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TACK 
 

 

Vi vill ge ett stort tack till de respondenter som ställt upp och tog sig tid att medverka. Tack vare 

er respondenter kunde vår studie möjliggöras. Det har varit givande och lärorika samtal med er. 

Vi är tacksamma för den kunskap som ni delat med er till oss. 
 

Vi vill även rikta ett speciellt stort tack till vår handledare, Ann-Catrin Kristianssen som hjälpt 

oss genom hela studien. Tack för inspirerande handledningsträffar med stort engagemang från 

din sida. Tack för att du trodde på oss och ökade vår motivation under uppsatsperioden. Vi är 

även tacksamma för att du utförligt svarade på våra frågor med snabb återkoppling via e-post. 
 

Vi vill också passa på att tacka familj och vänner som peppat och stöttat oss under hela 

uppsatsperioden.  

  



Abstract 

This study investigates how different governmental agencies in Sweden defines digitalization 

and how they include democratic values in the context of the digital process. The aim is also to 

look into if and how the authorities work to balance the digital divide in the work of 

digitalization.  

 

To obtain the purpose of this study, following questions was asked: 
 

• How do the authorities define digitalization in their internal work in relation to citizens? 

• What are the similarities and differences in how the authorities involve the democratic 

values of integrity, rule of law and efficiency in the digitalization process? 

• How do the authorities work to level the digital divide in society? 
 

The method used in this process is a qualitative study where the empirical material has been 

collected from policy documents and interviews. The gathered material has then been analyzed 

with a comparative analysis.  

 

The main conclusions are that the agencies defines digitalization differently. As for the 

democratic values, there are more similarities than differences within the authorities. 

Considering the digital divide they work with inclusion and strives to retain analog services as 

long as the citizens requires it. 
 

Keywords: Digitalization, e-government, public administration, integrity, rule of law, efficiency, 

inclusion, digital divide. 
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Inledning 

1.1	Problemområde		
Idag är det höga krav på offentlig förvaltning när det gäller informationsteknik (IT) i samband 

med att utveckla väl fungerande informationssystem till medborgare. Dessa utmaningar har 

spridit sig till frågor rörande e-förvaltning och hur detta bör bemötas och utvecklas. Ett problem 

som finns här gäller relationen mellan offentlig förvaltning och medborgare. Offentlig 

förvaltning arbetar med omfattande servicetjänster riktade mot medborgare, därav är det 

väsentligt att beakta demokratiska värden i en digitaliseringsprocess som utvecklar e-förvaltning 

(Weirdu 2012, ss. 188 och 196). 
 

Regeringen har tillsatt en kommitté som har i uppgift att bilda en myndighet som ska hjälpa till 

att digitalisera den offentliga sektorn i Sverige. Denna myndighet ska ”ha i uppgift att utveckla, 

samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och 

landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna” (Dir 2017:117). Målet är att ha en 

förvaltning som är rättssäker och effektiv och att skapa en enklare vardag för medborgare samt 

en mer öppen förvaltning. Alla medborgare ska kunna använda möjligheterna som 

digitaliseringen erbjuder (Dir 2017:117).  
 

Många svenska myndigheter erbjuder idag omfattande digitala servicetjänster för både företag 

och medborgare. Att den offentliga förvaltningen blir mer digital leder till nya utmaningar i 

arbetet, vilket ställer högre krav på den offentliga förvaltningen jämfört med andra ideella eller 

privata organisationer. Det hävdas även att e-förvaltningen stödjer utvecklandet av en modern 

medborgar-fokuserad förvaltning, men alla människor har inte samma förutsättningar till digitala 

hjälpmedel. Detta kan resultera i en så kallad digital klyfta, där vissa medborgargrupper kan få 

försämrad offentlig service (Andréasson 2015, ss. 11-16).  
 

Digitala lösningar i offentlig förvaltning behöver vara resurseffektiva, men bör även beakta 

demokratiska värderingar för att upprätthålla legitimitet genom att följa lagstiftning och 

byråkratiska regelverk. Det ses även som väsentligt att få kunskaper om vilka värden som präglar 
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det offentliga eftersom den offentliga förvaltningen har en avgörande roll i att upprätthålla och 

skapa legitimitet för det politiska systemet (Andréasson 2015, ss. 11-16). 
 

Utgångspunkten gällande e-förvaltning har handlat om att fokusera på hur det formellt ser ut 

inom institutionerna, och inte på demokratiska värden. Det finns forskning som menar på att 

demokratiska värden behöver beaktas för att skapa demokratisk legitimitet inom e-förvaltning. 

E-förvaltning lyfts här fram som en policy där det ska tas hänsyn till olika demokratiska värden. 

Detta innebär att även när teknik ska användas vid myndigheternas implementering behöver 

demokratiska värden beaktas. Ett argument här är att det kan ges mer uppmärksamhet till 

forskning som tittar på förhållanden mellan offentlig förvaltning och demokratiska värden 

(Jansson 2011, ss. 40-41 och s. 51). 
 

1.2	Syfte	och	frågeställningar	
Studiens syfte är att undersöka hur olika statliga myndigheter definierar digitalisering och i 

synnerhet hur myndigheterna arbetar för att involvera demokratiska värden i samband med 

digitaliseringsprocessen. Syftet är även att undersöka om och hur myndigheterna arbetar för att 

jämna ut den digitala klyftan i arbetet kring digitalisering. Således blir forskningsfrågorna: 
 

• Hur definierar myndigheterna digitalisering i sitt interna arbete i förhållande till 

medborgare? 

• Vilka likheter och skillnader finns i hur myndigheterna involverar de demokratiska 

värdena integritet, rättssäkerhet, effektivitet och inklusion i digitaliseringsprocessen? 

• Hur ser myndigheterna på möjligheterna att jämna ut den digitala klyftan? 
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1.3	Bakgrund:	Svenska	regeringens	digitaliseringspolitik		
I detta avsnitt ges en övergripande presentation av Sveriges arbete med digitalisering utifrån 

regeringens utredningar. 

 

Regeringen har under en längre tid arbetat med att utveckla digitala lösningar i Sveriges 

offentliga förvaltning. Detta går exempelvis att se i arbetet kring E-delegationen som inrättades 

2009 med målet att offentliga förvaltningar ska samverka genom ett IT-baserat 

informationsutbyte (SOU 2015:66). Studien presenterar nedan en tidslinje över 

digitaliseringsarbetet som utförts av regeringen, och börjar i mars 2016. Även om regeringen har 

arbetat med digitalisering längre bak i tiden än så, så är det arbetet som startade av den nu 

sittande regeringen 2016 som ligger till grund för de olika policydokumenten vi har tagit del av 

från myndigheterna. 
 

Den 19 mars 2016 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppgift att analysera 

och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala 

tjänster (Dir 2017:117). Regeringen beslutade i tilläggsdirektiv (Dir 2016:97) om att en utredare 

även skulle granska hur digitaliseringen i offentlig sektor kan förstärkas genom att tillsätta en 

enskild myndighet som ska ha ett samlat ansvar gällande frågor kring digitalisering och effektiv 

styrning. Detta uppdrag redovisades i delbetänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) den 

15 mars 2017.  

 

Riksrevisionens analyser bedömer att Sverige har hamnat efter gällande digital förvaltning i 

jämförelse med de övriga nordiska länderna. Ansvaret för arbetet med e-förvaltning har 

delegerats till myndigheterna är en av orsakerna till detta. Regeringen har även tagit avstånd från 

att använda styrinstrument, exempelvis genom att inte tydliggöra vad myndigheterna har för 

uppdrag gällande digitaliseringen. Det saknades också styrande mål för vad som ska uppfyllas. 

Riksrevisionen menar på att regeringen borde ge tydligare förutsättningar för e-förvaltningen. 

Detta då regeringen inte har skapat institutionella förutsättningar för att statliga myndigheter, 

kommuner och landsting ska kunna ta sig ansvaret och uppfylla målet om att vara en effektiv, 

enkel och öppen förvaltning. Därhän blir det svårt för kommuner, statliga myndigheter och 

landsting att föra fram en digital utveckling när det inte finns tillräckliga förutsättningar (SOU 

2017:23) 
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Statliga myndigheter har fått ett mål att sträva efter gällande digitaliseringsarbetet:  

 

“Målet för de statliga myndigheternas digitaliseringsarbete är att den statliga förvaltningens 

användning av digitala medel ska leda till att det blir så enkelt som möjligt för så många som 

möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av den statliga 

förvaltningens service. De statliga myndigheternas användning av digitala medel ska vara säker 

samt öka kvaliteten och effektiviteten i den offentliga förvaltningen som helhet” (SOU 

2017:114).  

 

Den 18 maj 2017 publicerades regeringens digitaliseringsstrategi. I denna beskriver regeringen 

hur digitalisering ska få individen att känna tillit till uppgifter som rör den enskilde, uppgifterna 

ska hanteras med integritet på ett rättssäkert sätt. Digitaliseringen kan även utveckla andra 

sårbarheter inom statsförvaltningen, såsom informationssäkerhet, kvalitet och effektivitet. 

Statsförvaltningen bör således arbeta med dessa områden för att medborgare ska känna tillit till 

att använda tjänsterna som erbjuds digitalt (Näringsdepartementet 2017a, ss. 13-14). 
 

Visionen som regeringen fastslår är ett hållbart digitaliserat Sverige. Sverige som land ska vara 

en del av, och ha förtroende för, ett digitaliserat samhälle. Ett digitaliserat samhälle ska förenkla 

vardagen, skapa konkurrenskraft, skapa nya jobb och utveckla Sverige som land. Regeringen 

hävdar att det ska vara en väl fungerande offentlig sektor där medborgarna har stor tillit till de 

offentliga organisationerna. Regeringen understryker även att digitaliseringen har potential att 

öka livskvaliteten genom tillgång till samhällsservice. Digitaliseringen utvecklar också nya 

förutsättningar för offentlig sektor att tillhandahålla tjänster som kommer att förenkla för 

medborgare och andra aktörer. Syftet med digitaliseringsstrategin är således att stärka arbetet 

med att uppfylla det av riksdagen beslutade målet, vilket är att Sverige ska vara bäst i världen på 

att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av offentlig förvaltning ska styras 

utifrån riksdagens beslutande mål om en samverkande och innovativ statsförvaltning som är både 

rättssäker och effektiv med välutvecklad kvalitet, tillgänglighet och service 

(Näringsdepartementet 2017b).  
 



	 5	

En annan väsentlig aspekt Regeringen (Dir 2016:39) belyser är effektivisering. Där handlar det 

om att nå lika goda resultat som tidigare fast med mindre resurser, eller att nå bättre resultat med 

samma resurser. Det lyfts även fram att det bör samordnas en stödverksamhet, som är gemensam 

för ett flertal myndigheter, där det arbetas med frågor gällande digitalisering.  
 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ersatte den 25 maj 2018 den svenska personuppgiftslagen 

(PUL). Förordningen syftar till att ha ett regelverk som är mer enhetligt för behandling av 

personuppgifter. Förordningen innefattar även regler om hur myndigheter, företag och andra 

aktörer får behandla personuppgifter (Justitiedepartementet 2017). 
  

19 mars 2016 Regeringen tillsätter utredning som ska ge förslag om effektiv styrning i 

förhållande till digitalisering, med anledning av Riksrevisionens betänkanden. 

15 mars 2017 Regeringen beslutar om att tillsätta enskild myndighet som ska ansvara för 

frågorna gällande effektiv styrning i förhållande till digitalisering. 

18 maj 2017 Regeringen publicerar en digitaliseringsstrategi för att underlätta i att nå målen 

att bli bäst i världen inom digitalisering. 

28 maj 2018 Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft. 

Tabell 1 - Kronologisk tabell över Regeringens digitaliseringsarbete. 

 

1.4	Disposition	
Studien är uppdelad i 7 kapitel. I första kapitlet introduceras studiens problem samt studiens 

syfte och frågeställningar. I kapitel 2 framförs studiens teoriavsnitt där centrala begrepp 

presenteras. I kapitel 3 redovisas studiens metodavsnitt som innehåller väsentliga inslag för att 

utföra studiens vetenskapliga undersökning. I kapitel 4 behandlas studiens resultat som är den 
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centrala delen för att kunna analysera och besvara studiens frågeställningar. Studiens analys, 

slutsats och diskussion presenteras i kapitel 5, 6 och 7, där studiens frågeställningar sätts i fokus. 

Frågeställningarna analyseras, besvaras och diskuteras. 
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2. Teori  
I det här kapitlet presenteras digitalisering och e-förvaltning samt hur dessa begrepp kommer 

att användas i studien. Kapitlet kommer även att lyfta fram de utvalda demokrativärden 

integritet, rättssäkerhet, effektivitet och inklusion som kommer att användas i studiens 

analysdel.  

2.1 Digitalisering ur ett historiskt perspektiv 
Så länge vi har haft civilisationer har vi även haft olika sätt att hantera information. Med tiden 

har dessa system utvecklats till att bli mer avancerade parallellt med en mer komplex 

samhällsutveckling. Under 1950-talet nådde de första datorerna marknaden, dock började de inte 

bli lättskötta förrän under 1970-talet (Cöster & Westelius 2016, ss. 14-19). 
 

Med tiden började digitalisering beaktas som någonting strategiskt att ha på en arbetsplats. 

Digitaliseringen började breddas och kom under 1970- och 1980-talet att användas även i privat 

syfte. Internet öppnades under 1990-talet för privatpersoner och då började samhällets 

digitalisering utvecklas i större utsträckning (Cöster & Westelius 2016, ss. 26-28).  

 

Till en början sågs information- och kommunikationsteknologin (ICT) som ett fenomen som 

bidrog till offentlig sektors effektivitet. ICT sågs som ett redskap som kunde leda till 

kostnadseffektivitet, högre produktivitet och nya sätt att arbeta. I tabell 2, av Botros och Katsonis 

(2015, s. 46), går det att avläsa Botros och Katsonis (2015, ss. 42-46) tolkning av e-

förvaltningens uppkomst, då deras uppfattning är att e-förvaltningen infördes under 1990-talet i 

samband med New Public Management (NPM). Årtiondet efter, på 2000-talet, anser Botros och 

Katsonis (2015, ss. 42-44) att government 2.0 utvecklades och det förklaras att myndigheterna 

digitaliserades allt mer under den perioden. Vidare tolkas ICT som någonting som ledde fram till 

det som idag kallas för e-förvaltning (digital government). 
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1990s 2000s 2010s 

New Public Management Evidence-based policy Government as platform 

Influence of the market The rise of the strategy unit Co-design and co-production 

Contestability of services Triple bottom line Market design 

Purchaser/provider split Creating public value User generated 

Shift to outcomes/outputs Joined-up government Innovation and collaboration 

Creation of mega departments Shared services Commissioning 

E-government Government 2.0  Digital government 

Tabell 2 – Botros och Katsonis tolkning av digitaliseringens utveckling. 
 

2.2 Digitaliseringens betydelse i offentlig förvaltning  

2.2.1 Från digitalisering till e-förvaltning 
Idag är digitalisering ett centralt begrepp som används för att beskriva hur offentlig sektor kan 

öka ICT. Denna digitaliseringsprocess kallas i flera sammanhang för e-förvaltning. Andréasson 

(2015, ss. 52-53) presenterar utvecklingen mot e-förvaltning som en reform med förmågan att 

påverka grundläggande värden inom offentlig förvaltning. E-förvaltning innefattar nya IT-

lösningar i offentliga verksamheter och vad som händer när IT-lösningarna introduceras och 

används. Dessa IT-lösningar kan innefatta olika delar, dels intern användning av IT för att på den 

vägen öka effektivisering, dels externa tjänster för att gynna medborgare.  
 

E-förvaltning är en beteckning på en reformtrend inom offentlig förvaltning och ett 

tvärvetenskapligt forskningsområde. Reformtrenden handlar om att från 1990-talet och framåt ha 

nyare och modernare IT och en annorlunda kapacitet att bidra till radikala förändringar i offentlig 

förvaltning. E-förvaltningen kan beskrivas som processer att utveckla förvaltningstjänster genom 

olika elektroniska kanaler, öka den interna effektiviteten i verksamheten och att öka 

allmänhetens politiska inflytande (Andréasson 2015, ss. 52-53).  
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Begreppet e-förvaltning benämns också som e-government, även i svenska texter. Det finns inte 

någon entydig definition på e-förvaltning men forskning kring e-förvaltning delar isär tre olika 

termer inom e-förvaltning. Dessa tre är 1) e-service som handlar om att medborgare kan ha aktiv 

kontakt med den offentliga verksamheten via e-tjänster och att medborgarna kan hitta 

information om verksamheten på internet, 2) e-administration, beskrivet som utvecklingen av det 

interna arbetet med hjälp av IT, samt 3) e-demokrati som handlar om IT-användning för att 

stärka och utveckla demokratiprocesser (Andréasson 2015, ss. 53-54). I denna studie kommer 

endast begreppet e-förvaltning användas med syftet att samla upp allt detta, då undersökningen 

beskriver en mer övergripande bild av e-förvaltning. I studien kommer e-förvaltning som 

begrepp att symbolisera själva målet, medan digitalisering som begrepp betecknar processerna på 

vägen dit.  
 

2.3 Digitalisering utifrån värden 
Studien kommer använda de demokratiska värdena integritet, rättssäkerhet, effektivitet och 

inklusion. Alla dessa värden kan relateras till begreppet legitimitet, därav presenteras 

legitimitet i denna del av studien följt av en kort motivering till varje demokratiskt värde. Syftet 

är att ge en översiktlig förståelse för innebörden av hur de tre värdena kan ingå i samma 

kontext, och varför just dessa värden är relevanta i förhållande till digitalisering och e-

förvaltning. Efter legitimitet följer en mer utförlig presentation av varje demokratisk värde där 

de ställs i relation till digitalisering. 

2.3.1 Varför studera värden? 
Lundquist (1992, s. 12) redogör för vad som ingår i det offentliga uppdraget och utifrån detta 

finns det två huvudorsaker till att studien undersöker värden i offentlig förvaltning. Den första 

orsaken är att förvaltningen har en implementerande funktion som spelar en viktig roll i det 

politiska systemet. Den andra orsaken är att offentliga verksamheter har i uppdrag att beakta 

demokratiska värden såsom etik, demokrati och rättssäkerhet, till skillnad från privata aktörer 

som har mer vinstdrivande syften (Lundquist 1998, s. 75).  
 

Jansson (2011, ss. 33-34) lyfter fram offentligt etos i förhållande till ansvar. Här ligger ansvaret 

till stor del på offentlig förvaltning och att denna ska uppfylla både ekonomiska och 

demokratiska värden. Demokratiska värden lyfts fram som viktigt att uppfylla för att kunna leva 
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upp till en rättssäker förvaltning mot medborgarna. Det förklaras även att om de demokratiska 

värdena försummas skulle det kunna leda till legitimitetsbrister. 

2.3.2 Legitimitet som utgångspunkt 
Legitimitet handlar om hur statens kontroll ses som självklar, att individer eller grupper inte 

ifrågasätter statens existens. I en legitim stat behöver våldsmonopolet sällan detaljstyra 

medborgare eftersom medborgare frivilligt följer och rättar sig efter lagarna. Det kan bli 

kostsamt för den politiska ledningen att få folk att rätta sig efter statens lagar och därför ses det 

som viktigt att legitimitet upprätthålls (Rothstein 2014, s. 64). Om medborgarna uppfattar den 

offentliga maktutövningen som byggd på principerna om universalism, saklighet, kompetens, 

pålitlighet och opartiskhet kan legitimitet i det politiska systemet upprätthållas (Rothstein 2014, 

s. 100).  
 

Hysing och Olsson (2012, ss. 134-135) beskriver legitimitet på tre principiellt olika sätt. Det 

första handlar om att ett demokratiskt system får legitimitet genom demokratiska val, så kallad 

inflödeslegitimitet. Det andra sättet handlar om processlegitimitet, där det finns lagar och regler 

som styr hur policyprocessen går till. Här ska det finnas en tydlighet till medborgare i hur 

offentliga beslut fattas. Det tredje sättet är att ett politiskt system bör leverera goda resultat i 

form av problemlösning på ett effektivt sätt, denna typ av legitimitet kallas för 

utflödeslegitimitet. Här är det viktigt att tjänstemännen tar hänsyn till värden som öppenhet, 

rättssäkerhet och trygghet. 
 

Legitimitetsgrunderna är relaterade till varandra. Finns det brister i det demokratiska systemet 

där problemen inte kan hanteras eller om beslutsprocessen inte följer regler om beredning, 

minskar medborgarnas förtroende till offentlig sektor. Detta försvagar i sin tur legitimiteten från 

inflödessidan. Därhän läggs det mycket press på tjänstemännens insatser för att upprätthålla 

legitimitet (Hysing och Olsson 2012, ss. 134-135).  
 

Wihlborg (2014, ss. 2148-2149) lyfter fram vissa demokratiska begrepp som relateras till e-

förvaltning i förhållande till legitimitet. Här handlar det om vissa värden som behöver uppfattas 

finnas där även om personer inte kan få samma interaktion med exempelvis handläggare. De 

första begreppen som lyfts fram är förtroende och legalitet. I studien ämnas integritet sättas i 
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förhållande till tillit, och rättssäkerhet i förhållande till legalitet. Läs mer om indelningen i 

kategorier i kapitel 3.2.4. 
 

Även Jansson (2011, s. 22) tar upp legitimitet i förhållande till allmänhetens förtroende till e-

förvaltning. Effektivitet tas här upp som ett begrepp kopplat till att skapa en gångbar e-

förvaltning utifrån demokratiska värden, inte bara internt i organisationen utan också utåt mot 

medborgare genom att skapa en effektiv förvaltning som ger lika behandling och är rättvis för 

alla (Jansson 2011, ss. 13-15). När det diskuteras om e-förvaltning i förhållande till medborgare 

tas det även upp ett perspektiv där den digitala klyftan ses som ett problem som kan göra att 

digitalisering inte kan utföras av alla, och då att effektiviteten inte når ut till alla (Jansson 2011, 

s. 161). En fördjupning om den digitala klyftan finns under 2.3.5 effektivitet. 
 

Som nämns ovan riktas studien endast mot värdena integritet, rättssäkerhet, effektivitet och 

inklusion då dessa värden generellt diskuteras i förhållande till digitalisering. Dock finns andra 

demokratiska värden som är relevanta inom offentlig förvaltning, såsom legalitet och öppenhet. I 

studien sammanfattas begreppen som tas upp i forskningen i de fyra begreppen som 

operationaliseras nedan. Som nämns utifrån Wihlborg (2014, ss. 2148-2149) och Jansson (2011, 

s. 161) går dessa begrepp att sätta i sammanhang med andra begrepp, som går att se i studiens 

metoddel 3.2.2. I studiens nästa del kommer mer fördjupade teoretiska ramverk för att förklara 

hur begreppen integritet, rättssäkerhet, effektivitet och inklusion kan förknippas med 

digitalisering. 
 

2.3.3 Integritet  
Davis, Mayer och Schoorman (1995, ss. 719-720) lyfter fram integritet i förhållande till 

förtroende. De definierar integritet som ett fenomen som uppstår när staten följer vissa principer 

som medborgaren har som krav. Här handlar det om att vissa principer är viktiga för att som 

privatperson uppnå en personlig integritet. Om förvaltaren inte kan uppfylla principerna uppstår 

ett integritetsdilemma där medborgaren inte känner integritet, och därav även upplever brister i 

förtroende till förvaltaren. 
 

Även Carter och Bélanger (2005, ss. 9-21) belyser vikten av att medborgare ska känna förtroende 

till e-förvaltningen som erbjuds eftersom medborgarnas tillit till det offentliga skapar legitimitet 
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och trygghet för medborgaren. På grund av medborgares okunskap om digitala tjänster och en 

känsla av brist på säkerhet och integritet kan användandet av digitala tjänster undvikas. 

Förtroende till staten räcker inte här, medborgarna bör utöka sitt förtroende till tekniken också 

och lita på att exempelvis privata uppgifter inte läcker ut.  
 

Integritet lyfts fram som någonting staten bör prioritera när det gäller e-förvaltning. Detta för att 

öka medborgarnas förtroende till digitaliseringen och hanteringen av denna. Känner medborgare 

inte förtroende till e-förvaltningen och upplever den som otrygg, tenderar de att inte använda 

tjänsterna som erbjuds (Carter & Bélanger 2005, ss. 18-19). Detta går även att relatera till 

effektivitetsperspektivet som presenteras i kapitel 2.3.5 i studien. 
 

2.3.4 Rättssäkerhet  
Lundquist (1998, ss. 102-103) lyfter fram begreppet rättssäkerhet som någonting som förknippas 

med trygghet. Det ska kännas tryggt att staten erbjuder tjänster som ger en “garanti för verkliga 

rättigheter och mot verkliga rättskränkningar” (Lundquist 1998, s. 102). Rättssäkerhet är också 

ett begrepp som är starkt kopplat till legalitet, alltså att “styrelsen utövar sin makt genom allmän 

lagstiftning snarare än genom konkreta dekret i det specifika fallet” (Lundquist 1998, s. 102).  
 

Wihlborg (2014, s. 2148) lyfter fram hur bristen på legalitet och förtroende kan leda till att 

digitaliseringen inte upplevs som rättssäker. Rättssäkerhet lyfts här fram som en viktig faktor för 

att ge medborgarna förtroende, det handlar om hur myndigheter kan uppnå förtroende och 

legalitet. Att utföra digitalisering enligt lagen ökar förtroende för tjänsterna som erbjuds. 
 

Det lyfts även fram att det är viktigt för medborgarna att uppleva e-förvaltningen som säker. Här 

på ett sätt som gör att medborgarna får insyn i hur e-förvaltningens olika tjänster sköts. Det ses 

som viktigt att det finns en öppenhet i e-förvaltningen för att medborgarna ska uppfatta den som 

säker. Denna säkerhet sätts i relation till rättssäkerhet och hur viktigt det är att som medborgare 

uppfatta och se detta (Wihlborg 2014, s. 2151). 
 

2.3.5 Effektivitet 
Som tidigare nämnts förklaras e-förvaltning vara ett ställe där anställda och medborgare kan få 

tag på information på ett teknologiskt vis. Dessa system beskrivs som effektiva både för 
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medborgare och staten. Det beskrivs effektivt då det drar ned på statens kostnader samtidigt som 

medborgare kan få en mer effektiv service (Carter & Bélanger 2005, ss. 5-6).  
 

Asgarkhani (2005, ss. 467-468) tar upp fyra aspekter av effektivitet när det gäller digitalisering 

av offentlig sektor: 1) synen på styrning med dessa strategier, 2) konsekvenserna av den digitala 

klyftan som uppstår när länder kommit olika långt, 3) sociala-, kulturella- och etiska 

konsekvenser, samt 4) allmänhetens syn på digitaliseringen, och hur användbart det är. Vidare 

förklaras e-förvaltning vara någonting som ska bli mer effektivt på en operativ nivå.  

 

2.3.6	Inklusion	
Asgarkhani (2005, ss. 474-475) lyfter fram den så kallade digitala klyftan, vilken innebär att ICT 

kan leda till klyftor mellan länder, regioner, sociala klyftor och klyftor mellan olika företag. Att 

kunna ha en effektiv digitalisering handlar om hur staten, på nationell, regional och lokal nivå, 

har beredskapen att vara elektronisk. En digital klyfta kan göra att digitaliseringen inom en stat 

blir begränsad, alltså förhindra att det blir en effektiv lösning för staten som helhet då den inte 

kan inkludera alla medborgare. Vissa saker som kan göra att denna digitala klyfta uppstår är 

exempelvis begränsad åtkomst till datorer, begränsad åtkomst till internet, kulturella 

motstridigheter och sociala klyftor. För att en stat ska ha en effektiv digitalisering behöver det till 

stor del vara redo för de delar som ICT för med sig, och undvika den digitala klyftan. En sak som 

bromsar ned effektiviteten kan också vara att informationssäkerheten, från medborgares 

perspektiv, inskränks (Asgarkhani 2005, s. 484).  

 

Avslutningsvis kommer teorierna i den här studien användas till att utföra analysen av de sex 

olika myndigheterna som i sin tur leder till att studiens frågeställningar kan besvaras. Teorierna 

har även varit utgångspunkten för intervjuguiden (Bilaga 1), där utvalda demokratiska värden 

ligger till grund för den empiriska insamlingen.  
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3. Metod  
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för insamlingen av studiens empiriska material, 

metodval samt motivering kring valen.  Studien har en kvalitativ metod som utgångspunkt 

kombinerat med intervjuer. Analys och jämförelser på policydokument från de utvalda 

myndigheterna kommer att utföras, för att på så sätt kartlägga myndigheternas visioner, mål och 

strategier. Syftet med intervjuerna är att få djupare inblick i myndigheternas praktiska arbete 

och för att se hur respondenterna resonerar gällande demokratiska värden utifrån digitalisering.  
 

3.1 Urvalsstrategi 
Studien analyseras med hjälp av en komparativ metod då det kan utesluta att det är andra saker 

än digitaliseringen som påverkar de demokratiska värdena (Halperin & Heath 2012, ss. 219-

221). Vi ska jämföra policydokument för att se myndigheternas visioner och mål, och i 

respektive myndighet ska vi intervjua en tjänsteman för att få ett djup och en insyn i 

verksamhetens arbete. Det är genom denna komparativa metod vi kommer svara på studiens 

frågeställningar. 
 

De utvalda myndigheterna till denna studie är medlemmar i eSam som är ett program som syftar 

till att påskynda och underlätta digitaliseringen i offentlig sektor i Sverige. Arbetet sker både 

inom ramen för eSams skilda forum och i medlemsorganisationerna bestående av 

utvecklingsinitiativ eller uppdrag som drivs i samverkan (eSam 2017). Dessa myndigheter har 

tidigare samarbetat med varandra via E-delegationen som regeringen inrättade år 2009 med 

liknande syfte som eSam.  
 

För att fånga in variationen i hur offentlig förvaltning arbetar har vi gjort ett strukturerat urval då 

vi medvetet valt ut specifika myndigheter. Vi har valt myndigheter utifrån att alla just nu 

genomgår en förändring mot att bli mer digitaliserade och då vill vi undersöka om det finns 

olikheter i hur de arbetar med demokratiska värden i denna process (Esaiasson et al. 2017, s. 

102). Samtidigt som vi har dessa likheter tar vi också hänsyn till att myndigheterna handlägger 

olika typer av ärenden. 
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Att myndigheterna handlägger olika typer av ärenden är en anledning till att vi förväntar oss att 

finna vissa skillnader genom en komparativ analysdesign. Målet med denna typ av design är att 

kunna se likheter och skillnader i myndigheternas arbete gällande de demokratiska värdena i 

förhållande till digitalisering. Vi anser att det är intressant att titta på om statliga myndigheter i 

Sverige, som följer samma lagar, ändå kan ha olikheter. Att ställa dessa sex myndigheter mot 

varandra i en analys kan bli ett sätt att se hur lagar tolkas på olika sätt, och hur policys 

implementeras olika hos respektive myndighet.  
 

3.2 Kvalitativ metodologisk utgångspunkt: semistrukturerad intervjuform och 
textanalys 

3.2.1 Semistrukturerad intervjuform  

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innehåller en 

uppsättning teman eller frågor i en intervjuguide (Bilaga 1). Frågeställningarna är öppna och 

generellt utformade för att respondenten på egen hand ska kunna utforma sina svar och komma 

fram till det som är mest lämpligt för denne (Bryman 2011, s. 206). Vi vill även ha möjlighet till 

att ställa följdfrågor då dessa kan ge mer djup, som sedan kan gynna oss när vi gör analysen 

(Halperin & Heath 2012, s. 289). Samtalsintervjuer kan leda till att vi får oväntade svar från 

respondenten, som kan bidra till att studiens ämne blir bredare och mer djupgående för 

tankegångarna (Esaiasson et al. 2012, s. 251).  
 

Under intervjuerna har vi tagit hänsyn till etiska principer. Bryman (2002, ss. 440-441) bryter 

ned etiska principer i fyra kategorier: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet tar vi under beaktning då vi 

informerade respondenterna innan om syftet med att göra studien, och att de när som helst kan 

välja att avsluta sin medverkan. Där ber vi också om samtycke att ha med svaren i 

undersökningen, därav tar vi hänsyn till samtyckeskravet. Vi informerar även om 

konfidentialiteten och nyttjandet, att vi är de enda som kommer ha tillgång till personuppgifter 

och att deras svar endast ämnas användas till våran undersökning.  
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3.2.2 Urval av respondenter 

Vid valet av respondenter har målet varit att intervjua personer som arbetar på en mellannivå 

inom myndighetens verksamhet. Med mellannivå menas att respondenterna ska arbeta på en 

position som har inblick både i verksamhetsutveckling och hur själva myndighetsutövandet mot 

enskilda ska gå till. Från början hade vi en tanke om att respondenterna skulle vara chefer på 

myndigheternas kontor i Örebro. Efter att ha kontaktat myndigheterna insåg vi att de flesta 

respondenterna vi sökte arbetade centralt på olika utvecklingsenheter, därav föll valet att bli på 

dem. 
 

För att få kontakt med relevanta respondenter på myndigheterna började vi med att skicka e-post 

till respektive myndighets allmänna e-postadress. Vi bifogade samma information till alla 

myndigheter där vi presenterade vilka vi är och syftet med studien och intervjuerna. Responsen 

vi fick var positiv och vi fick förslag på passande respondenter som vi blev vidarekopplade till. 

Vi valde att inte skicka intervjufrågorna i förväg med syftet att få spontana svar från 

respondenterna. Alla intervjuer skedde via telefon då passande respondenter för studiens syfte 

inte fanns på plats i Örebro. Det finns flera för- och nackdelar med att ha telefonintervjuer. Vi 

upplevde att vi fick med de väsentliga delarna för att kunna uppfylla studiens syfte, även om vi 

exempelvis inte kunde avläsa ansiktsuttryck. Det var effektivt och respondenterna kunde inte bli 

påverkade av kommunikationen som vi författare hade oss emellan (Bryman 2002, ss. 128-

129).   
 

Som nämns ovan har vi strukturerat en intervjuguide (Bilaga 1) som genomsyrar studiens syfte 

och forskningsfrågor för att kunna besvara forskningsfrågorna på bästa möjliga sätt. I en 

intervjuguide är det väsentligt att språket anpassas till respondenten för att möjliggöra ett enkelt 

och flytande samtal för att uppmuntra respondenten att förklara mer. När vi konstruerade 

intervjufrågor formulerade vi korta frågor för att materialet vi skulle analysera senare bara skulle 

beröra det som för studien var relevant. Syftet var att ha korta huvudfrågor för att inte påverka 

hur respondenterna skulle svara. Vi hade även följdfrågor till huvudfrågan om vi skulle få 

otillräckliga svar eller om respondenten inte skulle förstå huvudfrågan. Detta kallas för tematiska 

frågor vilket betyder att respondenten får möjligheten att utveckla sina svar utan påverkan från 

intervjuaren (Esaiasson et al. 2012, ss. 264-265).  
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3.2.3 Respondenterna i korthet 
I tabellen nedan presenteras respondenterna med arbetstitel. I undersökningen har vi valt att 

hålla respondenterna anonyma och har därmed tilldelat dem varsin siffra att använda i 

resultatredovisningen. 
 

Respondent Myndighet Arbetstitel 

1 Skatteverket Uppdragsledare inom IT 

2 Pensionsmyndigheten Verksamhetsarkitekt 

3  CSN Enhetschef för utveckling- och kundenheten 

4 Försäkringskassan Chef för utvecklingsstaben 

5 Arbetsförmedlingen Digital Coach 

6 Migrationsverket Digitaliseringssamordnare 

Tabell 3 – Respondenterna i korthet 

 

3.2.4 Kvalitativ textanalys 
Vi kommer göra en kvalitativ textanalys både på myndigheternas centrala styrdokument rörande 

digitalisering och på intervjuerna. En kvalitativ textanalys handlar om att systematiskt analysera 

information ur texter, därav kommer vi systematiskt leta efter begreppen som presenterades i 

teoriavsnittet: digitalisering, e-förvaltning, legitimitet, integritet, rättssäkerhet, effektivitet samt 

inklusion. Kategorierna presenteras i tabellen nedan. Att analysera policydokument beskrivs som 

en diskret insamlingsmetod, då det inte kan läggas någon värdering i vad som står där. Vi vill 

kombinera detta med intervjuer för att få en djupare bild i hur verksamheterna fungerar i 

praktiken (Halperin & Heath 2017, s. 289 och ss. 345-346). 
 

Kombinationen av att både analysera myndigheternas policydokument och utföra intervjuer kan 

bidra till mer komplexitet i analysen. Det kan även ge en förståelse över problemområdet samt 

om det finns bakomliggande faktorer som leder till olikheter mellan fallen som studeras. Det blir 

även djupare då vi får två infallsvinklar, en vinkel från policydokumenten där visioner och 
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strategier presenteras, medan den andra vinkeln från intervjuerna kommer ge oss en bättre bild 

av det praktiska arbetet. Vi har valt att analysera policydokument då dessa är styrande i 

myndigheternas arbete. Policydokumenten som analyserats är dokument vi fått av respektive 

myndighet, därav anser vi att det är relevanta dokument att ha med i resultatet. I Tabell 4 går det 

att avläsa vilka dokument vi har analyserat.  
 

Myndighet Styrdokument 

Skatteverket Skatteverkets digitala agenda 

Pensionsmyndigheten Strategisk plan med planinriktning och korta mål för 2018-2020 

CSN Verksamhetsplan 2018-2020 

Försäkringskassan Försäkringskassans digitala agenda 2017-2021 

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens verksamhetslogik: viktiga vägval och strategiska 

förflyttningar 

samt Så här genomför vi Arbetsförmedlingens kund- och kanalstrategi: 

en kort version av genomförandeplanen 

Migrationsverket Migrationsverkets strategi och övergripande plan för digitalisering 

Tabell 4 – Myndigheternas styrdokument 

 

Utöver myndigheternas policydokument har vi även använt oss av regeringens utredningar och 

beslut gällande digitalisering, för att ge en förståelse för hur svenska myndigheter bör arbeta med 

digitaliseringsfrågan och hur det formella uppdraget ser ut. Textanalys och intervjuer kommer 

inte kunna generalisera arbetet på myndigheterna eftersom studien inte har tillräckligt många 

fall. En risk som finns med att undersöka få fall är urvalsskevhet, då resultatet kan påverkas av 

vilka fall som väljs (Halperin & Heath 2012, s. 226).  
 

Fejes och Thornberg (2015, s. 37) lyfter fram olika sätt att göra kvalitativa textanalyser på. Ett av 

dessa är kategorisering, som handlar om att dela in det insamlade materialet i kategorier. Detta 

har vi gjort för att kunna göra en analys som hittar likheter och skillnader i myndigheternas 
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arbete. Vid analysen av intervjuerna har varje ord transkriberats, därefter läste vi igenom alla 

intervjuer för att få en tydlig bild av materialet. Transkriberingarna skedde ordagrant för att 

undvika syftningsfel och egna tolkningar samt för att undvika relevant information till studien, 

vilket medför en ökad reliabilitet. Utefter detta kategoriserade vi materialet, där vi bröt ned, 

undersökte och jämförde texterna. Här plockade vi även ut relevanta begrepp som vi ville 

analysera utifrån intervjuerna. 
 

I tabell 5 presenteras de olika begreppen som operationaliserats tidigare i studien. Vi har delat in 

dessa begrepp i kategorier som valts utifrån vår teori, och då valt kategorier som är konsekvent 

återkommande. Gällande digitalisering lyfter teorin fram hur det är en utvecklingsprocess som 

leder till en förändring i offentlig sektor som resulterar i e-förvaltning, därav har digitalisering 

kategoriserats till utvecklingsprocess, reform och e-förvaltning. Begreppet legitimitet har 

kategoriserats till tillit då det i teorin lyfts fram att medborgarna behöver ha tillit till det 

demokratiska systemet för att uppfatta detta som legitimt. Integritet kategoriseras till förtroende 

då teorin lyfter fram att brist i förtroende till staten kan leda till att medborgaren inte känner att 

denne kan använda digitala tjänster. Rättssäkerhet kategoriserar till legalitet, trygghet och 

öppenhet då det i teorin tas upp att tjänsterna som staten erbjuder följer lagar och regler med en 

öppenhet i förvaltningen, och att detta i sin tur kan leda till en känsla av trygghet. Effektivitet 

kategoriseras till service då e-tjänsterna resulterar i en mer effektiv förvaltning. Inklusion har 

kategoriserats till samhällsklyftor då det i teorin lyfts fram att mycket av att inkludera 

medborgare handlar om att personer som inte har tillräckliga resurser kan inkluderas. 
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Operationaliserade begrepp Centrala kategorier 

Digitalisering Utvecklingsprocess, reform och e-förvaltning 

Legitimitet Tillit 

Integritet Förtroende 

Rättssäkerhet Legalitet, trygghet och öppenhet 

Effektivitet Service 

Inklusion Samhällsklyftor 

Tabell 5 – Kategorisering av begrepp 

 

3.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

3.3.1 Validitet 

För att studien ska nå hög validitet är det väsentligt att det som ämnas undersökas verkligen 

undersöks. Det innebär att ge studien högre trovärdighet (Esaissaon et al. 2012, s. 58). En 

komparativ analys ger möjligheter att kontrollera ett flertal faktorer för att se om det finns ett 

samband, såsom likheter eller skillnader. Här går det exempelvis att utesluta om det är någonting 

annat som påverkar värdena utöver digitaliseringen (Halperin & Heath 2017, ss. 148-149), vilket 

stärker studiens interna validitet.  
 

Intern validitet handlar vidare om att forskarens observationer ska överensstämmas med 

utvecklingen av dennes teoretiska idéer och dess utveckling (Bryman 2002, s. 257). Vi har i stor 

utsträckning beskrivit vad vi ämnar med de begrepp vi använder oss av genom hela 

undersökningen. När vi har gjort intervjuerna har vi anpassat frågorna efter vilka begrepp vi 

undersöker både i intervjuguiden (Bilaga 1), men även i kategoriseringen efteråt.  
 

Vi får en högre intern validitet då vi har en komparativ metod. Precis som vi nämnde ovan kan vi 

dra slutsatser om att det inte är någonting annat är processen mot e-förvaltning som påverkar 

demokratiska värden, detta då vårt insamlade material har begränsats till att endast fokusera på 
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digitalisering. Hade vi exempelvis använt oss av generella styrdokument för myndigheterna hade 

det kanske inte gått att dra slutsatsen att de demokratiska värdena påverkas av digitaliseringen. 
 

Extern validitet handlar om att kunna generalisera resultaten till andra miljöer (Bryman 2002, s. 

258). Studien kan bli svår att generalisera, både då den är en kvalitativ undersökning av endast 

sex fall, men även då vi har intervjuer som en insamlingsmetod. Det blir svårt att generalisera 

insamlat material som, för respondenten, är subjektiv. Det går inte att säkerställa att en 

tjänsteman på en annan myndighet hade svarat liknande. Om däremot slutsatserna visar på att 

alla myndigheter vi undersökt har liknande arbete kring demokratiska värden i förhållande till 

digitalisering, kanske det går att generalisera i högre utsträckning. 
 

När det gäller den externa validiteten har vi också problemet att vi endast har intervjuat en 

person från varje myndighet. Detta gör att resultatet vi har inte går att generalisera till hela 

myndigheten. Hade vi intervjuat fler personer från samma myndighet hade vi kunnat få mer data 

att analysera och då troligtvis ökat studiens externa validitet. 
 

3.3.2 Reliabilitet 
Intern reliabilitet handlar om att forskare är överens om hur de ska tolka materialet (Bryman 

2002, s. 257). Vi har i uppsatsen arbetat mycket med att förklara bakgrunden till hur vi har tolkat 

vårt insamlade material. Detta genom att exempelvis tydligt operationalisera vilka begrepp vi 

använder oss av, men även genom att förklara hur vi har kategoriserat dessa när vi gjort den 

kvalitativa textanalysen. Detta anser vi kan förstärka den interna reliabiliteten, och då leda till att 

andra, som tar del av vårt material, kan komma fram till samma resultat.  
 

Extern reliabilitet handlar om att undersökningen kan göras om och då få samma resultat. I en 

kvalitativ undersökning kan detta dock vara svårt, framför allt med intervjuer då sociala miljöer 

kan komma att ändras med tiden (Bryman 2002, s. 257). Eftersom vi gör en intervju på varje 

myndighet går det inte att säkerställa att undersökningen går att upprepa om en längre tid eller 

generaliseras till andra myndigheter då det är respondenternas personliga uppfattningar som 

skulle behöva upprepas. Skulle samma respondenter intervjuas igen inom en snar framtid är det 

dock högre sannolikhet att det skulle kunna resultera i samma resultat. 
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4 Resultatredovisning  
Denna del av studien presenterar varje myndighet vi undersökt utifrån deras policydokument och 

även resultatet från intervjuerna.  

4.1 Skatteverket 

4.1.1 Definition av digitalisering 
Enligt Skatteverket handlar digitalisering om nya beteenden som följd av ny teknik. 

Digitalisering beskrivs här som en utveckling med fokus på effektivisering där blanketter 

förändras till e-tjänster och att allting blir mer automatiserat (Skatteverket u.å., ss. 2-5).  

 

“Digitalisering inom Skatteverket är mycket att kunna hantera efterfrågan och behov på nya och 

mer moderna sätt och att möta efterfrågan med nya kanaler.” - Respondent 1. 

 

Detta är en av två definitioner som Respondent 1 (R1) lyfter fram digitalisering på. Den andra 

definitionen som lyfts fram av R1 är att även om mycket fokus ligger på intern effektivitet 

försöker Skatteverket arbeta för att bli en mer effektiv verksamhet. Digitaliseringsområdet 

benämns även som någonting stort och högt prioriterat inom myndigheten och att hela 

verksamheten omfattas av den. 

4.1.2 Arbete kring demokratiska värden 
Skatteverket strävar efter att effektivisera interna och externa befintliga processer. Det framgår 

att Skatteverket har kunden och kundens upplevelser i fokus i sin tjänsteutveckling när det gäller 

att öka kundnöjdheten. Skatteverket hävdar att de behöver utveckla mer användarfokuserade och 

individanpassade digitala lösningar som ska underlätta för kunderna. Tjänsterna ska vara 

användbara och enkla trots att bakomliggande system är komplexa, exempelvis ska data och 

information användas på bästa sätt för att förhindra fel, fusk och brott (Skatteverket u.å., ss. 2-

10). 

 

För att göra arbetet effektivt och skapa förtroende hos kunderna har Skatteverket olika 

hjälpmedel som fångar in medborgarperspektivet. Ett initiativ R1 tar upp är någonting som heter 

Utveckla Skatteverket där det exempelvis samlas in synpunkter från kunderna via Skatteverkets 

hemsida. De arbetar även med olika fokusgrupper för att få synpunkter gällande sin 
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verksamhetsutveckling. För att öka medborgarnas känsla av trygghet i att använda tjänsterna 

arbetar Skatteverket mycket med transparens, detta genom hela utvecklingsprocessen.  
 

Enligt R1 är det viktigt att Skatteverket är beredda att hantera ärenden var än i 

digitaliseringsprocessen kunderna befinner sig.  

 

“Det finns risker eller farhågor med att driva på digitalisering för långt. Det riskerar, eller det 

finns väl kanske eventuella risker för ett digitalt utanförskap.” - Respondent 1. 

 

Med detta menar R1 att det kan finnas personer och generationer som inte kan använda 

Skatteverkets digitala tjänster och att det då blir ett digitalt utanförskap.  Därav är det viktigt att 

ha beredskap i att kunna inkludera de som använder de analoga tjänsterna. 

4.2 Pensionsmyndigheten 

4.2.1 Definition av digitalisering 
Pensionsmyndigheten hävdar att de vill driva digitalisering utifrån alla kundernas behov 

samtidigt som myndigheten ska effektiviseras internt (Pensionsmyndigheten 2017, s. 13). 

Respondent 2 (R2) beskriver digitaliseringen som en drivande kraft inom verksamheten. 

Pensionsmyndigheten försöker automatisera kundernas processer så mycket som möjligt. 

4.2.2 Arbete kring demokratiska värden 
Pensionsmyndigheten belyser att de möter kunderna där de finns och utvecklar sin verksamhet 

utifrån deras behov. Myndigheten hävdar att de ökar kundnyttan och når ökad 

kostnadseffektivitet genom att utveckla attraktiva tjänster i billigare kanaler som kunden väljer. 

Myndigheten lyfter fram att de ska vara en effektiv myndighet i interna processer och arbetssätt 

(Pensionsmyndigheten 2017, s. 14). Även R2 lyfter fram myndighetens konsumentstärkande 

arbete och menar på att det är viktigt att vara tydlig mot kunderna för att öka förtroendet hos 

dem. Hen anser att de har gjort information och informationskvalitet bättre med digitaliseringen. 

R2 lyfter fram att Pensionsmyndigheten har valt att benämna medborgarna som kunder, och 

därav se över vad kunderna har för behov.  

 

”Hur ska vi kunna tillmötesgå dem [kunderna] på bästa möjliga sätt utifrån olika situationer, det 

är en väldigt viktig och drivande kraft inom myndigheten.” - Respondent 2. 
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R2 redogör för att myndigheten tar in medborgarperspektivet i att ha ett nära samarbete med 

kunderna för att tillmötesgå deras behov. Vidare konstateras att kundernas behov är viktigare än 

myndighetens interna behov. Här arbetar de exempelvis i ett kundinsiktsråd, där de samlar in 

olika typer av åsikter från kunderna.  Gällande rättssäkerhet och integritet hänvisar R2 till lagar 

och förordningar som myndigheten aktivt följer.  
 

Att balansera digitaliseringens fördelar i förhållande till den interna effektiviteten beskriver R2 

som en process som behöver liknas vid handen i handsken. Hen menar att kundernas processer 

måste anpassas in i Pensionsmyndighetens digitala arbete, att alltid möta kundernas behov. Att 

försöka införa användandet av digitala tjänster hos kunder ser hen som någonting positivt. 

 

Som ett komplement till digitaliseringen har Pensionsmyndigheten telefontjänster där det digitala 

inte räcker till. Här menar hen att myndigheten har ett ansvar att vara tillgängliga för alla och 

inkludera dem som inte kan använda sig av de digitala tjänsterna. 

4.3 Centrala Studiestödsnämnden 

4.3.1 Definition av digitalisering 
CSN benämner digitalisering och automatisering som en tradition inom myndigheten. För att 

erbjuda digitala tjänster som ska vara effektiva för kunderna är det väsentligt med automatisering 

och utvecklandet av digitala informationsutbytet (CSN 2018, ss. 3-5).  

 

Respondent 3 (R3) lyfter fram kundservice som viktigt gällande digitalisering. Mycket fokus 

ligger på att försöka ta reda på vad kunden behöver och utifrån det utveckla tankesättet kring 

digitalisering. Här handlar det om att göra det lättare för kunder att få tillgång till information 

och vad kunderna har för rättigheter och skyldigheter gentemot CSN. Att ta till sig digital 

kunskap är viktigt för att kunna utveckla myndigheten på rätt sätt.  

4.3.2 Arbete kring demokratiska värden 
CSN vill förbättra de digitala tjänsterna genom att involvera kunderna, då kundnöjdheten är 

prioriterad. Inom myndigheten finns det även en strävan om att involvera kunder tidigt i 

utvecklingsprocesserna. Detta gör de genom att ha försöksverksamheter där de tar hjälp av 

kunder i att se var kunderna vill ha förbättringar för att kunna ge en bättre service i den digitala 

utvecklingen. Målet är att kunden ska känna att myndighetens information är enhetlig och lätt 
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oavsett vilken kanal den ges i. Myndigheten vill att kunderna ska uppleva att deras 

informationshantering är säker och att den skyddar den personliga integriteten (CSN 2018, ss. 3-

5). R3 anser att det är viktigt att beakta skyddet för varje medborgare, samt vara försiktig med 

personuppgifter som hanteras inom CSN. 

 

“Det är en balansgång med att vilja serva och ge hjälp samtidigt som vi ska skydda och värna 

[om] människors integritet.” - Respondent 3. 

 

Ett exempel som R3 lyfter fram i förhållande till integritet är att se över användningen av e-

tjänster, då i förhållande till om det håller tillräckligt högt skydd. Det handlar om att ingen annan 

ska kunna ta del av personliga uppgifter förutom personen det berör. Integritet lyfter R3 fram 

som en risk i arbetet med digitalisering, det är viktigt att skydda information på ett bra sätt. 
 

R3 lyfter fram tillgängligheten som en fördel med digitalisering, och att CSN översätter sina 

digitala tjänster till de sex största språken i Sverige. Det är även viktigt att CSN arbetar med 

tillgänglighet dygnet runt, då de har kunder som bor utomlands. Att ha denna typ av 

tillgänglighet är någonting som digitaliseringen kan hjälpa till att utveckla.  

 

“Ingen ska uteslutas från möjligheten och behovet med en myndighetskontakt.” - Respondent 3. 

 

När det handlar om att inkludera alla kunder på ett effektivt sätt i digitaliseringen lyfter R3 fram 

att det finns analoga vägar att kontakta myndigheten på. CSN försöker inte ta bort dessa 

möjligheter, men de försöker styra kunderna till digitala tjänster och försöker visa hur det kan 

hjälpa och underlätta i kontakten med myndigheten. 
 

4.4 Försäkringskassan 

4.4.1 Definition av digitalisering 
Försäkringskassan lyfter fram digitalisering som en av de interna förutsättningarna för att 

myndigheten ska nå sina fokusområden rättssäkerhet, produktivitet samt service. Verksamheten 

ska vara rättssäker och effektiv och samtidigt förespråka hög tillgänglighet med god service. 

Försäkringskassan hävdar att digitaliseringen inte är ett mål i sig, utan är en förutsättning för att 

uppnå myndighetens mål. Enligt Försäkringskassan är digitalisering en central del i 
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verksamhetsutvecklingen och viktiga begrepp inom detta är samverkan, självbetjäning och 

automatisering som grundar sig på digitala lösningar (Försäkringskassan 2017, ss. 1-2). 

Respondent 4 (R4) beskriver digitaliseringen som ett medel till att uppnå andra mål inom 

organisationen. Det lyfts fram att det är viktigt att digitalisering ska ses som en intern 

förutsättning för att underlätta inom rättssäkerhets- service- och produktivitetsområden.  

4.4.2 Arbete kring demokratiska värden 
För att öka produktiviteten vill Försäkringskassan öka automatiseringen i handläggningsarbetet. 

Myndigheten hävdar att en ökad automatisering har positiva effekter på rättssäkerhet och service, 

då det ökar kontinuiteten inom verksamheten samt leder till kortare handläggningstider. 

Myndigheten belyser att de digitala lösningarna ska vara enkla att förstå och använda samt 

uppfylla krav på integritet (Försäkringskassan 2017, ss. 2-4).  

 

R4 lyfter fram att Försäkringskassan följer lagar och förordningar som finns gällande 

informationssäkerhet och informationshantering för att öka rättssäkerhet och integritet. För att ha 

en legitim verksamhet är det, enligt R4, viktigt att visa upp att myndigheten är rättssäker och 

effektiv. Försäkringskassan arbetar med kundresor för att kunna identifiera kundernas behov och 

vad kunderna vill att tjänsterna ska resultera i. 
 

“Vi har effektivitetskrav på oss också, men vi har ett flertal tjänster som vi utvecklar tillsammans 

med de som faktiskt ska använda den sen” - Respondent 4. 

 

Med detta menar R4 att det är viktigt att hitta en balans i arbetet mot kundernas efterfrågan när 

det gäller digitaliseringen. Samtidigt som detta ska beaktas behöver även den interna 

effektiviteten inom Försäkringskassan ses över, men att de som myndighet gynnas av att 

involvera medborgarna i arbetet med att utveckla olika tjänster som ska verka digitalt.  

 

R4 resonerar kring vikten av att använda digitaliseringen som ett verktyg för att så många som 

möjligt ska kunna använda sig av tjänsterna som erbjuds. För de individer som inte kan eller vill 

använda digitaliseringen måste myndigheten fortfarande vara tillgänglig i analoga kanaler och 

inkludera alla. R4 lyfter fram att det är viktigt att föra en dialog med medborgare gällande vad 

som förväntas av myndigheten när det gäller service. 
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4.5 Arbetsförmedlingen 

4.5.1 Definition av digitalisering 
Arbetsförmedlingen hävdar att en ökad digitalisering och e-förvaltning har gjort att 

myndighetens förutsättningar har ändrats för personal och kunder. Myndigheten har höga 

förväntningar på kunderna, att de ska bli mer självständiga och utveckla en digital mognad. 

Exempelvis behöver inte en handläggare motsvara kontinuitet för den arbetssökande, idag kan 

kontinuitet i stället återspeglas i en väl fungerande e-förvaltning (Arbetsförmedlingen 2017a, ss. 

5-6). Enligt respondent 5 (R5) genomsyras hela Arbetsförmedlingens verksamhet av 

digitaliseringen, kunderna ska ha möjlighet att driva sin egen process digitalt.  
 

4.5.2 Arbete kring demokratiska värden 
Arbetsförmedlingen (2017a, s. 9) resonerar kring hur tillgängligheten till digitala kanaler kan öka 

effektiviteten mot kunden. Möjligheter till effektivisering ska vara någonting digitaliseringen för 

med sig, både till kunder och medarbetare. Det kan exempelvis leda till att kunden får en ökad 

kontroll över sina pågående ärenden (Arbetsförmedlingen 2017b, ss. 13-14). R5 anser att 

digitaliseringen kan öka effektiviteten för kunderna. Tjänsterna ska kunna erbjudas på flera 

språk, och vara anpassade till personer som har särskilda behov.  

 

Vidare beskriver R5 att digitaliseringen ger möjligheter till att öka rättssäkerheten, då hen 

upplever digitala dokument som mer tillförlitliga.  För att öka förtroendet hos medborgarna tror 

R5 att det behövs tydlighet i vad Arbetsförmedlingen verkligen gör, och vad deras kunder kan 

förvänta sig av dem. Hen tror att det kommer bli en större trygghet med digitala tjänster, för då 

kan kunden direkt gå in själv och se vad som händer med dennes ärende.  

 

Förtroende anses också som viktigt utifrån att Arbetsförmedlingen gör det de säger att de ska 

göra. Demokratiska värden är viktigt i att få arbetet att fungera, R5 beskriver det som att vara 

professionell. För att involvera medborgare tar R5 upp förnyelseresan som består av olika 

utvecklingsarbeten där arbetsgivare och arbetssökande är delaktiga i att få ge sin åsikt om olika 

saker inom verksamheten. Här har det vuxit fram olika digitala tjänster utifrån kundens 

önskemål, ett exempel som tas upp är att arbetssökandes handlingsplan har blivit helt digital. 
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R5 anser att både Arbetsförmedlingens personal och kunder behöver digital mognad. Med detta 

menas att även personalen behöver ha en digital mognad så de kan hjälpa arbetssökande, och 

arbetssökande behöver ha digital mognad för att blir mer anställningsbara. 

 

“Att man måste ha en viss digital mognad för att kunna vara med och påverka i samhället.” -

Respondent 5. 

 

Vidare lyfts det fram att Arbetsförmedlingen aktivt arbetar med att göra sina kunder mer 

anställningsbara. Just nu är det digitaliseringen som ligger i fokus gällande det arbetet. Ett 

problem här blir dock att inte alla har de resurser som behövs för att kunna använda de digitala 

tjänsterna effektivt. Om det dock fortfarande finns personer i samhället som inte kan eller vill 

lära sig kommer det fortsatt finnas kontor som de kan komma till i syfte att inkludera alla.  
 

4.6 Migrationsverket 

4.6.1 Definition av digitalisering 
Migrationsverket hävdar att digitaliseringen är ett sätt att använda den tekniska utvecklingen till 

att utgå från identifierade behov samt att myndigheten ska nyttja teknik för att utveckla processer 

och tjänster (Migrationsverket 2018, s. 4). Respondent 6 (R6) anser att det finns mycket inom 

Migrationsverkets verksamhet som kan utvecklas när det gäller digitalisering.  

 

“Vi ska modernisera Migrationsverket och utnyttja teknologin på ett smart sätt.” - Respondent 6. 

 

Idag har verksamheten börjat få ett större fokus på att föra in digitaliseringen i sitt arbete. Inom 

verksamheten handlar digitalisering både om att göra tjänster digitala och att 

verksamhetsutveckla med hjälp av IT. 
 

4.6.2 Arbete kring demokratiska värden 
Digital kundservice är ett insatsmål som myndigheten satsar på och som handlar om att 

digitaliseringen ska göra myndigheten mer tillgänglig samt ge vägledning och hjälp utifrån ett 

kundperspektiv. Målbilden för myndigheten gällande digitalisering är att 

handläggningsprocesserna ska bli mer effektiva och flexibla genom att digitalisera processerna. 

Syftet är också att de digitala tjänsterna ska vara lätta att nå och förstå men även säkra och enkla 
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att använda. Myndigheten vill också bli mer effektiv genom att digitalisera IT-stöd som idag är 

tidskrävande (Migrationsverket 2018, ss. 6-7). 

 

Myndigheten hävdar att de under de senaste åren haft digital handläggning som i sin tur skapar 

förutsättningar för ökad automatisering. Digital handläggning ska också ge grund till en 

förbättrad kommunikation i de enskilda ärendena enligt Migrationsverket. Myndigheten påstår 

även att de behöver utveckla sin IT-säkerhet med säker inloggning och åtkomstkontroll för både 

interna och externa användare. Det finns även ett behov av att förbättra informationshantering 

och åtgärda problemen kring informationskvalitet (Migrationsverket 2018, ss. 4-7). 

 

Migrationsverket arbetar efter checklistor där demokratiska värden finns med. Går det inte att 

uppfylla kraven kan vissa ärenden stoppas. R6 lyfter fram att de har högre sekretesskrav än 

många andra myndigheter, i förhållande till rättssäkerhet och integritet. De kan därav inte ha all 

information digitalt, detta leder till att utvecklingen inte kan gå så fort som önskas. R6 förklarar 

att de involverar medborgare genom enkäter, bigrupper och djupintervjuer. Att inkludera 

medborgare är någonting som R6 tycker att myndigheten blir bättre på för att öka förtroendet. 

Idag skulle användarna av exempelvis digitala tjänster intervjuas innan det sker en förändring 

digitalt, för att anpassa resultatet efter efterfrågan. 
 

R6 lyfter fram att digitaliseringen kan ge möjligheter gällande tillgänglighetsanpassning. 

Gällande begränsningar nämner hen utanförskap, att inte alla har tillgång till det digitala. Det 

finns självservicekanaler på kontoren, men alla kunder vill inte använda sig av dessa. Hen lyfter 

fram att det då är viktigt att hitta vägar som passar för alla grupper.  
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5 Analys 
I det här kapitlet analyseras myndigheternas arbete utifrån teoriavsnittet. Först analyseras 

definitionen på digitalisering. Därefter analyseras studiens utvalda demokrativärden och 

myndigheternas arbete kring den digitala klyftan. Varje avsnitt i detta kapitel avslutas med en 

sammanfattande tabell för att se om det finns likheter och skillnader mellan myndigheterna. 

Analysen avslutas med en kortfattad reflektion gällande var myndigheterna befinner sig i Botros 

och Katsonis (2015) tabell om digitalisering ur ett historiskt perspektiv. 

5.1 Digitalisering 
Digitalisering presenteras av Andréasson (2015) som ett fenomen som kan påverka 

grundläggande värden i offentlig förvaltning, och som kan påverka den interna effektiviteten. 

Detta genomsyrar även myndigheternas syn på digitalisering. Myndigheterna lyfter fram intern 

effektivitet som någonting digitaliseringen kan öka och ser digitaliseringen som ett verktyg i sitt 

interna arbete. Alla myndigheter ska sträva efter regeringens krav på att bli ett mer hållbart 

digitaliserat Sverige. Detta går att se i myndigheternas arbete när det gäller digitalisering. I 

tabellen nedan lyfts det fram vad myndigheterna definierar som delar i sitt digitaliseringsarbete. 
 

Myndighet Digitalisering 

Skatteverket Nya beteenden som följd av ny teknik, en utveckling med fokus på 

effektivisering. 

Pensionsmyndigheten Driva digitalisering utifrån kundernas behov och att effektiviseras 

internt. 

CSN Kopplar digitalisering till kundservice. 

Försäkringskassan Digitalisering som förutsättning för att uppnå uppsatta mål inom 

verksamheten. 

Arbetsförmedlingen Digitalisering som verktyg för att kunden ska driva sin egen process. 

Migrationsverket Utnyttja digitaliseringens fördelar i verksamhetens utveckling. 

Tabell 6 – Myndigheternas definition av digitalisering 
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Hysing och Olsson (2012) lyfter fram att myndigheter ska verka oberoende och neutralt utifrån 

specifika värden. Detta genom att exempelvis ta hänsyn till värden som öppenhet, rättssäkerhet 

och trygghet. En risk med att myndigheterna definierar digitalisering olika kan leda till att 

utfallet av arbetet kring digitaliseringen inte upplevs som oberoende och neutralt av medborgare 

och det kan i sin tur leda till brister i legitimitet. 
 

5.2 Demokratiska värden 
Regeringen lyfter i sin digitaliseringsstrategi (2017) fram att offentlig förvaltning bör arbeta med 

integritet, rättssäkerhet, effektivitet och inklusion. En gemensam nämnare samtliga myndigheter 

haft under intervjuerna är att de, på olika sätt, redogör för hur de aktivt arbetar med att beakta 

demokratiska värden. Samtliga myndigheter arbetar med legitimitet och tillit mot medborgare. 

Myndigheternas resonemang kring legitimitet kan relateras till det som Hysing och Olsson 

(2012) benämner utflödeslegitimitet, genom att de belyser vikten av att leverera goda resultat till 

medborgaren. 

 

Samtliga myndigheter arbetar med att uppmärksamma medborgarperspektivet inom 

verksamheten, detta kan liknas vid inflödeslegitimitet, i syfte att öka förtroendet hos 

medborgarna. Myndigheterna använder olika metoder för att medborgare ska känna sig delaktiga 

i hur myndigheterna arbetar, de strävar efter att involvera medborgare och öka kundnöjdheten. 

Projekt där de arbetar med kundnöjdhet benämns på olika sätt inom respektive myndighet.  Det 

handlar exempelvis om att tillsammans med kunder i fokusgrupper utveckla nya lösningar för att 

öka förtroendet. 

 

I teorin lyfts det fram att demokratiska värden är viktiga att uppfylla för att leva upp till en 

rättssäker förvaltning. Detta beaktar myndigheterna i sitt digitaliseringsarbete på olika sätt. 

Migrationsverket arbetar med checklistor där studiens demokratiska värden finns med.  
  



	 32	

5.2.1 Integritet 
Enligt Carter och Bélanger (2005) är integritet någonting som behöver prioriteras när det gäller 

e-förvaltning. Begreppet presenterades i teorin som någonting starkt kopplat till förtroende, och 

också att privatpersoner tenderar att ha vissa principer som behöver uppfyllas för att känna det 

förtroendet, både till staten men också till tekniken som de digitala tjänsterna erbjuds i. Det 

framgår att myndigheterna arbetar mot att öka förtroendet och kundnöjdheten i förhållande till 

integritet. Detta genom att de strävar efter att få medborgarnas förtroende för sina e-tjänster. Ett 

exempel här är att myndigheterna följer lagar gällande myndighetsutövning och samtidigt 

beaktar tydlighet och enkelhet i hur tjänsterna utformas. Hur myndigheterna arbetar med detta 

lyfts fram i tabellen nedan, det går att läsa att myndigheterna har stora likheter i sitt arbete kring 

integritet. 
 

Myndighet Integritet 

Skatteverket Utvecklar användarfokuserad och individanpassade digitala lösningar för 

att underlätta för kunden. Kundens upplevelser står i centrum för att öka 

tjänsteutvecklingen. 

Pensionsmyndigheten Utvecklar verksamheten utifrån kundens behov. 

CSN Involvera kunderna i verksamhetens digitaliseringsutveckling genom 

försöksverksamheten. 

Försäkringskassan Enkla digitala tjänster som kunden kan använda och förstå. 

Arbetsförmedlingen Viktigt att verksamheten visar tydlighet inför sina kunder. 

Migrationsverket Strävar efter enkelhet i e-tjänsterna och vägledning för att underlätta och 

öka användningen av e-tjänster för kunderna. 

Tabell 7 – Myndigheternas arbete kring integritet 
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5.2.2 Rättssäkerhet 
Lundquist (1992) förknippar rättssäkerhet med trygghet och legalitet, detta lyfter även 

myndigheterna fram att de gör i sitt arbete. Myndigheterna resonerar i hög utsträckning kring 

trygghet i förhållande till rättssäkerhet, där de tar upp gällande svensk lagstiftning som ett 

verktyg för en trygg informationshantering. En myndighet som sticker ut här är CSN som 

uttrycker risker med arbetet, då det är viktigt att skydda information på ett bra sätt. 

 

Även transparens är någonting viktigt för rättssäkerheten och för att medborgarna ska kunna 

uppfatta offentlig sektor som trygg. Enligt Wihlborg (2014) ses det som viktigt att medborgarna 

får insyn i hur de olika digitala tjänsterna sköts. Brist på informationssäkerhet är även, enligt 

Asgarkhani (2005), någonting som kan påverka effektiviteten. Myndigheterna resonerar kring 

rättssäkerhet genom att förbättra informationen till medborgarna. I tabellen nedan presenteras 

olikheter i hur myndigheterna resonerar kring rättssäkerhet och informationshantering. En 

myndighet som avviker här är Migrationsverket som uttryckt att de behöver förbättra sitt arbete 

kring informationshantering. Det går att tolka det som att Skatteverket och Arbetsförmedlingen 

ser olika på öppenhet då Skatteverkets mål är att medborgare ska känna trygghet, medan 

Arbetsförmedlingen vill skapa en öppenhet där kunderna själva kan ha tillgång till information 

kring sina ärenden. 

 

Myndighet Rättssäkerhet 

Skatteverket Transparens genom hela utvecklingsprocessen för att medborgare ska 
känna trygghet. 

Pensionsmyndigheten Följer lagar och regler och upplever att information och 
informationskvaliteten blivit bättre. 

CSN Säkerställer att obehöriga inte kan få tillgång till kundernas uppgifter.  

Försäkringskassan Viktigt med transparens i arbetet gällande informationssäkerhet.  

Arbetsförmedlingen Öppenhet i att kunden självständigt kan gå in och se vad som händer i 
sitt ärende.  

Migrationsverket Här finns behov av förbättring kring informationskvaliteten och 
informationshantering.  

Tabell 8 – Myndigheternas arbete kring rättssäkerhet 
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5.2.3 Effektivitet 
Myndigheternas arbete går även att återspegla i det Carter och Bélanger (2005) lyfter fram om 

effektiviteten för både medborgare och staten. Myndigheterna lyfter fram att det blir minskade 

kostnader för förvaltningen när digitaliseringen ökar, och samtidigt anser de att det går att 

erbjuda en mer effektiv service. Denna så kallade balansgång i att erhålla den interna 

effektiviteten samtidigt som myndigheterna ska uppfylla medborgarnas krav utförs till stor del på 

liknande sätt, detta går att avläsa i tabell 9. 
 

Myndighet Effektivitet 

Skatteverket Enkla och användbara tjänster. 

Pensionsmyndigheten Attraktiva tjänster i billiga kanaler. 

CSN Involvera kunden tidigt i utvecklingsprocessen.  

Försäkringskassan Öka automatiseringen. 

Arbetsförmedlingen Självbetjäning via digitala kanaler.  

Migrationsverket Digitalisera tidskrävande system. 

Tabell 9 - Myndigheternas arbete kring effektivitet 
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5.2.4	Inklusion	
Ett effektivitetsperspektiv som presenterats tidigare i denna studie, utifrån Asgarkhani (2005), är 

den digitala klyftan och hur den kan jämnas ut. Om denna inte jämnas ut kan digitaliseringen 

förhindra effektiva lösningar för alla medborgare. Detta är ett problem med implementeringen av 

digitalisering som myndigheterna lyft fram under intervjuerna. Myndigheterna hävdar att 

tillgänglighet är viktigt även mot dem som inte kan använda de digitala tjänsterna, och är öppna 

för att det analoga kommer finnas kvar, även om det inte är i lika stor utsträckning. Exempel som 

tas upp här är att alla inte har tillgång till rätt resurser, som även lyfts fram som ett problem av 

Asgarkhani (2005).  
 

Ett problem som också lyfts fram av myndigheterna gällande den digitala klyftan är att vissa 

medborgare inte vill använda sig av de digitala tjänsterna. Myndigheterna behåller därav analoga 

tjänster för att kunna vara tillgängliga för alla med syftet att skapa ett högre förtroende. I tabellen 

nedan redogörs det att samtliga myndigheter vill öka automatiseringen och få kunder som kan 

hantera e-tjänsterna mer självständigt. I relation till detta lyfts det fram olika sätt att hantera den 

digitala klyftan, där inklusion är i fokus hos samtliga myndigheter. Arbetsförmedlingen skiljer 

sig från de andra här då de även inkluderar sin personal i arbetet kring att ha en digital mognad.  
 

Myndighet Inklusion 

Skatteverket Digitalt utanförskap, viktigt med beredskap för de som vill använda det 
analoga. 

Pensionsmyndigheten Kundens process måste anpassas in i myndighetens digitala arbete.  

CSN Försöker styra människor till digitala tjänster, men det analoga finns 
kvar. 

Försäkringskassan Tillgänglighet för alla. 

Arbetsförmedlingen Digital mognad, inkluderar även personal. 

Migrationsverket Tillgänglighetsanpassning. 

Tabell 10 - Myndigheternas arbete kring inklusion 
 
I denna del av analysen styrks det att två insamlingsmetoder som kombinerats har gynnat 

studien. Policydokumenten vi har fått hade inte tillräcklig information kring hur myndigheterna 

arbetar med inklusion gällande digitala tjänster. 



	 36	

1990s 2000s 2010s 

New Public Management Evidence-based policy Government as platform 

Influence of the market The rise of the strategy unit Co-design and co-production 

Contestability of services Triple bottom line Market design 

Purchaser/provider split Creating public value User generated 

Shift to outcomes/outputs Joined-up government Innovation and collaboration 

Creation of mega departments Shared services Commissioning 

E-government Government 2.0  Digital government 

Tabell 2 
 
Utifrån tabell 2 visar studiens undersökning att myndigheterna befinner sig i kolumn 2010 under 

Digital government. Utifrån studien arbetar myndigheterna utifrån Co-design, User generated 

och med Innovation genom att involvera medborgarnas åsikter via olika metoder vilka går att se i 

tabell 7.  
 

  



	 37	

6 Slutsats 
Hur definierar myndigheterna digitalisering i sitt interna arbete i förhållande till medborgare? 

Myndigheterna följer regeringens mål utifrån digitaliseringsstrategin samt lagar och 

förordningar. Utifrån policy- och styrdokument definierar myndigheterna digitalisering. 

Skatteverket definierar digitalisering som nya beteenden som följd av ny teknik, en utveckling 

med fokus på effektivisering. Myndigheten lyfter även fram att digitaliseringen är en process där 

blanketter blir e-tjänster och mer automatiserat. Pensionsmyndigheten definierar digitalisering 

som någonting där de arbetar utifrån medborgares behov samtidigt som de effektiviseras internt. 

CSN definierar digitalisering som någonting som relateras till automatisering och bra 

kundservice. Försäkringskassan definierar digitalisering som en intern förutsättning för att nå 

sina uppsatta mål inom myndigheten. Arbetsförmedlingen definierar digitalisering som ett sätt 

för kunderna att driva sina egna processer digitalt. Migrationsverket definierar digitalisering som 

ett sätt att använda den tekniska utvecklingens fördelar inom verksamheten och dess utveckling. 

 

Vilka likheter och skillnader finns i hur myndigheterna involverar de demokratiska värdena 

integritet, rättssäkerhet, effektivitet och inklusion i digitaliseringsprocessen? 

Myndigheternas digitaliseringsprocesser genomsyras på många sätt av beaktandet av 

demokratiska värden. Det framgår att de strävar efter att nå samma mål när det gäller sitt 

digitaliseringsarbete, då de alla följer lagar och riktlinjer som finns gällande arbetet. Det som går 

att utläsa av analysen är att de, där det finns utrymme, har olika vägar till att nå uppsatta mål.  

 

Gällande integritet syns likheter då alla myndigheter strävar efter att involvera kundernas behov i 

utvecklingsarbetet. Olikheter kan bli i hur de involverar medborgare, men tanken med att göra 

det är densamma. Skatteverket arbetar med att samla in kundernas synpunkter genom 

myndighetens egen hemsida. Pensionsmyndigheten har ett kundinsiktsråd för att fånga in 

kundernas åsikter. CSN arbetar med försöksverksamheter för att kartlägga vad kunderna vill 

förbättra. Försäkringskassan arbetar med kundresor för att mäta kundernas efterfrågan och 

behov. Arbetsförmedlingen involverar medborgarna genom förnyelseresan där de får lämna 

synpunkter i olika utvecklingsarbeten. Migrationsverket arbetar med bigrupper, enkäter och 

djupintervjuer för att fånga in medborgarnas åsikter. Det framgår att myndigheterna kopplar 

ökad kundnöjdhet till integritet, genom att inkludera kundernas synpunkter. 
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Legalitet är någonting som relateras till rättssäkerhet genom studien. Med digitalisering har det 

utvecklats ett nytt tankesätt kring informationshantering och informationssäkerhet, eftersom 

information ska hanteras i nya forum. Alla myndigheter lyfter detta perspektiv och vikten av att 

följa lagar och regler kring informationshantering. Slutsatsen här blir att det inte finns ett större 

utrymme i att ha olikheter mellan myndigheterna då det är reglerat i lag. 

 

Myndigheterna utvecklar nya arbetssätt för att kunna visa kunder hur förändringen mot en mer 

digital offentlig förvaltning är någonting gångbart. Det värdet som genomsyrar stora delar av 

myndigheternas arbete gällande digitalisering är effektivitet. Gällande effektivitet finns det två 

vinklar, det ena har tagits upp som myndigheternas interna effektivitet och det andra är att ge en 

mer effektiv service utåt till medborgarna, både genom en snabb handläggning men även i att 

inkludera alla. Gällande den interna effektiviteten ska denna balanseras i relation till effektiv 

service. Myndigheternas arbete gällande effektiv service ser lika ut i att de vill ha enkla tjänster 

som är tillgängliga för alla. Den interna effektiviteten bygger mycket på att försöka öka 

automatiseringen, samtidigt som det behövs beaktning kring tillgänglighet och att hitta sätt att 

inkludera alla medborgare. 
 

Hur ser myndigheterna på möjligheterna att jämna ut den digitala klyftan? 

Myndigheterna resonerar kring olika sätt att jämna ut den digitala klyftan. Det huvudsakliga 

sättet samtliga myndigheter lyfter fram för att göra detta är genom att ha kvar analoga tjänster för 

att inkludera alla medborgare. Det ses som viktigt att alla medborgare ska kunna få tillgång till 

samma tjänster, digitalt eller analogt. Målet med att ha en digital förvaltning behöver anpassas 

efter medborgarnas efterfrågan. Arbetsförmedlingen avviker här då de strävar efter att få 

kunderna att välja digitala tjänster för att kunna få nytta av Arbetsförmedlingen som myndighet 

och blir anställningsbara.  

 

Arbetsförmedlingen arbetar även aktivt med att inkludera de anställda i digitaliseringsarbetet. 

Hos Arbetsförmedlingen behövs en digital mognad för att vara anställningsbar. Detta gör att de 

försöker inkludera medborgare i att använda digitala tjänster i högre utsträckning än de andra 

myndigheterna. Den digitala mognaden handlar inte bara om att kunderna ska förstå det digitala 
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utan det handlar även om att personalen på Arbetsförmedlingen behöver ha en digital mognad för 

att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Att fokus ligger på att personalen ska ha en digital mognad 

skiljer sig från de övriga myndigheterna. Sammanfattningsvis arbetar inte myndigheterna med att 

tvinga in medborgare i den digitala utvecklingen. De väljer istället att ha kvar det analoga så 

länge det finns en efterfrågan. 
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7 Avslutande diskussion 
Janssons (2011) forskning belyser att det behövs mer uppmärksamhet till att titta på förhållandet 

mellan offentlig förvaltning och demokratiska värden. Beaktandet av demokratiska värden är 

väsentligt för att uppnå demokratisk legitimitet. Vi anser att denna studie har gett en större 

förståelse för hur myndigheter arbetar med att beakta demokratiska värden i 

digitaliseringsprocessen och samtidigt beakta inklusion av samtliga medborgare.  
 

Förslag till framtida forskning är att göra fler intervjuer på myndigheterna, för att kunna fånga in 

ett flertal perspektiv. Även att inkludera fler myndigheter i undersökningen hade varit intressant 

och på så sätt fått en större räckvidd i slutsatserna. Här skulle ett sätt vara att göra 

enkätundersökningar, för att fånga många perspektiv av myndigheterna på ett effektivt sätt. 

Framtida forskning skulle även kunna lyfta fram ett komparativt perspektiv mellan Sverige och 

ett annat land, då det är olika lagstiftning blir antagandet att det skulle bli mer skillnader i 

resultatet. 
 

Det har underlättat att ha två insamlingsmetoder för att få en helhetsbild av myndigheternas 

arbete. Vissa saker togs inte upp i policydokumenten och därav hade vi inte uppnått samma djup 

i analysen utan respondenterna. Samtidigt som respondenterna gav ett djup fick vi även större 

förståelse av policydokumenten genom intervjuerna. Som nämns ovan var det intressant att göra 

en komparativ analys, även om det var mer likheter än skillnader. 
 

Utifrån våra slutsatser hade vi från början förväntat oss ett resultat med fler olikheter mellan 

myndigheterna. Studiens slutsatser genomsyras mer av lagar och styrdokument än vad vi hade 

förväntat oss från början. Detta gjorde det mer intressant att försöka se var olikheterna finns, 

även om det rör sig om hur de benämner samma sak på olika sätt. 
 

Att studien visade på fler likheter än olikheter kan bero på att myndigheterna i sitt 

digitaliseringsarbete utgår från regeringens digitaliseringsstrategi, som det hänvisades till både i 

policydokumenten och under intervjuerna. I slutsatserna redogörs det att myndigheterna skiljer 

sig i implementeringen, exempelvis i hur de involverar medborgarna, utifrån regeringens 

direktiv. Detta genomsyrar den svenska förvaltningsmodellen där myndigheter har 

handlingsutrymme i hur de ska implementera målen. 
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Avslutningsvis tycker vi att studiens slutsatser känns trygga eftersom de visar att myndigheterna 

beaktar demokratiska värden som kan anses viktiga för medborgaren. Det känns också tryggt då 

myndigheterna beaktar legalitet genom att de följer lagar och regler.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Studiens syfte 

Syftet med intervjuerna är att undersöka hur respondenter på olika myndigheter definierar 

digitalisering i sitt interna arbete. Genom intervjuerna vill vi också se hur de demokratiska 

värdena integritet, effektivitet och inklusion beaktas i förhållande till digitaliseringen, och om det 

finns någon strategi som kan bidra till att jämna ut den digitala klyftan.  
 

Etiska antaganden 

Vi vill börja med att informera om att ert deltagande i den här studien är frivilligt, är det några 

frågor ni inte känner er bekväma med behöver ni inte svara på dem. Det insamlade materialet 

kommer bara användas till studien. Ni kan även avsluta er medverkan i undersökningen när ni 

vill. Ni kommer även vara anonyma genom hela studien, därav kommer vi behandla er med 

största konfidentialitet och det är bara vi två som kommer ha tillgång till era personuppgifter. Vi 

undrar dock om det är okej att vi skriver med din arbetstitel i uppsatsen? Avslutningsvis vill vi 

även fråga om det är okej att vi spelar in intervjun? 

 

Bakgrundsfrågor 

Arbetsplats: 

Arbetstitel:  
 

Tema 1 - Digitalisering 

Syftet med dessa frågor är att undersöka hur digitalisering förklaras på myndigheten. 

• Hur skulle du beskriva digitalisering inom er verksamhet? 

→ Är det en prioriterad fråga? Vem gör vad inom organisationen? 

→ E-tjänster, e-förvaltning, mer öppenhet, tillgänglighet 

→ Har ni någon tydlig definition på digitalisering som ni följer aktivt? 

• Hur ser du på det formella uppdraget från regeringen? 

→ Regleringsbrevet, riktlinjer inom organisationen? Ser alla i organisationen på samma 

sätt på medborgarperspektivet? 

• Vad ser du för möjligheter och begränsningar med digitalisering?  
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Tema 2 - Demokratiska värden 

Syftet med detta tema är att undersöka hur digitalisering tillämpas i förhållande till 

demokratiska värden. Vi har med övergripande frågor och frågor som rör värdena enskilt. 

• Hur har du reflekterat över hur ni tar in medborgarperspektivet i er digitaliseringsstrategi? 

→ Utifrån rättssäkerhet, integritet, effektivitet och inklusion 

• Hur involverar ni alla medborgare i e-förvaltning på ett effektivt sätt? 

→ Exempelvis personer som inte har tillräckliga resurser 

• Hur tar ni hänsyn till säkerhet när verksamheten blir allt mer digital? 

→ Hantering av personuppgifter och personers ärenden 

• Hur tar ni hänsyn till medborgarnas efterfrågan och behov samtidigt som ni vill 

behålla/förstärka den interna effektiviteten? 
 

Tema 3 - Legitimitet 

Syftet med dessa frågor är att undersöka respondentens uppfattning av legitimitet. 

• Hur skulle du beskriva legitimitet? 

→ Vilka begrepp förknippar du med legitimitet?  

→ Hur arbetar ni för att öka förtroendet hos medborgare? 

• Är det viktigt att verksamheten ger legitimitet/förtroende utåt?  

→ Anser du att ni gör rätt saker utifrån vad medborgare vill ha? 

→ Finns det något sätt för er att fånga in medborgares synpunkter? 
 

Avslutande frågor 

Är det något mer du vill tillägga?  

Har du några frågor till oss? 

Vill du att vi skickar det färdiga materialet till dig? 

Tacka respondenten för intervjun! 


