar till varandra. Man behöver tänka på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka verksamhetsprocesser som de digitala resurserna ska stödja och ingå i och därmed
vilken digital funktionalitet som behövs för detta i form av digitala tjänster
Vilka som är användare och vilka deras förutsättningar och intressen är för att medverka i
den digitala kommunikationen
Vilka intressenter som ska fungera som ansvariga arrangörer för de digitala resurserna
Vilka verksamhetsspråk (begrepp och termer) som de digitala resurserna ska hantera för
att utgöra verkningsfulla informationsresurser
Hur digitala möten mellan användare och digitala resurser ska organiseras
Vilka mål som bör styra den digitaliserade verksamheten och hur de digitala resurserna
ska fungera som bärare av dessa
Vilka regelverk som styr den digitaliserade verksamheten och hur de digitala resurserna
ska fungera som bärare av dessa
Hur kostnader och nyttor avseende digitala resurser ska identifieras och fördelas mellan
olika intressenter
Hur det digitala landskapet bestående av olika digitala resurser ska formas
Vilka teknologier och tekniska mekanismer som ska utnyttjas för att realisera digitala
resurser på ett säkert och effektivt sätt
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