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Abstract 

The digital divide is not a new phenomenon. It has been discussed since the 1970s, when the 
difference in the use and access of video, and fax intended. Today the digital divide refers to 
the use and access to the Internet. Andersson (2003) identified six different groups that she 
felt was part of the digital divide. In this paper we use the theory of the public ethos as a 
starting point for analyzing the digital divide. The purpose of this paper is to discuss what 
kind of perspective that permeates the Swedish authorities' activities in e-Government, and 
also to contribute to a discussion that is about to discern and understand if the digital divide is 
a democratic problem. 
 
Public ethos is a generic name that includes different concepts and dimensions that permeate 
the public business. Public ethos is divided into two perspectives: a democratic (political 
democracy, law and public ethics) and economically (functional rationality, efficiency and 
productivity). 
 
The results of the interviews that have been conducted indicate that a shift toward economy 
values is taking place in the Swedish authorities. The shift, however, is not by the power that 
the democracy values not are affirmed, because authorities still try to be at all citizens service.  

As long as the digital divide exists, there will be effects. The authorities must dedicate 
significant resources for those who are excluded and the personal service becomes more 
important than before. The digital divide together with legislation slows down the 
development of the e-Government.  

There is an ongoing work both from authorities but also from the government that will reduce 
and eliminate the gap. The digital divide still exists with the older citizens as the biggest 
problem, but thanks to the work that is done in this area, the digital divide should not be 
consider as a democratic problem. If the day comes when the authorities no longer affirms the 
democratic values, the gap will spread out and become a democratic problem . 

Keywords:	  E-‐Government,	  digital	  divide,	  public	  ethos,	  public	  sector,	  legitimacy,	  e-‐services,	  e-‐
democrazy	  
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Sammanfattning 

Den digitala klyftan är inget nytt fenomen utan har diskuterats sen 1970-talet då skillnaden i 
användandet och tillgång av video och telefax avsågs. Idag syftar den digitala klyftan snarare 
till användningen och tillgången till Internet. Andersson (2003) identifierade sex olika 
grupper som hon ansåg ingick i den digitala klyftan. I den här studien används teorin om det 
offentliga etoset som utgångspunkt för att kunna analysera den digitala klyftan. Syftet med 
studien är att diskutera vad det är för perspektiv som genomsyrar svenska myndigheters 
verksamhet i e-Förvaltning, men även att bidra till en diskussion som handlar om att urskilja 
och förstå om den digitala klyftan är ett demokratiskt problem. 
 
Offentligt etos är ett samlingsnamn som innefattar olika begrepp och dimensioner som 
genomsyrar den offentliga verksamheten. Offentligt etos delas in i två perspektiv: ett 
demokratiskt (politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik) och ett ekonomiskt 
(funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet).  
 
Resultatet av de intervjuer som har genomförts pekar på att en viss förskjutning mot 
ekonomivärden äger rum i de svenska myndigheterna. Förskjutningen är däremot inte av den 
kraften att demokrativärdena inte bejakas, utan myndigheterna ser fortfarande till alla 
medborgares bästa.  
 
Så länge den digitala klyftan existerar skapas dock effekter. Myndigheterna måste lägga stora 
resurser på de som exkluderas och att den personliga kontakten finns kvar blir av yttersta vikt. 
Den digitala klyftan tillsammans med lagstiftning gör också att e-Förvaltningens utveckling 
dämpas.  
 
Det pågår arbete både från myndigheters sida men också från regeringens som ska minska och 
få bort klyftan. Den digitala klyftan existerar fortfarande med de äldre medborgarna som 
största problem, men tack vare det arbete som görs på området så är bör det inte betraktas som 
ett demokratiskt problem. Om den dagen kommer då myndigheterna inte längre bejakar 
demokrativärdena, då kommer det leda till att klyftan breder ut sig och blir ett demokratiskt 
problem.  
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1 Introduktion 
 
 
Syftet med studiens introduktion är att ge läsaren en inblick i det ämne som valts. Introduktionen börjar med en 
inledning där en förklaring till ämnesvalet ges. Inledningen följs upp av en bakgrund där den digitala klyftan 
beskrivs utifrån tidigare forskning. Bakgrunden lägger grunden för problemdiskussion som sedan mynnar ut i ett 
syfte och problemformulering. Avslutningsvis beskrivs de avgränsningar som gjorts.   
 
 

1.1 Inledning 

Elektronisk förvaltning eller e-Förvaltning är något som smyger på oss medborgare mer och 
mer utan att vi reflekterar över det. Det pappersdominerade samhället håller på att försvinna 
och istället ska arkivering och ärenden utföras digitalt via Internet. Konsekvensen av ett ökat 
fokus mot digitalisering framför pappershantering är att vissa medborgare exkluderas. Det 
finns enligt Regeringskansliet (2004) vissa skillnader mellan grupper i samhället vad gäller 
möjligheten att tillgå och använda sig av information på Internet. Den digitala exkluderingen 
är inget nytt fenomen, utan något som diskuterades redan på 1970-talet, fast i form av tillgång 
och användandet av telefax och video. Idag är det tillgång och användning av Internet som 
exkluderingen syftar till och brukar benämnas som den digitala klyftan (Andersson, 2003). 
 
Den digitala klyftan blir mer intressant när den ställs i kontrast med den förskjutningen i de 
grundvärden en offentlig förvaltning ska genomsyras av. Grundvärdena som tillsammans 
bildar det offentliga etoset är demokrativärden och ekonomivärden (Lundquist, 1998). Det 
som diskuteras är huruvida en förskjutning har skett mot ekonomivärdena på bekostnad av 
demokrativärdena. (Petersson & Söderlind, 1988; Civildepartementet, 1984/85:202; Högdahl, 
2008:97). Förskjutningen har medfört att synsättet förändrats vad gäller myndigheternas 
relation till medborgare. Tidigare rörde sig medborgaren mot myndigheten för att utföra sina 
tjänster. Idag försöker myndigheterna urskilja vad medborgaren vill ha och anpassa sig utifrån 
ett mer kundorienterat perspektiv (Ivarsson, 2005). 
 
En reflektion över den explosiva utvecklingen är viktig för att kunna dra slutsatser kring 
vilken fördel detta har för samhället i helhet och även de olika faromoment som uppstår. Med 
en ökad e-Förvaltning är det många aspekter som är viktiga att utgå från. Framförallt är det 
grundläggande att se till att legitimiteten för systemet inte urholkas, att den nya e-
Förvaltningen görs tillgängligt för hela Sveriges befolkning och godkänns av medborgarna 
(Heinhelt & Haus, 2005). 
 
Utifrån ovanstående kan det konstateras att en digital klyfta har funnits. Vad som kan vara 
intressant är huruvida den existerar idag, i framtiden och i vilken form. Om fokus i det 
offentliga etoset ligger på ekonomivärden eller demokrativärden och om detta påverkar den 
digitala klyftan.   

1.2 Bakgrund 

Den digitala klyftan är inget nytt fenomen. Redan på 1970-talet användes begreppet för att 
förklara skillnaden i användandet av video och telefax (Andersson, 2003). Den nuvarande 
digitala klyftan syftar däremot till användandet och tillgången av Internet (Van Dijk, 2006).  
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2003 gav Annika Andersson ut en rapport som hette "digitala klyftor - förr, nu och i 
framtiden" där det identifierades sex grupper som hon ansåg ingick i den digitala klyftan. 
Matsson (2010) som studerade begreppet något senare använder sig också av grupperna ålder 
och funktionshinder i beskrivningen kring vilka som exkluderas från e-Förvaltningen. De 
grupper som Andersson (2003) identifierade och som kommer att användas i studien är: 
 

• Kön 
• Ålder 
• Socioekonomisk status (i vårt fall utbildning) 
• Etnicitet 
• Geografisk hemvist 
• Funktionshinder 

 

1.2.1 Kön 
Andersson (2003) menar att skillnaderna i användningen av Internet mellan kvinnor och män 
delvis ligger i att kvinnorna anser att Internet är omständigt och komplicerat. Hon säger också 
att kvinnans roll i hemmet kan ha en betydande del i användandet av Internet. Findahl (2002) 
pekar på att det kan komma att bli en viss snöbollseffekt i klyftan mellan män och kvinnor 
eftersom män började använda Internet tidigare än kvinnor. Desto längre tid en person har 
haft Internet, desto mer tid läggs ner på det. 

1.2.2 Ålder 
Enligt studien svenskarna och Internet (Findahl, 2013) håller många av de digitala klyftorna 
som finns i Sverige på att försvinna och istället skapas nya (bland annat de med telefoner och 
surplattor). Det finns dock ett undantag, nämligen de äldre användarna. 
 
Det finns flera olika anledningar till varför tillgången och användandet skiljer mycket mellan 
åldersgrupperna. Enligt Andersson (2003) är en att många av dagens pensionärer aldrig blev 
introducerade till Internet under sin arbetstid och därför lärde de sig aldrig. Enligt Findahl 
(2010) är ointresse den största anledningen till att äldre inte använder sig av Internet. Delvis 
på grund av att deras kunskap om Internet och datorer är bristande men också för att de tycker 
att det är för dyrt med dator och Internet. 

1.2.3 Utbildning 
Vad som också ses som en viktig faktor av tillgång och användning av Internet är 
utbildningen. Hoffman och Novak (1998)  var tidigt ute och insåg utbildningens vikt kopplat 
till Internetanvändandet. De såg ett samband mellan människors internetanvändning och 
utbildning som resulterade i att människor med högre utbildning har en bättre förmåga att 
använda sig utav olika internettjänster till skillnad från människor utan utbildning. Findahl 
(2009) menar i sin tur på att sambanden mellan Internet och utbildning numera mest syns 
bland äldre människor med låg utbildning. Internet har blivit så pass vanligt att det har spridit 
sig till alla utbildningsgrupper i samhället. En anledning till att det blivit så är att det på 
grundskolor, gymnasier och högskolor runt om i Sverige används mycket datorer. Även 
användningen av Internet har ökat kraftigt i utbildningen de senaste åren. Trenden är på väg 
mot ett förhållande där det går en dator på en elev. Datorn har blivit ett vanligt förekommande 
inslag i skolan, vilket gör att eleverna är tvungna att lära sig och att använda en dator i sin 
utbildning (Skolverket, 2013).  
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1.2.4 Etnicitet 
Anledningen till att etnicitet är en av de grupper som enligt Andersson (2003) ingår i den 
digitala klyftan härstammar från en amerikansk undersökning (Evans, 2002) där en mätning 
gjorts gällande olika etniska grupper och deras Internetanvändning. Resultatet av 
undersökningen visar att personers härkomst kan påverka graden av Internetanvändning i 
USA (bilaga 1).  

1.2.5 Geografisk hemvist 
Var i landet en person bor hade tidigare stor påverkan på tillgången till Internet. Förr var det 
betydligt lättare att skaffa Internet om medborgaren bodde i en storstad. Nu för tiden går det 
att skaffa Internet och bredband nästan oberoende av var du bor (Bredbandskartan, 2013).  
 
Rapporten bredbandsstrategi för Sverige (Näringsdepartementet, 2009) innehåller framtidens 
satsningar på bredband i Sverige. I rapporten framgår det att målet för 2015 är att 40 % av alla 
hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s. År 2020 är målet satt till 90 %. 

1.2.6 Funktionshinder 
2001 var Internettillgången mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade olika. 
Skillnaden var då 10 % mellan de olika grupperna (bilaga 2). Enligt Findahl (2009) använder 
yngre funktionshindrade Internet ungefär lika mycket som användare utan funktionshinder. 
Den största digitala klyftan för funktionshindrade återfinns bland de äldre funktionshindrade. 
Många har dessutom fått sin funktionsnedsättning i äldre dagar i livet. 

1.3 Problemdiskussion 

New Public Management fick genomslag på 1980-talet i den offentliga förvaltningen. 
Verksamheten som tidigare var regelstyrd började nu hämta inspiration från det privata 
näringslivet för att effektivisera arbetsprocesserna (Hood, 1995). Genom effektivisering skulle 
det vara möjligt att lämna den stelbenta byråkratin och börja fokusera mer på värdeskapande 
processer utifrån ett kundorienterat perspektiv (Ivarsson, 2005).  
 
Meningen med e-Förvaltning är att skapa en effektiv förvaltning utifrån ett kundorienterat 
perspektiv som fokuserar på kontakten mellan myndighet och medborgare (Kallberg, 2013). 
Trots ett kundorienterat perspektiv finns det fortfarande problem att nå fram till medborgarna 
på grund av den digitala klyftan (Van Dijk, 2006). För att kunna nå denna målbild där e-
Förvaltning effektiviserar kontakten mot medborgarna har Finansdepartementet 
(2009/10:175) satt som övergripande mål för e-Förvaltningen att utvecklingen bör ligga inom 
ramen för ett rationaliseringsbehov där e-tjänsterna ska vara användarvänliga för att 
säkerställa en hög grad av användning av dessa. E-tjänsterna ska också vara effektiva, 
värdefulla och efterfrågade så att de stödjer medborgarnas och företagens olika behov. 
 
Myndigheternas tjänster ska utifrån ett demokratiskt perspektiv vara tillgängliga för alla 
medborgare. Men när myndigheternas tjänster förflyttas ut på Internet skapas det en digital 
klyfta mellan de som kan använda e-tjänsterna och de som inte kan använda e-tjänsterna. Vad 
som händer är att medborgare på grund av olika anledningar exkluderas från användningen 
och ett demokratiskt problem skapas (Andersson, 2003).  
 
Lennart Lundquist (1998) beskriver att den offentliga förvaltningen måste genomsyras av ett 
offentligt etos som består av demokrati- och ekonomivärden. När en förskjutning sker mot en 
viss värdeuppsättning hotas legitimiteten för systemet. Persson (2009) beskriver att en 
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myndighetsprocess måste skapa förtroende bland alla inblandade, men när medborgare i den 
digitala klyftan exkluderas uteblir förtroendet. Lidén (2011) säger att den utvecklade 
serviceproduktionen med hjälp av värdeskapande e-tjänster inom e-Förvaltning ställer krav på 
att medborgaren förstår vilken e-tjänst det är som ska användas och hur den användas. Den 
digitala klyftan där medborgare ställs utanför allmännyttan skapar ett problem som hotar 
demokratin i och med att medborgare inte kan använda myndigheternas e-tjänster. I 
förlängningen kan detta leda till att förtroendet medborgarna har för myndigheternas e-tjänster 
minskar. Vilket är problematiskt eftersom ett demokratiskt politiskt system inte kan överleva 
utan medborgarnas förtroende (Heinhelt & Haus, 2005) 
 
Huruvida det är ett ekonomiskt eller demokratiskt perspektiv som genomsyrar svenska 
myndigheters verksamhet är inte längre uppenbart. Den förenklade kontakten e-Förvaltningen 
ska skapa mellan den offentliga förvaltningen och medborgaren som Kallberg (2013) pratar 
om är inte alls så enkel. Målbilden som Finansdepartementet har satt kring e-Förvaltning att 
de ska tillgodose medborgarna och företagens olika behov är svårt att nå i praktiken. 
Problematiken som uppstår när det gäller att förena ett ekonomiskt perspektiv och ett 
demokratiskt perspektiv försvårar att få till en lösning av den digitala klyftan i e-Förvaltning.  
 
För att kunna uppnå en etisk verksamhet säger Agevall (2000) att ingen värdeuppsättning kan 
stå ensam utan ekonomi- och demokrativärden alltid måste sammankopplas. Är 
sammankopplingen mellan ekonomi- och demokrativärden tillräcklig av myndigheterna när 
det kommer till att överbrygga den digitala klyftan så att medborgare inte längre exkluderas 
från e-Förvaltningen eller är Internet ett område där demokrati inte kan tränga in i. 

1.4 Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att diskutera vad det är för perspektiv som genomsyrar svenska 
myndigheters verksamhet i e-Förvaltning.  
 
Syftet är även att bidra till en diskussion som handlar om att urskilja och förstå om den 
digitala klyftan är ett demokratiskt problem. 
 
Studiens problemformulering är:  
 
- Vilka effekter får den digitala klyftan ur ett demokratiskt perspektiv? 

1.5 Avgränsningar 

Då rapporten endast fokuserar på myndigheters syn har delar av den offentliga verksamheten 
lämnats utanför, som exempelvis kommunala och regionala förvaltningar. 
 
Vilka delar som benämns vad gäller ekonomi- och demokrativärden varierar beroende på 
vilken teori som används. I den här studien har Lundquists (1998) teori kring innehållet i 
offentliga etoset varit ledande och därför har inga andra teoretiska utgångspunkter som 
behandlar ekonomi- och demokrativärden används. Demokrativärdena i det offentliga etoset 
innehåller även en kategori som kallas rättssäkerhet. Rättssäkerhet syftade tidigare till att 
kontrollera statsmaktens maktförhållande mot medborgarna. Då studien inte handlar om 
maktförhållandet mellan staten och medborgarna faller det utanför ramen för studien och 
kommer därför inte att behandlas. 
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Vilka grupper som ingår i den digitala klyftan går att diskutera. Med utgångspunkt i 
Anderssons (2003) rapport behandlas sex olika typer av grupper som ingår i den digitala 
klyftan. Andra digitala klyftor som benämns av andra forskare har inte berörts på grund av att 
Anderssons (2003) rapport har ett omfång som ringar in hur den digitala klyftan i Sverige såg 
ut. Vidare benämner Andersson (2003) socioekonomisk status som en klyfta. Då 
socioekonomisk status innehåller många delar och på grund av dess omfattning har endast 
utbildning behandlats i studien. 

1.6 Disposition 

Dispositionen av studien inleds med en kort beskrivning av metoden som studien är uppbyggd 
kring. Under kapitlet hanteras bland annat urvalet samt vilket tillvägagångssätt som används i 
studien. 
 
I kapitlet teoretisk referensram redovisas huvudteorin i studien som kallas offentligt etos. 
Offentligt etos delas in i två kategorier: demokratiska- och ekonomiska värden. 
Demokrativärdena kommer att redogöras först och följs upp av en legitimitetsteori som faller 
naturligt under demokrativärden. Tillsammans bildar de det demokratiska perspektivet. 
Därefter beskrivs ekonomivärdena i det offentliga etoset, vilket också följs upp av en typ av 
ekonomiteori, nämligen kundorientering. Tillsammans bildar de det ekonomiska perspektivet. 
Kapitlet teoretisk referensram avslutas med en redogörelse om tre olika varianter av 
förvaltningsdoktriner som förekommer inom offentliga förvaltningar.  
 
Därefter följer det empiriska avsnittet, vilket först går igenom statistik gällande den digitala 
klyftan och sedan resultatet av de intervjuer som genomförts. Kapitlet är uppdelat i fem delar 
där den första går igenom statistik vad gäller digitala klyftan. Nästa del handlar allmänt om 
myndigheternas e-Förvaltning. Den tredje och fjärde delen fokuserar på hur myndigheterna 
kommit i kontakt och hur de arbetar med den digitala klyftan. Slutligen sammanfattas det 
viktigaste från varje intervju med myndigheterna i en egen del. 
 
I nästkommande kapitel som heter analys ställs de teorier som valts samt bakgrund och 
statistik från den digitala klyftan mot empiriavsnittet där myndigheterna gett sin syn.  
 
Studien avslutas med slutsatser utifrån det material som samlats in samt förslag till framtida 
forskning på ämnet.  

2 Metod 
 
 
Metodkapitlet inleds med vilken ansats och vilket urval som studien har utgått från. För att ge läsaren en 
detaljerad bild av hur insamlandet av material gått till beskrivs genomförandet i nästkommande del. Därefter 
behandlas studiens reliabilitet och validitet som följs av en del där andra tillvägagångsätt för studien redogörs.  

 
 

2.1 Kvalitativ ansats 

Det finns olika typer av ansatser för att få fram vad som ska undersökas. I denna studie har en 
kvalitativ ansats använts. Kvalitativ forskning handlar om att sätta sig in den undersöktes 
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perspektiv. Precis som kvalitativa forskare brukar göra har utgångspunkten i denna studie 
varit att försöka se fenomenet inifrån och försökt att utifrån respondenternas perspektiv sedan 
skapa en uppfattning om ämnet (Holme & Solvang, 1997). Fokus i denna studie har legat på 
ord framför siffror, med undantag för den digitala klyftan. En beskrivning av den digitala 
klyftan var nödvändig för studien och den har delvis beskrivits på ett kvantitativt (statistiskt) 
sätt (Bryman & Bell, 2013).  
 
Studien är uppbyggd utifrån respondenternas perspektiv och det är således deras uppfattningar 
som studien handlar om (Bryman & Bell, 2013). Eftersom studien bygger på andra 
människors uppfattning skapas ett problem, nämligen den egna tolkningen. Precis som i andra 
kvalitativa undersökningar är det viktigt att respondenterna inte har feltolkats (Holme & 
Solvang, 1997).   

2.2 Urval 

Studiens syfte är att diskutera vilket perspektiv som genomsyrar svenska myndigheters 
verksamhet. Urvalet blir således alla svenska myndigheter. Att intervjua samtliga svenska 
myndigheter hade blivit för tidskrävande, därför valdes ett totalt antal av sex myndigheter för 
intervju, eftersom det rekommenderade antalet ligger mellan 6 och 8 intervjuer (Glasser & 
Strauss, 1967).  
 
Urvalet för dessa sex myndigheter baseras även på skillnader i kontaktytan mot medborgarna 
då uppdraget för varje myndighet skiljer sig sinsemellan. För att få ett andra perspektiv på det 
hela genomfördes även en intervju med e-delegationen, eftersom de samverkar med samtliga 
myndigheter inom e-Förvaltningsfrågor.   
 
Hur stor e-Förvaltning en myndighet har skiftar mycket beroende på vilken verksamhet och 
vilka användare myndigheten har. Därför bestämdes det att ett av kriterierna för hitta en 
myndighet skulle vara att de arbetar tillsammans med e-delegationen (e-delegationen, 2012). 
Om en myndighet arbetar tillsammans med e-delegationen tyder det på att myndigheten 
försöker driva på utvecklingen av e-Förvaltning i den offentliga sektorn, vilket är viktigt för 
att de ska kunna svara på intervjufrågorna. 
 
Det andra kriteriet var att myndigheten skulle ha en omfattande e-Förvaltning som berör 
många användare. Urvalsmetoden kallas för ett strukturerat urval och går under termen icke-
sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013). Eftersom den digitala klyftan är av yttersta vikt i 
studien måste myndigheterna, för att vara intressanta för studien ha olika typer av användare. 
En myndighet med bara en typ av användare kommer förmodligen inte att märka av den 
digitala klyftan överhuvudtaget.    

2.3 Genomförande 
2.3.1 Intervju	  
För att kunna få svar på frågeställningen och syftet valdes vad Bryman och Bell (2013) kallar 
för en semi-strukturerad intervju. En semi-strukturerad intervju innebär att intervjuarna 
använder sig av en intervju-guide, där ett visst antal ämnen kommer att diskuteras. Ett antal 
frågor var förskrivna men någon exakt ordningsföljd var inte bestämd, utan processen var 
flexibel. Frågorna ställdes på ett sådant sätt att respondenterna skulle ge uttömliga svar och de 
var också anpassade till myndigheten som respondenten representerade (Bryman & Bell, 
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2013). Vid ett flertal tillfällen ställdes även uppföljningsfrågor för att förtydliga svaren och 
göra den insamlade empirin mer lättbegriplig (Bell, 2011).  
 
Tanken från början var att ha personliga intervjuer med samtliga respondenter, men problem 
uppstod snabbt då de flesta e-tjänster utvecklas på ett nationellt plan och tänkbara 
respondenter med rätt kompetens var svåra att hitta i närområdet. De flesta huvudkontor där 
de tänkbara respondenterna sitter, finns i Stockholm (undantag CSN och Försäkringskassan). I 
samtliga fall förutom Skatteverket som hade en respondent i Borås, valdes telefonintervjuer, 
för att spara både tid och pengar (Bryman & Bell, 2013). Problem som benämns i samband 
med telefonintervjuer är att det inte går att läsa kroppsspråk, alla har inte tillgång till telefon 
och att långa intervjuer kan bli svåra att genomföra via telefon (Bryman & Bell, 2013). De 
frågor som ställdes var inte av en sådan karaktär att respondenterna behövde vara oroliga för 
att ge svar och de borde således inte ge ett speciellt kroppsspråk. Vad gäller längden på 
intervjun ska en telefonintervju enligt Frey (2004) helst inte vara längre än 20-25 minuter lång 
och därför anpassades frågemängden efter detta. I fallet med Skatteverket som intervjuades 
personligt blev mötet ca 1,5 timme, eftersom möjligheten att få längre svar gavs. Det gavs 
även tillfälle att få se diagram med statistik. Intervjun genomfördes på Skatteverkets kontor i 
Borås.  
 
För att det skulle vara enkelt för respondenterna höll en av oss i intervjun medan den andre 
antecknade. Personen som inte förde intervjun fick också möjlighet att få ställa frågor för att 
säkerställa att intervjun genomfördes på ett så objektivt sätt som möjligt. 

2.3.2 Etik 
Innan urvalsprocessen tillfrågades respondenterna om de kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju. Vissa respondenter hade önskemål om att få frågorna skickade till sig i förväg, vilket 
också tillgodosetts. Intervjuerna inleddes med en introduktion där det uppgavs vilka vi var 
och vad studien handlade om. I de fall som intervjufrågor, frågeställning och syfte inte 
skickats i förväg lästes hela syftet och frågeställningen upp. Hur intervjun skulle gå till 
behandlades också i introduktionen. I en av intervjuerna önskades anonymitet, vilket även det 
tillgodosetts.   
 
Eftersom det kan vara svårt att komma ihåg exakt vad som sägs under intervjun tillfrågades 
varje respondent om intervjun kunde spelas in, vilket inte var ett problem i något fall. 
Respondenterna försäkrades också om att ingen utomstående skulle ha tillgång till och kunna 
lyssna på intervjun (Bell, 2011).  
 
Intervjun avslutades med att tacka respondenterna för att de tagit sin tid för intervjun men 
även åt att ge respondenterna möjligheter till att ställa frågor (Bryman & Bell, 2013). Det gavs 
även möjlighet för respondenterna att få kontaktinformation ifall det i framtiden skulle dyka 
upp frågor och funderingar kring innehållet i studien.  

2.4 Studiens reliabilitet och validitet 

Det finns olika varianter att mäta en studies trovärdighet och pålitlighet. I kvantitativ 
forskning använder sig forskare av begreppen validitet och reliabilitet. Med begreppet 
reliabilitet åsyftas hur tillförlitlig mätningen som gjorts är. Validitet däremot är frågan om det 
som skulle mätas verkligen har mätts (Bryman & Bell, 2013). Le-Compte och Goetz (1982) 
har brutit ner begreppen i fyra delar: 
 



8	  
	  

• Extern reliabilitet: Står för huruvida undersökningen kan upprepas med samma 
resultat. 

• Intern reliabilitet: Betyder att forskarlaget internt kommer överens om hur de ska 
tolka och analysera empirin. 

• Intern validitet: Det ska finnas en överensstämmelse mellan observationerna och de 
teoretiska idéer som utvecklas.  

• Extern validitet: Är frågan om resultatet kan generaliseras. 
 
I denna studie valdes däremot Guba och Lincolns (1994) väg att mäta studiens validitet. För 
att säkerhetsställa studiens tillförlitlighet (intern validitet) har vi låtit respondenterna läsa 
igenom våra tolkningar av intervjuerna så att de kan bekräfta att det som står stämmer. För att 
studien ska kunna replikeras eller överföras (extern validitet) har vi försökt att ge fylliga och 
täta detaljer kring utförandet. Studien har även lästs igenom av en handläggare från 
Skatteverket.  

2.5 Vad kunde vi gjort annorlunda? 

Att hålla intervjuer öga mot öga med respondenter är något som föredras framför 
telefonintervjuer. Dels kan intervjun vara längre och svaren blir således mer utförliga. Under 
kapitlet genomförande beskrivs det att e-tjänster oftast behandlas nationellt och därför sitter 
kompetenta respondenter som oftast på myndigheternas huvudkontor. De flesta myndigheter 
har sina huvudkontor i Stockholm (undantag CSN i Sundsvall och Försäkringskassan i 
Norrköping). Hade studien gjorts om hade det varit att föredra att lägga dagar och pengar på 
att åka norrut för att hålla fler personliga intervjuer. 
 
Vad som också kunde gjorts annorlunda var att få med kommunala och regionala 
verksamheter som exempelvis skolor, bibliotek, samt vård och omsorg i urvalet. Att utöka 
urvalet skulle sätta studien i ett större perspektiv och kanske leda till ett intressantare resultat.  

3 Teoretisk referensram 
 
 
Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i de demokrati- och ekonomivärden som nämns inom det 
offentliga etoset. Avsnittet inleds med en redogörelse för de delar som ingår i det demokratiska perspektivet och 
följs upp av en demokratisk teori i legitimitet. Efterföljande del belyser de tre värden som ingår i det ekonomiska 
perspektivet. Även denna del följs upp av en teori i form av kundorientering. För att visa på vilka olika typer av 
förvaltningar som finns avslutas avsnittet med en beskrivning av de tre förvaltningsdoktrinerna som Söderlind 
och Pettersson (1988) identifierat. 
 
 

3.1 Det demokratiska perspektivet 
3.1.1 Offentligt etos 
Offentligt Etos är ett samlingsnamn som innefattar olika begrepp och dimensioner som 
genomsyrar den offentliga verksamheten. Ordet etos betyder enligt Nationalencyklopedin 
(2013a) moralisk grundåskådning och är närbesläktat med etik som i sin tur förklaras som 
förmågan att kunna skilja mellan vad som är rätt och fel (Nationalencyklopedin, 2013b). Inom 
det offentliga etoset finns det olika värden, demokrativärden och ekonomivärden, som är 
grupperade efter karaktär och egenskaper (Lundquist, 1998). Vidare resonerade Lundquist 
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(1998) fram till dessa värden utifrån de fundamentala föreställningarna som han avser ett 
samhälle bör styras efter. Speciellt nu när den offentliga apparaten som för medborgarna ska 
erbjuda service växer sig allt större och blir mer komplex att den inte länge är överskådlig. Då 
är det viktigt att demokratin inte urholkas (Petersson m.fl. 2004). De fundamentala 
föreställningarna som Lundquist (1998) kom fram till i sitt resonemang tar sig i uttryck från 
svenska regeringsformer tillbaka i tiden till svensk medeltidshistoria som relaterar till 
offentlig etik. Framställningen kretsar kring handlingar och texter som finns men som det 
aldrig givits ett sammanfattande uttryck kring.   
 
Varandet eller icke varandet av det offentliga etoset har debatterats fram och tillbaka. 
Debatten kretsar kring själva rekonstruktionen Lundquist gjort men sammanställningen får 
medhåll i litteraturen. Hans Agné (1999) argumenterar för att det offentliga etoset existerar 
som ett analytiskt verktyg som inte skiftar i betydelse beroende på vem det är som tolkar det.  
 
Om vi nu förhåller oss till detta analytiska verktyg som det offentliga etoset är och den del 
som demokrativärdena utgör finns det olika beskrivningar. Lundquist (1998) beskriver tre 
kategorier som faller in under demokrativärdena, politisk demokrati, rättssäkerhet (behandlas 
inte i denna studie) och offentlig etik. I rapporten från Socialdepartementet (2013:11) beskrivs 
demokrativärdena som en värdegrund hämtat från lagar och förordningar. En värdegrund som 
bygger på demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Utifrån detta ska en god 
förvaltningskultur med större möjlighet kunna utvecklas för att senare omsättas från ord till 
handling. I antologin politik som organisation (2010) beskriver Lennart Lundquist 
demokrativärdena i det offentliga etoset på ett snarlikt sätt. De tre kategorierna är folkmakt, 
konstitutionalism och offentlig etik. 
 
Demokrativärdena som beskrivits ovan utgör halva grunden för det offentliga etoset. Trots 
omskrivningar av demokrativärdena behåller de fortfarande sin innebörd och sitt syfte. Med 
utgångspunkt där diskussionen startade gällande offentligt etos (Lundquist, 1998) börjar 
redogörelsen. Innan redogörelsen för vad politisk demokrati och offentlig etik betyder är det 
viktigt att läsaren bär med sig i tanken att demokratin alltid måste sättas i en kontext. Hur väl 
demokratin fungerar bestäms i stor utsträckning av hur omgivningen ser ut (Lundquist, 2001). 

3.1.2 Politisk demokrati 
Konservativa, liberala och socialister har alla egna varianter av vad politisk demokrati bör 
vara. Beroende på vilket perspektiv som den politiska demokratin iakttas från landar tonvikten 
på två olika grunder. Den ena kretsar kring medborgarnas aktiva deltagande i den politiska 
processen och den andra på de valda representanternas konkurrens (SOU 1997:28). Idealet av 
politisk demokrati är att medborgarna har möjlighet att kunna involvera sig i den politiska 
debatten där de kan framföra sina tankar och skapa sin egen framtid och samhällets framtid. 
För att detta ska vara möjligt krävs det att medborgarnas tankar respekteras av de styrande 
som är den andra grunden i en politisk demokrati. Tankarna från medborgarna kring 
framtiden måste förvaltas för att kunna nå fram till ett beslutstagande av staten och i slutändan 
leda till en effektiv implementering (Karvonen, Nedelman, Petersson, Smit & von Beyme, 
1999).  
 
I Sverige är ingen medborgare formellt utestängd. Dock finns det faktorer så som 
klasstillhörighet, ålder och etnicitet som visar på ojämlika förutsättningar för medborgarna att 
kunna delta i processen. Även olika slag av funktionsnedsättningar skapar hinder för att kunna 
ta del av de demokratiska rättigheterna. För den politiska demokratin är det grundläggande att 
medborgare med sina demokratiska rättigheter får komma till tals vid diskussioner kring 
skapandet av den gemensamma utvecklingen (SOU 2001:1). 
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I en regeringsskrivelse (1984/85:202) som behandlar politisk demokrati i en offentlig sektor 
under omvandling utgår det från att det är medborgarens välfärd som är målet för all offentlig 
verksamhet. Arbetet inom den offentliga sektorn måste genomsyras av viljan att stå till tjänst 
för medborgarnas behov och önskemål samtidigt som de har förståelse för den enskilde. 
 
Den politiska demokratin innefattas av substanskrav och processkrav. Det som hittills 
behandlat medborgarnas rättigheter att få delta i den politiska diskussionen är processkraven 
för en politisk demokrati. Det senare är substanskraven där förutsättningar ges för hur 
förvaltningen ska förhålla sig demokratiskt (SOU 1997:28). Det räcker således inte med att 
enbart ta hänsyn till medborgarnas åsikter utan dessa måste också förvaltas (Rothstein, 1995). 
Hur de förvaltas beror på substanskraven. Substanskraven utgör fundamentet för att kunna 
hantera medborgarnas deltagande och åsikter (som är processkraven). I en myndighetsprocess 
är det viktigt att alla inblandade känner förtroende för processen och vad som gäller 
substansen är det av yttersta vikt att denna inte kan påverkas av aktörerna oavsett ärende 
(Persson, 2009). 
 
Genom substanskraven ska förvaltningen utifrån tre punkter beakta lagens krav, politikernas 
vilja samt folkets val och vilja (SOU 1997:28; Lundquist, 1998). Att utifrån lagen precisera i 
detaljstyrning och allmänna målsättningar vid till exempel ramlagsstiftning och målstyrning 
när det inte är helt klart vad det demokratiska kravet är. Förvaltningen ska också beakta 
politikernas vilja hos de som innehar makt i det parlamentariska styrelseskicket. Slutligen ska 
förvaltningen även beakta folkets val och vilja som relaterar till allmänintresset, särintresset 
eller klientintresset. Risken här ligger kring svårigheter att göra kraven från medborgarna 
operativt (SOU 1997:28; Lundquist, 1998). 

3.1.3 Offentlig etik 
Förklaringarna tidigare syftade till att ge en konkret förståelse till vad det offentliga etoset 
innebär ledde till förmågan att kunna skilja mellan vad som är rätt och fel. Inom offentlig etik 
är förmågan att skilja mellan vad som är rätt och fel decentraliserat på den offentliga 
tjänstemannen i sin myndighetsutövning. Det är viktigt att se distinktinktionen mellan det 
offentliga etoset som gäller för hela den offentliga verksamheten och den offentliga etiken 
som gäller för myndighetspersonen.  
 
Det finns bland medborgare ett önskemål att de blir sedda av tjänstemännen. Där 
tjänstemännen visar medkänsla och sympati för den enskilde och inte utför sitt arbete 
mekaniskt (Du Gay, 2008). Den klassiska byråkratiska uppfattningen motstrider detta på 
grund av den offentliga sektorns storlek. Max Weber utgår från en princip som bör styra 
idealbyråkratens arbete, sine ira ac studio. En princip som syftar till att om arbetet ska kunna 
genomföras måste den berövas på sitt personliga engagemang och irrationella känsloelement 
mot medborgarna. Annars skulle det vara omöjligt att handskas med alla ärenden som 
strömmar in (Weber, 1987).  
 
En skiftning från detta neutralt kalla synsätt gentemot sina medborgare i Sverige har 
förändrats. Den offentliga förvaltningen har utvecklat sin förmåga att försöka visa 
medborgarna medkänsla och skapa förståelse för den individuellas problem. Ett synsätt kring 
likabehandling och medkänsla har förts fram i en Regeringsskrivelse:  
 

För att dessa intresseavvägningar skall kunna göras riktigt och insiktsfullt krävs 
därför särskilda regler och särskilda garantier för myndigheternas arbetssätt så att 
medborgarintresset alltid präglar verksamheten. Särskilt när det råder 
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motsatsförhållanden mellan olika intressen, måste den offentliga sektorn visa sin 
styrka genom att i större utsträckning än hittills biträda den enskilde, ge honom råd 
och information, öppna sig för kritiska granskning och visa medkänslighet och 
förståelse för den enskilde  

        
       (Civildepartementet, 1984/85:202 s.26). 

 
Förhållningssättet mellan tjänstemän och medborgare är en del som innefattas av den 
offentliga etiken. Tjänstemän mot överordnade och lagar följer ständigt med i arbetet också. 
Tjänstemannen har alltså olika etiska grundrelationer gentemot överordnande, lagen och 
samhällsmedlemmar. Tjänstemännen förväntas vara lojala mot sina överordnade, visa lydnad 
mot lagen och samtidigt ta hänsyn till sina samhällsmedlemmar. Det är inte alltid enkelt för 
tjänstemannen att bejaka alla relationer och det uppstår emellanåt konflikter. Det finns ingen 
tydlig lagstiftning för att hantera dessa konflikter men tydligt är att lydnad under lagen är 
centralt i rättsstaten, men rättstraditionen i Sverige pekar i sin tur på att etiken alltid kommer 
först. (Lundquist, 2010; SOU 1997:28). 
 
För tjänstemännen inom den offentliga sektorn påverkas det dagliga arbetet hela tiden av 
offentlig etik. Deras agerande baseras på vad som är rätt och fel utifrån demokratiska aspekter 
i deras relationer mot överordnade, samhällsmedlemmar och lagen. I grund och botten ska de 
utföra sina arbetsuppgifter sakligt för att organisationen inte ska falla ihop enligt det 
byråkratiskt traditionella synsättet (Weber, 1987). I en Webersk idealbyråkrati är etiken 
utesluten genom att lagarna är så entydiga att det inte finns utrymme bland tjänstemännen att 
skapa egenetik. I realiteten finns det inga så entydiga lagar för den offentliga förvaltningen 
och därför kan etiken inte uteslutas enligt Lundquist (2010).  

3.1.4 Legitimitet 
I Finansdepartementets proposition (2009/10:175) gällande en offentlig förvaltning för 
demokrati, delaktighet och tillväxt står det skrivet: 
 

”Det övergripande målet för e-förvaltningen är att det ska vara så enkelt som möjligt 
för så många som möjligt att fullgöra sina skyldigheter samt att ta del av 
förvaltningens service [ … ] Utvecklingen bör, inom ramen för det statliga 
åtagandet, drivas utifrån ett rationaliseringsbehov och att e-tjänsterna utformas 
utifrån konkreta behov hos användarna av tjänsterna, det vill säga medborgare, 
företag och medarbetare, för att säkerställa en hög grad av användning av 
tjänsterna. Därigenom effektiva, värdefulla och efterfrågade e-tjänster som stödjer 
medborgare och företagare utifrån deras olika behov utvecklas och 
tillgängliggöras.“  

 
I Petersson (2007) beskrivs förvaltningspolitik på ett sätt där idéer och åtgärder riktade mot 
den offentliga förvaltningen ska prägla dess arbetssätt. Den förvaltningspolitik som 
Regeringen (2009/10:175) lägger fram lägger grunden för medborgarnas rätt att 
förvaltningsmyndigheterna gör sitt yttersta för att uppfylla de mål och tjänster regeringen 
fastställer och att tjänsterna sedan produceras med hög kvalitet och till låg kostnad. Med god 
hushållning av resurserna och att sakerna görs på rätt sätt vid rätt tidpunkt menar Petersson 
(2007) vinner ett högt medborgerligt förtroende.  
 
Vid ett högt medborgerligt förtroende för staten i landet ökar legitimiteten. Legitimiteten är en 
egenskap i politiska system som bevisar hur legitimt handlandet är, det vill säga hur 
rättmätigt. Bäck & Larsson (2010) visar på att legitimitetsfrågan också kan betraktas ur 
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medborgarnas synvinkel där beroende på i hur stor utsträckning de väljer att acceptera det 
politiska systemet kring de beslut och handlingar som systemet levererar, vilket härstammar 
från Max Webers idéer om en legitim stat. Det är viktigt att förvaltningsapparaten tar tillvara 
på medborgarnas åsikter vid implementeringsprocessen för att det ska vara möjligt att 
medborgarna ska känna förtroende för den offentliga förvaltningens arbete som i 
förlängningen skapar legitimiteten. (Weber, 1987).  
 
Heinelt och Haus (2005) har en teori som beskriver hur legitimitet och ett politiskt system 
fungerar ihop och uppför sig på tre sätt. Det första är inflödeslegitimering som syftar på att 
varje demokratiskt system måste grunda sig i någon form av autentiskt medborgerligt 
deltagande. Medborgarna tycker systemet är legitimt när de har fått vara med eller haft 
chansen att få vara med och gjort sin röst hörd, deltagande är mekanismen som skapar 
legitimitet. Det andra är utflödeslegitimering där det demokratiska systemet värderas av 
medborgarna utefter leveransförmågan. Leveransförmågan för att kunna lösa de problem som 
finns i det demokratiska systemet. Leveransförmågan är alltså mekanismen som skapar 
legitimitet. Det sista är genomflödeslegitimering där varje demokratiskt system bedöms utefter 
hur öppna och genomskinliga de är i dess institutioner och processer. En förståelse för hur 
beslut fattas och vem som är ansvarig. Mekanismen som är legitimitetsskapande är de 
instrument som finns för ansvarsutkrävande och för att kunna avgöra vems ansvar det ligger 
på. Lundquist (2001) påpekar särskilt att individen måste ha tillgång till denna information 
om vem som är ansvarig för att kunna ta ställning och påverka beslutsfattningen.  
 

 

Princip Kriterier Krisfenomen 

Inflödeslegitimering Deltagande Samtycke Minskat valdeltagande osv. 

Utflödeslegitimering Effektivitet Problemlösning Politikmisslyckanden 

Genomflödeslegitimering Transparens Ansvarighet Hemlighetsmakeri, 
ogenomskinliga institutioner 

Figur 1. (Haus & Heinelt, 2005, s. 15) 
 
Systemet kan inte överleva utan legitimitet. Dessa tre nämnda sätt, medborgerligt deltagande, 
transparens kring aktiviteterna och förmågan att lösa problem och leverera de resultat som 
medborgarna vill ha är det som utgör grunden för överlevnaden för det demokratiskt politiska 
systemet (Heinhelt & Haus, 2005).  
 
Inledningsvist i detta avsnitt beskrevs förvaltningspolitiken som ska prägla den offentliga 
förvaltningen med hjälp av effektiva e-tjänster inom e-Förvaltning (Finansdepartementet, 
2009/10:175). Lidén (2011) beskriver IT som ett sätt att utveckla utflödeslegitimiteten inom 
den offentliga förvaltningen genom att utveckla serviceproduktionen till medborgare. Jansson 
(2013) menar att ansvaret i högre grad än tidigare ligger på medborgaren gällande ansvaret för 
effektivt utförda tjänster eftersom medborgaren nu måste veta vilken myndighetstjänst som 
ska användas och hur den ska användas. Denna skiftning i ansvar som påverkar legitimiteten i 
ett politiskt system är intressant att ställa emot följande citat: 
 

“En välfungerande demokrati utmärks av ett effektivt och jämlikt deltagande. Med 
vår demokratiuppfattning innebär det ett samhälle med aktiva och ansvarstagande 
medborgare med lika möjligheter att påverka sin vardag såväl som 
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samhällsutvecklingen i stort. Alla samhällsgrupper ska vara delaktiga i politiken. 
Den ska inte utformas av några få grupper, medan andra hamnar utanför”  
 

  (SOU 2000:1 s.210). 
 

3.2 Det ekonomiska perspektivet  
3.2.1 Offentligt etos - ekonomivärden 
Inom den offentliga förvaltningen talas det om en förskjutning mot ekonomivärdena på 
bekostnad av demokrativärdena inom det offentliga etoset. Det har att göra med det arbetet 
som den offentliga förvaltningen har bedrivit sedan 1980-talet för att förnya och effektivisera 
den offentliga förvaltningen, vilket i sin tur kopplat med god service mot medborgarna har 
blivit nyckelbegrepp för den offentliga verksamheten (Petersson & Söderlind, 1988; 
Civildepartementet, 1984/85:202; Högdahl, 2008:97).  
 
Den offentliga förvaltningen försöker bland annat tillgodose brukarnas önskemål om hög 
kvalitet och god service i de offentliga tjänsterna och samtidigt bejaka huvudmännens krav på 
god resursanvändning (Finansdepartementet, 2009/10:175).  
 
Lennart Lundquist (1998) försöker med hjälp av ekonomivärdena funktionell rationalitet, 
kostnadseffektivitet och produktivitet i det offentliga etoset att ge en förklaring till 
utvecklingen som den offentliga förvaltningen genomgår. Bakom alla spridda begrepp 
inringas effektivisering och service implicit i ekonomivärdena och möjliggör en referensram 
som syftar till att ge förståelse kring den process den offentliga förvaltningen genomgår. 
Begreppen handlar mer specifikt om: 
 

• Funktionell rationalitet härleder från mål-medel-rationalitet och ser målen som givna 
där expertis och yrkesskicklighet avspeglas. Det vill säga att verksamheten väljer 
åtgärderna som verkligen leder till de uppsatta målen. Observera att det är vilka medel 
som väljs som är i fokus och inte målen i sig. 

 
• Kostnadseffektivitet betyder att kostnaderna ska reduceras och hållas nere till största 

möjliga grad.   
 

• Produktivitet pekar på relationen mellan insatsen och mängden utförda aktiviteter. 
Insatserna ska vara låga för en viss typ av åtgärd så att resursåtgången för varje enskild 
åtgärd ska vara så låg som möjligt. Produktiviteten ökar om verksamheten för samma 
insats (input) kan få ut större mängd (output) för samma nedlagda arbete.  

 
Dessa ekonomivärden ingår i det offentliga etoset och Lena Agevall (2000) beskriver dem 
som att “ekonomivärdena betonar att vi gör saker rätt, men inte att vi gör rätt saker”. En 
beskrivning som betonar att ekonomivärdena inte kan stå ensamma eftersom de alltid måste 
sammankopplas med demokrativärdena för att kunna uppnå en etisk verksamhet. Lundquist 
(2001) betonar också vikten av att ekonomivärdena allena inte kan prägla en offentlig 
verksamhet. Ekonomismen har ett antipolitiskt drag som saknar intresse för deliberativa 
politiska processer som för medborgardemokratier är idealet. Alltså att ekonomismen inte 
intresserar sig för diskussioner kring det bästa för landets medborgare utan enbart ser till vad 
som är mest gynnsamt ur ett ekonomiskt perspektiv.  
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Att den goda servicen gentemot medborgaren har blivit ett nyckelbegrepp kommer implicit 
från förskjutningen mot ekonomivärdena. Effektiviseringen och vinstmaximeringen 
prioriteras driver i och med idealen och koncepten som hämtas från näringslivet (Lundquist, 
1998).  

3.2.2 Kundorientering 
När New Public Management fick fäste på 1980-talet inleddes ett nytt sätt att arbeta på i den 
offentliga sektorn. Från att tidigare ha försökt styra förvaltningarna som om de vore unika 
flyttades fokus istället till att försöka efterlikna den privata sektorn (Hood, 1995). Utveckling 
innebar också att intresset för vad som är värdeskapande för medborgaren börjat tas i större 
beaktning än tidigare. Från att enbart ha fokuserat på regelstyrning har fokus förflyttats mot 
ekonomiska termer där kundorientering återfinns (Ivarsson, 2005). Kallberg (2013) menar i 
sin tur på att förvaltningars fokus när det kommer till e-Förvaltning främst har legat på 
utvecklingen av den interna verksamheten, men hon pekar också på att relationen till 
medborgarna har varit centralt. 
 
I början av 90-talet blev det allt vanligare med olika typer av varianter för att stärka 
medborgarens inflytande över kommunens service. Så kallade medborgar- och kundenkäter 
blev vanligare, men även system som skulle påverka producenten direkt infördes (Hansson, 
1999). För att öka kundens möjlighet till inflytande har det också blivit vanligt med radio- och 
tv-sända debatter, samt andra sätt för politiker, offentlig- och kommunal verksamhet att nå ut 
till kunderna (Lidén, 2011).   
 
Att vara medborgare innebär att individen har förpliktelser, diskuteras istället begreppet kund 
som är vanligare inom kundorientering handlar det snarare om vilka rättigheter individen har 
(Ivarsson, 2005). 
 
Offentlig sektor beskylls ofta för att vara byråkratisk i en negativ bemärkelse. Byråkratin 
beskylls för att vara långsam, stel, tidsödande, krånglig och innehålla många onödiga rutiner 
(Lundquist, 2013). För att offentlig sektor ska ändra många kritikers uppfattning kan 
kundfokuseringen enligt Barzelay (2001) ses som en lösning. Kundfokusering grundar sig i ett 
fokus på individen där intresse för personens önskemål och problem är centralt. På så sätt får 
varje människa ett värde i sig och alla medborgare betraktas inte som likadana. 
 
Kundfokusering för offentliga myndigheter kan vara ett medel för att kunna omvandla det 
som står i Regeringsformens 1 kap. 2 § (SFS 1974:152) gällande den offentliga 
verksamhetens utveckling för att bättre kunna stärka välfärden: 
 

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans frihet och värdighet. 
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. 

 
Calnan (1988) pratar om tre skäl till varför kundfokus är en viktig del, vilket delvis kan 
grunda sig i ovanstående lagrum. 
 
- Invånarna och samhällets åsikter ska beaktas. 
- Med utgångspunkt i demokratin är kundernas uppfattning viktig. 
- Humanitära och etiska aspekter samt önskningar och behov ska tillgodoses så gott det går. 
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Enligt Calnan (1988) handlar kundfokusering med andra ord om demokrati och 
människovärde. 
 
Det finns dock kritiker som inte bara ser nytta med kundfokusering. Franz (1998) ser problem 
med kundorientering ur ett utbildningsperspektiv. Han menar att undervisningen kan bli 
popularitetstävlingar och det finns stor risk för så kallad betygsinflation. Guerrier och Adib 
(2000) ser också problem med ett för stort kundfokus. Att ge kunderna vad de vill ha kan vara 
bra men de menar att det finns en gräns för vad som är rimligt och inte. Det händer att kunder 
frågar eller kräver något som inte är inom gränserna för vad som bör ses som kundfokus. 
Dessa saker kan inte alltid tillgodoses och det skapas en form av politikerförakt där 
medborgarna börjar misstro de offentliga förvaltningarna (Nationalencyklopedin, 2013d). 

3.3 Förvaltningsdoktriner 

För att skapa en överblick över hur svenska förvaltningar kan styras så skiljer Petersson och 
Söderlind (1988) på tre olika huvudprinciper (doktriner) av förvaltningsstyre: den lagstyrda-, 
den folkstyrda- och den marknadsstyrda förvaltningen. Tabellen nedan sammanfattar de 
kännetecken som varje typ av förvaltningen arbetar utefter. 
 

 Den lagstyrda 
förvaltningen 

Den folkstyrda 
förvaltningen 

Den 
marknadsstyrda 
förvaltningen 

Syn på staten Tvångsordning Demokratins redskap Serviceproducent 

Normkälla Rättssystemet Folkets vilja Marknaden 

Kriterium Rättssäkerhet Representativitet Effektivitet 

Medborgarroll Undersåte Uppdragsgivare/principal Kund 

Relation till 
omgivningen 

Obundenhet Politisk följsamhet Efterfrågestyrning 

Förebild Domstolen Folkrörelsen Företaget 

Yrkesroll Jurist Ombudsman Ekonom 
         Figur 2. (Petersson & Söderlind, 1988, s. 30) 

 
Statsuppfattningen har en central roll i vilken typ av styre som kännetecknar en förvaltning. 
Om tvångsordning är huvudprincipen ska den enskilde skyddas mot övergrepp och godtycke. 
I den folkstyrda förvaltningen är den demokratiska folkviljan central och i den 
marknadsstyrda handlar tänket om huruvida produktionen sker på effektivaste sätt. 
 
Vems åsikter som ska bejakas (normkälla) skiljer sig också mellan de olika 
förvaltningsdoktrinerna. Synen på kriteriet för en framgångsrik förvaltning är olika beroende 
på vilken doktrin som anammas (rättssäkerhet, representativitet eller effektivitet). 
 
Medborgarrollen i doktrinerna varierar kraftigt. I den lagstyrda förvaltningen ses medborgaren 
som en undersåte med rättigheter och skyldigheter. Den folkstyrda förvaltningen menar 
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däremot på att medborgaren är den offentliga förvaltningens huvudman, i form av bland annat 
väljare, brukare, kommunmedlemmar. I den marknadsstyrda förvaltningen ses medborgaren 
som en kund. Relationen till omgivningen enligt den lagstyrda doktrinen är ett oberoende 
gentemot utomstående förutom rättsordningen. Den folkstyrda förvaltningen fokuserar 
däremot på politiska önskemål medan den marknadsstyrda tittar på kundernas efterfrågan. 
 
Vilken förebild doktrinerna har är också olika. Den lagstyrda förvaltningen ser domstolen som 
en förebild, den folkstyrda folkrörelsen (kollektiv organisation med syfte att förändra 
samhället) och den marknadsstyrda det privata företaget. Yrkesrollen varierar mellan jurist, 
ombudsman och ekonom. Pettersson och Söderlind (1988) pekar däremot på att den ena 
doktrinen inte behöver utesluta den andra utan olika slags kombinationer förekommer ofta. De 
tre doktrinerna är ett redskap för att tolka och förstå meningsskillnader som finns i 
förvaltningar enligt Pettersson och Söderlind (1988). 
 

4 Empiri 
 
 
Avsnittet börjar med statistik på hur den digitala klyftan ser ut idag för att sedan dela in avsnittet i fyra 
delar där myndigheternas syn på e-Förvaltning inleder kapitlet. Synen på e-Förvaltning följs upp av 
två delar som innefattar den digitala klyftan: den digitala klyftan i myndigheterna och hanteringen av 
den digitala klyftan. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet från de intervjuer som 
genomförts med varje myndighet.   
 
 

4.1 Den digitala klyftan idag 

Att det fanns en klyfta mellan män och kvinnor var något som Andersson (2003) 
konstaterade. Nu för tiden är klyftan inte lika stor. Vad gäller tillgången till Internet så ligger 
män fortfarande före kvinnorna (bilaga 3). Samma sak gäller även användningen av Internet 
där klyftan har minskat de senaste åren, men det skiljer fortfarande lite mer än 5 % i 
användandet mellan män och kvinnor (bilaga 4).   
 
Den åldersrelaterade klyftan identifierades av både Andersson (2003) och Mattsson (2010). 
Även fast kurvorna för alla pensionärer (+65) går upp skiljer det sig fortfarande mycket i 
jämförelse med de yngre grupperna. 2012 hade 98,4 % av personerna mellan 16-24 år tillgång 
till Internet. Samma år hade 15,8 % totalt av personerna över 85 år tillgång till Internet (bilaga 
5). Vad gäller användandet av Internet på fritiden är den digitala åldersklyftan mellan de 
yngsta och äldsta ännu större. 96,9 % av personerna mellan 16-24 år använder Internet på 
fritiden dagligen eller flera gånger i veckan. Siffran för personer över 85 år är 7,2 % (bilaga 
6). 
 
Sambandet mellan utbildningen och tillgång- samt användandet av Internet är något som 
Hoffman och Novak (1998) tidigt pekade på. Genomsnittet för tillgång till Internet i hemmet 
för en person som har en eftergymnasial utbildning är 97,7 %. Motsvarande siffra för personer 
som saknar gymnasial utbildning är endast 73,7 % (bilaga 7). Ett liknande samband återfinns i 
användandet av Internet (bilaga 8).   
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I Sverige är statistiken bristfällig gällande sambandet mellan etnicitet och Internet. Den 
statistik som finns på området beskriver skillnaden i Internettillgång mellan personer som har 
en utländsk bakgrund och personer med svensk bakgrund. 2012 hade 87,0 % av alla personer 
med svensk bakgrund tillgång till Internet. Siffran för personer med utländsk bakgrund var 
88,8 % (bilaga 9). Vilken bakgrund en person har spelade inte någon stor roll år 2012 
gällande användandet av Internet dagligen eller flera gånger i veckan på fritiden (bilaga 10).   
 
Även fast möjligheten till Internet blir större oavsett geografisk hemvist 
(Näringsdepartementet, 2009) är skillnaden i tillgång till och användningen av Internet 
fortfarande stor mellan större och mindre städer/kommuner (bilaga 11 och 12). 
 
Statistiken är även bristfällig gällande jämförelsen mellan funktionshindrade och icke 
funktionshindrade. 2001 var som tidigare nämnts skillnaden i Internettillgång 10 % mellan de 
olika grupperna (bilaga 2).  

4.2 Myndigheternas e-Förvaltning 

Skatteverket1, Pensionsmyndigheten2, Migrationsverket3 och Arbetsförmedlingen4 har en 
uttalad strategi om att visionen med e-Förvaltning delvis handlar om att förenkla för 
medborgaren/kunden. Myndighetens information ska finnas tillgänglig dygnet runt och det 
ska vara enkelt att nå informationen för medborgaren. Grunden till e-Förvaltning handlar 
också enligt alla myndigheter om en tanke om ökad effektivitet internt inom myndigheten. 
Med effektivitet åsyftas, som tidigare nämnts en enkelhet, en kostnadseffektivitet och 
tidseffektivitet. För Skatteverket behöver effektiviteten då inte vara kontakten till 
medborgarna utan också mellan de olika myndigheterna och internt. Försäkringskassans5 
vision eller målbild för e-Förvaltning skiljer sig något då ett av de främsta syftena är att 
kunden ska bli mer självgående. 
 
Begreppet kund är något som myndigheterna har börjat använda mer och mer med åren. CSN6 
och Arbetsförmedlingen menar att alla medborgare inte är deras kunder och därför kan de inte 
använda medborgare som begrepp på deras användare. Skatteverket däremot, har i vissa fall 
alla medborgare som kunder (de som folkbokförs) och ser därför lite annorlunda på 
begreppet. Det är ett accepterat begrepp i organisationen men många väljer fortfarande att 
använda ett annat ord. I lagtext benämns användarna som så kallad skatteskyldig, men det är 
sällan ett ord som används. Även Pensionsmyndigheten, Migrationsverket och 
Försäkringskassan använder sig av benämningen kund på sina användare. E-delegationen7 har 
inga egna användare men använder sig av begreppet kund när det gäller myndigheternas 
användare.     
 
Att det finns ett krav på en förbättrad e-Förvaltning är något som samtliga myndigheter pekar 
på. Dels finns det krav från den egna organisationen om att förvaltningen ska bli bättre men 
också från regeringen (genom regleringsbrev) som är myndigheternas uppdragsgivare. 
Samtliga myndigheter arbetar tillsammans med e-delegationen vars mål är att genomföra 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Henrietta	  Johansson,	  e-‐ambassadör	  Skatteverket,	  personlig	  intervju	  den	  4	  december	  2013.	  
2	  Mikael	  Eriksson,	  chef	  för	  utveckling	  på	  kundavdelningen	  Pensionsmyndigheten,	  telefonsamtal	  den	  18	  december	  2013.	  
3	  Migrationsverket,	  telefonsamtal	  den	  20	  december	  2013.	  
4	  Johnny	  Carlberg,	  IT-‐strateg	  Arbetsförmedlingen,	  telefonsamtal	  den	  6	  december	  2013.	  
5	  Gunilla	  Dyrhage-‐Cederqvist,	  verksamhetsområdeschef	  Självbetjäning	  Försäkringskassan,	  telefonsamtal	  den	  16	  december	  2013.	  
6	  Ingela	  Abrahamsson,	  verksamhetsutvecklare	  CSN,	  telefonsamtal	  den	  3	  december	  2013.	  
7	  Lars	  Danneman,	  e-‐delegationen,	  telefonsamtal	  den	  18	  december	  2013.	  
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regeringens handlingsplan för e-Förvaltning. Skatteverket menar att utvecklingen egentligen 
kommer från samhällsutvecklingen i sig. Många privata aktörer (delvis) har gjort att det mesta 
går att göra via Internet, vilket i sin tur leder till att medborgarna förutsätter att även ärenden 
med myndigheter borde gå att genomföra via Internet.  
 
Att få med användarna i utvecklingen av e-Förvaltningen är något som alla sex myndigheter 
arbetar med. Eftersom det är medborgarna som kommer att använda tjänsterna anses det vara 
viktigt att de även får vara med i utvecklingen. Hur deltagandet sker är dock annorlunda 
beroende på myndighet. Arbetsförmedlingen använder sig mycket av mätningar för att se vad 
medborgare vill ha och vad de tycker om existerande tjänster. Migrationsverket och CSN har 
nöjd-kundundersökningar som fungerar på ett liknande sätt. Pensionsmyndigheten får in 
kunders åsikter via olika kundkanaler och försöker att finnas på alla ställen där kunderna vill 
att de ska finnas. Genom att ta upp åsikter från kunderna används detta för en analys kopplat 
till de interna mål som finns (vad myndigheten vill med kunden) samt externa mål (vad 
kunden vill ha) myndigheten har. Finns det ett intresse av personlig kontakt så ska 
Pensionsmyndigheten ha det. Även fokusgrupper är något som används bland vissa av 
myndigheterna där medborgarnas åsikter kommer fram. Försäkringskassan arbetar sedan 
några år tillbaka väldigt kunddrivet. Genom en metod som kallas för service design kartläggs 
de grundläggande kundbehov och kundresor. Försäkringskassan samlar även in vad kunder 
tycker genom kvalitativa och kvantitativa analyser samt genom kundenkäter på webbplatsen.   
 

Myndigheterna tar sedan tillvara på åsikterna och idéerna som de fått in och låter ibland 
användarna vara med i utvecklandet av tjänsterna. Hur mycket de får vara med varierar 
däremot beroende på vilket slags projekt och vilken myndighet det handlar om. 
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan låter olika kundgrupper testa på webbplatsen 
och deras e-tjänster i utvecklingsfasen för att få feedback. Migrationsverket genomför 
användartester med frivilligorganisationer och andra grupper som ska representera deras 
användare. När tjänsten sedan är lanserad försöker myndigheterna att snappa upp vad 
medborgarna tycker, bland annat genom den personliga kontakten eller genom 
telefonkontakter som de har med medborgare.  
 
Skatteverket och Arbetsförmedlingen påpekar att det kan vara svårt att hänga med i 
utvecklingen på e-fronten. Till skillnad från privata aktörer har offentliga organisationer 
många lagkrav att rätta sig efter. Samma regler som gäller i den manuella hanteringen ska 
också gälla på Internet, vilket gör att de måste tänka på många olika faktorer. 
Arbetsförmedlingens arbete försvåras mycket genom många ändringar i regelsystemen. 
Väldigt små ändringar i till exempel bidragsreglerna kan göra att de måste byta ut en hel 
tjänst. Mycket tid och resurser går då åt på detta sätt. Skatteverket och Migrationsverket 
påpekar även att sekretesslagen och offentlighetsprincipen kan försvåra utvecklingen som 
gäller för all offentlig verksamhet. Försäkringskassan menar på att begränsningen i lag att 
vissa uppgifter bara får lämnas ut via brev eller telefon och inte datorvägen är ett problem 
som även försvårar och försenar utvecklingen. Begränsningen gör att beslut kan försenas men 
även bli felaktiga. Pensionsmyndigheten ser användandet och spridandet av e-legitimation 
som en dämpande effekt i utvecklingen, men även problemet att vissa originaldokument inte 
går att skicka elektroniskt.   
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4.3 Digitala klyftan i myndigheterna 

Den digitala klyftan är något som märks av i samtliga myndigheter men det är inget begrepp 
som de använder i sina verksamheter. Vilka grupper av den digitala klyftan som 
myndigheterna märker av skiljer sig dock. Vissa myndigheter har inte samtliga medborgare i 
Sverige som “kunder” och därför har de ingenting med vissa grupper att göra. De digitala 
klyftor som varje myndighet kan bekräfta är: 
 
• Skatteverket: Ålder, geografisk hemvist, etnicitet (men handlar snarare om utbildning). 
• Pensionsmyndigheten: Ålder, etnicitet och funktionshindrade.  
• Migrationsverket: Etnicitet  
• Arbetsförmedlingen: Ålder, funktionshindrade, etnicitet och utbildning.  
• Försäkringskassan: Etnicitet.  
• CSN: Ålder, etnicitet och utbildning.   

 
Skatteverket, som använder inkomstdeklarationen som ett bra exempel (kan se exakt vem det 
är som deklarerar) menar på att åldersspannet märks av väldigt tydligt i deras e-Förvaltning. 
Personer som är yngre tenderar i en mycket större utsträckning att använda sig av förvaltnings 
e-tjänster än vad de äldre gör. I exemplet inkomstdeklarationen, kan vi se att snittet i Sverige 
ligger på 66 % som deklarerar elektroniskt (via telefon, sms eller dator). Bland personer som 
är födda 1991 är samma siffra 88 % (bilaga 13). Desto äldre personerna är resulterar generellt 
i färre inlämningar av inkomstdeklarationen elektroniskt. Vad gäller inkomstdeklarationen ser 
Skatteverket även en tendens av att kommuner som ligger i eller vid större städer tenderar att 
ha en högre procentsats (inlämning elektroniskt) än vad kommuner som ligger på landet har 
(Bilaga 14). Skillnad i inlämning av inkomstdeklarationen mellan kvinnor och män visar sig 
genom att kvinnor är något överrepresenterade (Bilaga 15). Skatteverket märker även av en 
skillnad i användandet beroende på vilket land användaren kommer ifrån. Vad Skatteverket 
menar är att de skillnaderna snarare handlar om utbildning. Med utbildning avses i detta fall 
att personerna kanske inte är bekanta med datorer eller skattesystemet som finns i Sverige. 
Skatteverket erbjuder på sin hemsida både information på andra språk än svenska 
(Skatteverket, 2013b) men även filmer där teckenspråk används (Skatteverket, 2013c).   
 
Eftersom det krävs att användaren är inloggad för att utnyttja de e-tjänster som CSN erbjuder, 
kan de se exakt vem användaren är. Vad CSN har sett är att kunder med högre utbildning är 
mer frekventa användare av tjänsterna. De kan också se att åldern på användarna varierar. 
Generellt är regeln att desto äldre personerna är desto lägre användning av e-tjänsterna. CSN 
sysslar också med ett sidospår till den ordinarie verksamheten, som kallas hemutrustningslån. 
Tjänsten vänder sig till flyktingar där de kan låna pengar för att rusta upp sitt hem. CSN 
märker av att denna grupp har svårt att utnyttja tjänsterna till fullo och på rätt sätt. Precis som 
Skatteverket erbjuder även CSN information på andra språk (CSN, 2013a) och filmer med 
teckenspråk i (CSN, 2013b).   
 
När Arbetsförmedlingen utvecklar sina tjänster har de funktionshindrade och folk med andra 
språk i åtanke. De arbetar med tillgänglighetsregler och olika riktlinjer. För att användare som 
pratar dålig eller ingen svenska alls ska ha möjlighet att använda deras e-tjänster finns 
översättningar till andra språk. Det saknas resurser för att kunna översätta till samtliga språk 
som talas i Sverige och därför har de valt ut de språk som flest talar. På hemsidan finns även 
olika tolktjänster. Då pensionärer får pension från annat håll har Arbetsförmedlingen en liten 
kontaktyta gentemot dessa. Däremot ser de skillnader i användandet mellan yngre personer 
och äldre. Yngre ställer väldigt höga krav, saker ska inte bara finnas tillgängliga på datorn 
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utan även på mobilen, vilket gör att en ny typ av digital klyfta växer fram. 
Arbetsförmedlingen försöker i möjligaste mån att utveckla enkla och intuitiva e-tjänster som 
oavsett utbildning ska vara enkla att använda. Trots detta kommer inte alla kunna använda 
tjänsterna beroende på bland annat läs- eller skrivsvårigheter.  
 
Försäkringskassan anser inte att den digitala klyftan är ett problem eftersom de inte tvingar 
någon att använda deras e-tjänster. Den personliga kontakten finns fortfarande kvar. Däremot 
ser de en utmaning i att kunna erbjuda sina digitala tjänster till så många som möjligt. 
Försäkringskassan arbetar för att utveckla sina tjänster för att kunna nå så många som möjligt 
och erbjuder därför bland annat filmer med teckenspråk samt andra språk på sin webbplats. I 
vissa fall hjälper de kunderna personligen och i andra fall lär de kunderna hur de använder sig 
av deras självbetjäningstjänster. De ser dock ett problem i och med att tjänsterna endast finns 
på svenska i nuläget (arbetet med fler språk pågår).    
 
Pensionsmyndigheten menar på att den digitala klyftan märks i deras verksamhet. De arbetar 
kundanpassat och pekar på att de erbjuder den service som kunderna vill ha, vilket i nuläget är 
både personlig och elektronisk kontakt. Så länge det finns ett behov av personlig kontakt 
kommer den att finnas kvar. Vad gäller Pensionsmyndighetens tjänster märker de av att äldre 
personer tenderar att använda sig mer av de traditionella tjänsterna, i form av papper. Tjänster 
där det finns ekonomiska incitament inblandat i (bland annat fondbyten) görs oftare digitalt, 
eftersom det ska gå fort. De försöker att arbeta kostnadseffektivt, men det får inte vara på 
bekostnad av deras uppdrag (det allmänna ska vara tillgängligt för alla). På deras hemsida 
erbjuds information på olika språk och videos med teckenspråk.  
 
Migrationsverkets tjänster är inte riktade till medborgare i Sverige och därför skiljer sig den 
digitala klyftan något. Migrationsverket tjänster riktar sig ofta mot användare som inte pratar 
svenska eller dålig svenska, vilket också gör att den digitala klyftan vad gäller etnicitet är den 
de får arbeta mycket med.   

4.4 Hantering av den digitala klyftan 

Den digitala klyftan blir ett problem för myndigheterna i och med att de måste tänka på 
mycket mer än att bara utveckla en tjänst. Tjänsten ska vara enkel, men även tillgänglig för så 
många som möjligt. Arbetsförmedlingen menar att den digitala klyftan snarare är ett 
samhällsproblem än något som Arbetsförmedlingen kan lösa på egen hand. Eftersom de har 
ett ansvar att kunna tillhandahålla e-tjänster åt användare, som i sin tur inte alltid kan använda 
e-tjänsterna fullt ut på grund av olika faktorer, är den digitala klyftan således ett problem i den 
mån att de hela tiden måste arbeta med den. CSN arbetar väldigt mycket med enkelhet i sina 
tjänster. De arbetar efter idén att förstår en grundskoleelev hur tjänsten fungerar kommer även 
en högskoleelev att göra det. I de fall de söker en kundgrupp som inte har svenska som 
förstaspråk gör de tjänsten ännu enklare att förstå. I Skatteverkets verksamhet är e-vägen 
fortfarande bara ett alternativ till den personliga kontakten, även fast de ur 
effektivitetssynpunkt föredrar att medborgare använder e-vägen. Pensionsmyndigheten 
resonerar på ett liknande sätt som Skatteverket gör.  
 
Både Skatteverket och Arbetsförmedlingen är tydliga med att säga att det inte finns några 
planer på att den personliga kontakten ska försvinna utan det kommer alltid finnas behov av 
en personlig service, både via kontor och via telefon. Pensionsmyndigheten menar att så länge 
kunderna efterfrågar en personlig kontakt kommer en sådan kanal att finnas kvar. 
Försäkringskassan har däremot som vision att all kommunikation mellan handläggare och 
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kund ska ske uteslutande via digitala kanaler i de fall där både kund och Försäkringskassan 
inte ser ett behov av personlig kontakt. E-delegationen beskriver i intervjun framtiden som: 

“En del människor är oroliga för att digitaliseringen av den offentliga sektorn 
kommer att leda till att de som står utanför it-samhället kommer att få svårare att få 
tillgång till offentlig service. Men även om samhället digitaliseras allt mer så 
kvarstår behovet av personliga kontakter och manuell hantering av ärenden till viss 
del. Tillgång till offentlig service är en grundläggande rättighet och den manuella 
hanteringen kommer även i fortsättningen att finnas kvar för de som behöver”. 

 
För att nå nya användare (bland annat de som ingår i den digitala klyftan) till myndigheternas 
e-tjänster görs olika insatser. Skatteverket riktar sig i första hand mot den stora massan för att 
få dem till att använda deras e-tjänster. Därefter när det är gjort börjar arbetet mot de mindre 
grupperna genom att till exempel anordna informationsträffar. De försöker också öka 
kompetensen hos byråer som arbetar med skattefrågor, så att dessa i sin tur kan utbilda sina 
kunder. Det kan även ske insatser lokalt om e-tjänster används dåligt i just det området samt 
möjlighet att komma in på kontoren och lära sig. Arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassans insatser för att nå nya användare handlar mycket om samarbete med olika 
organisationer som exempelvis Handsiam (Arbetsförmedlingen) och Funka.nu 
(Försäkringskassan). Det sker ett informationsutbyte för att se vilka olika krav och behov som 
finns. Även på Arbetsförmedlingen kan det ske lokala insatser. Skatteverket har precis som 
CSN valt att utbilda personer som i sin tur utbildar massan. I deras fall handlar det mycket om 
så kallade syokonsulenter som sedan ska hjälpa elever i grundskolan, gymnasiet, högskolan 
och vuxenutbildningar. Pensionsmyndigheten försöker till största del fokusera på att 
informera sina kunder om att det finns e-tjänster tillgängliga. Migrationsverket arbetar för att 
kunna göra språket enkelt och att kunna erbjuda sin information och sina tjänster på många 
språk. E-delegationen nämner att samtliga myndigheter ska enligt förordning (2001:526) 
verka för tillgänglighet, göra inventeringar och ta fram handlingsplaner vad gäller e-
Förvaltning för funktionsnedsatta. 
 
Hur myndigheternas framtid ser ut vad gäller e-Förvaltning är olika. Skatteverket arbetar med 
informationsutdelning där de försöker öka kunskapen om deras e-tjänster. CSN har som mål 
att användandet av varje enskild e-tjänst ska öka. Internt finns siffror som visar huruvida de är 
nöjda med utvecklingen eller inte. För att nå målen försöker de bygga enkla tjänster som är 
användarvänliga. De tittar också på marknaden för att se hur arbetet fortlöper där, hur både 
privata och offentliga aktörer bygger sina e-tjänster. Ett samarbete, i form av 
informationsutbyte med andra myndigheter sker löpande. Migrationsverket vill att 80 % av 
alla ansökningar ska komma in via e-tjänster och att all handläggning i framtiden ska ske 
digitalt. Även Pensionsmyndigheten har målsättning kring utnyttjandegrad vid lansering av en 
ny e-tjänst. 

4.5 Sammanfattning 

En svår balansgång som samtliga myndigheter måste handskas med är prioriteringen mellan 
demokratiska- och ekonomiska värden. Skatteverket pratar om en effektiv myndighet, både 
internt och för andra. Det finns också krav på att myndigheten och e-tjänsterna ska vara säkra, 
tidseffektiva och kostnadseffektiva. Begreppet kund är en accepterad syn bland handläggarna 
på medborgarna. Uppdragsgivare i sammanhanget e-Förvaltning är regeringen men även 
medborgarna ställer höga krav. Syftet med e-Förvaltning är att underlätta för människor att 
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göra rätt för sig. Visar det sig att väl fungerande e-tjänster gör att användare har lättare för att 
göra rätt för sig kommer de också att uppmana användarna att använda tjänsterna.  
 
CSN försöker att arbeta effektivt och smart. Om e-Förvaltning är rätt väg att gå är något som 
diskuteras inför utvecklandet. Användarna kallas för kunder och inte medborgare, eftersom 
alla medborgare inte använder deras tjänster. Uppdragsgivaren är generaldirektören som i sin 
tur rapporterar till Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. CSN arbetar 
för att ge kunderna den service som de vill ha, men fortfarande kostnadseffektivt. Kunderna 
vill ha allt på samma gång och arbetet handlar mycket om att prioritera vad som ska göras. 
Måste de göra den saken i år eller kan det vänta ett år till.  
 
Arbetsförmedlingen försöker i sin verksamhet också hantera balansgången mellan demokrati- 
och ekonomivärden. Mycket av balansgången sköts med hjälp av budgetstyrning. Precis som i 
fallet med CSN handlar arbetet om att prioritera. Att starta med rätt projekt vid rätt tillfälle. 
Arbetsförmedlingens uppdragsgivare är regeringen, som genom e-direktiv styr verksamheten, 
men de låter också medborgare komma till tals genom undersökningar och genom 
fokusgrupper. Vad gäller kundbegreppet är det något som har använts till och från de senaste 
tio åren, men är accepterad syn på medborgarna. 
 
Försäkringskassan påpekar att de inte ser ett problem med den digitala klyftan tack vare att de 
kan erbjuda sina kunder personlig kontakt. Målet med e-Förvaltning är att skapa en 
förvaltning som är effektiv internt inom myndigheten men också att göra det enkelt för 
kunden. Målet är att kunderna ska bli mer självgående och i framtiden ska kontakten mellan 
Försäkringskassan och kunder endast ske digitalt, där det är möjligt. Försäkringskassan låter 
användare komma till tals genom olika former av undersökningar och samarbete med 
kunder.   
 
Pensionsmyndigheten försöker skapa ett kundmöte som är tillgängligt för alla och på allas 
villkor. De kommer alltid att ha kvar den personliga kontakten så länge som kunderna vill det. 
De arbetar kundanpassat och försöker hela tiden balansera de interna kraven och de krav som 
kunderna har. Pensionsmyndigheten arbetar för att fånga upp kunders åsikter och tankar via 
olika kanaler, där den digitala kanalen är ett alternativ.  
 
Migrationsverket riktar in sig mot en viss typ av användare och kan således inte bekräfta 
några fler digitala klyftor än etnicitet. De arbetar för att skapa effektivitet, mest för kunden. 
De genomför så kallade användartester där de låter vissa grupper representera deras 
användare, för att se om tjänsterna blir bra. Målet i framtiden är att all handläggning ska ske 
digitalt.   

5 Analys 
 
 
I analysdelen inleds varje avsnitt med vald teori som sedan används för att analysera de svar som erhållits från 
intervjuerna. Varje avsnitt har som syfte att redogöra och belysa olika faktorer som är relevanta för studiens 
innehåll. Först analyseras det demokratiska perspektivet mot empirin följt av det ekonomiska perspektivet som 
analyseras mot empirin. Därefter kommer en jämförelse mellan vilka förvaltningsdoktriner myndigheterna rör 
sig emellan. Sist i analysdelen kommer ett avsnitt som syftar till att förstå om den digitala klyftan är ett hot mot 
demokratin och förstå vad det är som påverkar och påverkas med koppling till den offentliga e-Förvaltningen. 
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5.1 Demokratiska perspektivet 

Det demokratiska perspektivet innefattas av demokrativärdena inom det offentliga etoset samt 
teorin kring legitimitet i ett politiskt system. Socialdepartementet beskriver dessa 
demokrativärden som en värdegrund för en god förvaltningskultur där ord ska omsättas till 
handling (Socialdepartementet, 2013:11).  

5.1.1 Politisk demokrati 
Politisk demokrati handlar grundläggande om att medborgare med sina demokratiska 
rättigheter får komma till tals och göra sin röst hörd vid diskussioner kring skapandet av den 
gemensamma utvecklingen av samhället (SOU 2001:1). Att medborgarna får göra sin röst 
hörd är processkravet i en politisk demokrati och följs åt av substanskravet som handlar om 
hur förvaltningen ska förhålla sig demokratiskt (SOU, 1997:28). Lundquist (1998) beskriver 
att det finns svårigheter i att göra kraven från medborgarna operativt då det är många olika 
parametrar att ta hänsyn till. Det som hindrar medborgarnas åsikter att omsättas från ord till 
handling är politikernas vilja och lagens krav. 
 
Det har genom intervjuerna bekräftats att medborgarnas åsikter vad gäller myndigheternas e-
tjänster kommer fram på ett eller annat sätt. Under intervjuerna framkom det från alla håll att 
medborgarna är med i utvecklingen av e-Förvaltning. Myndigheternas tjänster är till för 
medborgarna och således är det viktigt att de är med i utvecklingen. Hur de är involverade i 
arbetet visar sig på olika sätt. Processkravet som innebär att medborgarna får göra sin röst 
hörd i en politisk demokrati är uppfylld, men det råder skillnader i substanskravet om hur 
förvaltningen ska behandla dessa. Skatteverket och Arbetsförmedlingen arbetar med 
fokusgrupper där medborgare i början är med och formar utvecklandet av e-tjänsterna. Hur 
stor del av åsikterna och idéerna som faktiskt konkret används är svårt att urskilja då mycket 
beror på vilken typ av projekt det handlar om. Försäkringskassan gör en uppsamling av 
information från medborgarna genom att utifrån kvantitativa och kvalitativa metoder 
analysera kundbehovet genom flera olika källor för att få en så bred bild som möjligt. 
Pensionsmyndigheten tar upp kundernas synpunkter via olika kanaler i form av handläggare, 
deras hemsida, riktade kundundersökningar och via appar. Sedan integreras detta med 
myndighetens utvecklande för att möta de interna målen med vad myndigheten vill med 
kunden samt de externa målen med vad kunderna vill och gör. CSN:s arbetsmetodik utpräglar 
sig annorlunda då de jobbar med kundundersökningar där de får reda på vad kunderna tycker 
om deras tjänster. Efter att en e-tjänst har blivit lanserad är myndigheterna lyhörda på vad 
medborgarna tycker när de kommer i kontakt med dem personligt eller via telefon. 
 
I enlighet med vad som kännetecknas av politisk demokrati gällande processkrav och 
substanskrav märks det av i myndigheternas utvecklingsarbete. Processkravet uppfylls genom 
att alla myndigheter tar emot medborgarnas åsikter. Skiljaktigheter i substanskraven går att 
urskilja då vissa myndigheter i utvecklingsfasen (Skatteverket och Arbetsförmedlingen) tar 
med medborgarnas åsikter via fokusgrupper till utvecklandet. Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten snappar upp medborgarnas åsikter genom olika kanaler och 
sammanstrålar det i arbetsprocessen. De arbetar även i stor utsträckning med fokusgrupper för 
att användbarhetstesta såväl nya som vidareutvecklade e-tjänster. CSN arbetar med att efter 
lansering av e-tjänst beakta kundernas åsikter.   

5.1.2 Offentlig Etik 
Offentlig etik handlar om förmågan att skilja mellan vad som är rätt och fel för den offentlige 
tjänstemannen i sin myndighetsutövning. Det finns bland medborgare önskemål om att bli 
sedda av tjänstemannen i den bemärkelsen att tjänstemannen visar medkänsla och sympati för 
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den enskilde och inte utför sitt arbete mekaniskt (Du Gay, 2008). Den offentliga förvaltningen 
har på senare år försökt väva in detta synsätt i sin förvaltningskultur där ett synsätt kring 
likabehandling och medkänsla har vuxit fram (Civildepartementet, 1984/85:202). 
Tjänstemannen hamnar i ett krångligt läge där han eller hon måste vara lojal mot sin 
överordnad, visa lydnad mot lagen och samtidigt ta hänsyn till sina samhällsmedlemmar. 
Ibland uppstår det konflikter när dessa olika relationer kommer i kläm. Dock är lydnad under 
lagen centralt i rättsstaten, men i Sverige pekar rättstraditionen på att etiken alltid kommer 
först. (Lundquist, 2010; SOU 1997:28).  
 
De intervjuade myndigheterna berättar alla att de arbetar efter direktiv från regeringen som är 
deras arbetsgivare. Det är därifrån som utvecklingen av e-Förvaltningen börjar. I själva 
utvecklandet sedan påverkas myndigheternas arbete av lagar. Gemensamt för alla 
myndigheter är lagstiftning kring sekretess och offentlighetsprincipen som dämpar 
utvecklingen. För Arbetsförmedlingens del försvåras exempelvis utvecklingen av nya tjänster 
när det sker små ändringar i bidragsreglerna som leder till att gamla tjänster måste 
vidareutvecklas eller bytas ut. Specifika lagkrav uppgav CSN att det inte fanns som störde 
deras verksamhet, däremot fanns det vissa webbriktlinjer som ska följas. Det finns alltså lagar 
som problematiserar arbetet för tjänstemännen. Vidare finns det även lagkrav som försvårar 
hos Försäkringskassan som berör utlämnandet av information via medium, det är inte tillåtet 
att lämna ut känslig information elektroniskt. 
 
Således är det säkert att säga att problem uppkommer när tjänstemannen styrs av lagar kring 
hur förvaltningens e-tjänster kan användas mot sina samhällsmedlemmar. Konflikter uppstår 
när tjänstemännen på myndigheterna tillbakahålls av lagar och regler i sin kontakt med 
medborgarna via e-tjänster. Risken för att medborgarna inte känner sig sedda av 
myndigheternas mekaniska arbete ökar när den personliga kontakten minskar. Utifrån 
intervjuerna medgav samtliga myndigheter att de helst vill att kontakten med medborgarna 
ska ske genom deras e-tjänster. Den förvaltningskultur som ska främja likabehandling och 
medkänsla tappar innehåll eftersom det i slutändan inte är alla som kan använda 
myndigheternas e-tjänster. Trots att medborgarnas åsikter görs hörda i utvecklandet av e-
tjänster minskar den offentliga etiken. Medkänslan och sympatin för enskilda personer med 
annan etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller åldersrelaterade problem skjuts åt sidan. 
Skatteverkets arbetssätt för att få medborgare att börja använda sig utav deras e-tjänster 
symboliserar detta genom att de först vill aktivera den stora massan innan de börjar nå ut mot 
mindre grupper. 

5.1.3 Legitimitet 
Max Weber (1987) beskrev att idealet för en offentlig förvaltning är att medborgarnas 
förtroende är högt för statsapparaten. Vid ett högt medborgerligt förtroende för staten ökar 
legitimiteten. Förvaltningspolitiken som bedrivs i Sverige idag syftar till att göra sitt yttersta 
för att uppfylla de mål och tjänster som regeringen fastställer och att tjänsterna sedan 
produceras med hög kvalitet och till låg kostnad (Finansdepartementet 2009/10:175).  
 
Heinelt och Haus (2005) har en teori om hur legitimitet och ett politiskt system förhåller sig 
med varandra och uppför sig. Utifrån tre parametrar som är legitimitetsskapande undersöks 
inflödeslegitimering, utflödeslegitimering och genomflödeslegitimering. Konkret handlar det 
om ifall medborgarna har fått chansen att få vara med och gjort sin röst hörd 
(inflödeslegitimering) mot leveransförmågan (utflödeslegitimering) från det demokratiska 
systemet att faktiskt tagit tillvara på dessa åsikter vid skapandet av i detta fall e-tjänster. Varje 
demokratiskt system bedöms utefter hur öppna och genomskinliga de är kring sina processer 
samt förståelse för hur beslut fattas och utav vem (genomflödeslegitimering). 
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Princip Kriterier Krisfenomen 

Inflödeslegitimering Deltagande Samtycke Minskat valdeltagande osv. 

Utflödeslegitimering Effektivitet Problemlösning Politikmisslyckanden 

Genomflödeslegitimering Transparens Ansvarighet Hemlighetsmakeri, 
ogenomskinliga institutioner 

   Figur 1. (Haus & Heinelt, 2005, s. 15) 
 
Inflödeslegitimeringen bland de intervjuade myndigheterna uppfylls, men till olika nivåer. 
Utefter parametern att skapa deltagande bland medborgarna där de får chans att göra sin röst 
hörd arbetar Försäkringskassan metodiskt med insamling av medborgares åsikter och idéer för 
att möta deras behov genom enkäter och även utför användartester med riktiga medborgarna 
under utvecklingsprojekten. Genom att aktivera medborgarna där de får möjlighet att testa de 
nya e-tjänsterna innan de tas i bruk är ett lönsamt sätt att få ta del av viktiga synpunkter och 
åsikter. Även Migrationsverket och Pensionsmyndigheten arbetar på detta sätt genom att låta 
medborgare testköra prototyperna av e-tjänsterna.  
 
Förutom att medborgare får testköra prototyperna sitter även ett urval av dessa med i 
fokusgrupper där diskussion förs kring hur e-tjänsten ska utformas. Skatteverket och 
Arbetsförmedlingen använder sig av dessa metoder.  
 
Informationsinhämtningen sker också regelbundet via enkäter och undersökningar av samtliga 
myndigheter kring där medborgarnas åsikter och synpunkter lyfts fram kring e-tjänster. Hur 
det förekommer sig varierar från myndigheter till myndighet. CSN använder sig utav en enkät 
där de får reda på kundnöjdheten bland användarna. Pensionsmyndigheten och 
Arbetsförmedlingen genomför regelbundet mätningar och intervjuer hos medborgare och 
Skatteverket likaså.  
 
Utflödeslegitimering som kretsar kring effektivt fungerande e-tjänster ligger högt upp hos 
varje myndighet. Varje myndighet berättade att informationshämtningen hos medborgarna 
resulterar i att tjänsterna därefter produceras för att de ska vara så lättförståeliga som möjligt 
vilket i sin tur ligger i linje med Lidéns (2011) beskrivning av att IT är ett sätt att utveckla 
service produktionen till medborgare. Hur väl myndigheterna lyckas lösa de problem som 
kantas på vägen i form av lagkrav och digitala klyftor visar sig efter intervjuerna vara blandat. 
Trots tilläggstjänster som teckenspråk, översättning till olika språk och möjlighet till 
textförstoring på myndigheternas hemsidor faller delar av medborgarna i den digitala klyftan 
där de fortsatt inte kan förmå sig att använda sig av e-tjänsterna.  
 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett synsätt som liknar varandra kring 
användandet av e-tjänster. De är medvetna om den digitala klyftan men i och med att den 
personliga kontakten finns kvar hos de två myndigheterna erkänns inte den digitala klyftan 
som ett problem som måste åtgärdas fullt ut. E-tjänsterna de erbjuder försöker de göra 
tillgängliga för så många som möjligt och som Försäkringskassan lägger fram det kommer de 
aldrig att tvinga någon att använda dessa så länge pappershanteringen finns kvar. CSN märker 
av den digitala klyftan i användandet i sina e-tjänster. Beroende på vilken utbildning kunden 
har och hur gammal personen är varierar frekvensen av användandet. Desto högre utbildning 
personen har och desto yngre personen är resulterar i att e-tjänsterna används oftare. 
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Skatteverket märker av denna åldersrelaterade digitala klyfta på så sätt att medborgarna ringer 
in för att förklara hur man gör för att deklarera via papper, trots stöd för att lära sig att 
använda e-tjänsten, väljer medborgaren ofta att göra deklarationen via papper eftersom det 
verkar vara krångligt med att göra ärendet den digitala vägen.  
 
Pensionsmyndigheten agerar på kundernas villkor, vilket de förklarar betyder att så länge 
kunden vill använda pappersvägen kommer de att få göra det. Pensionsmyndigheten ligger 
inte i framkant med att driva på e-utvecklingen utan arbetar istället inkluderande. På så sätt 
blir inte den digitala klyftan ett problem för Pensionsmyndigheten som för andra myndigheter 
eftersom de alltid kommer att erbjuda kunderna olika kanaler för att göra sina ärenden och 
inte driva på utvecklingen av e-tjänsterna. 
 
Genomflödeslegitimering där legitimiteten bedöms utefter hur öppna de är i processerna och 
förståelse för hur beslut fattas och vem som är ansvarig. Information om vem som är ansvarig 
är viktigt för medborgaren att veta för att kunna ta ställning.  
 
Det finns kring myndigheternas e-tjänster vissa oklarheter emellanåt bland användarna, vilket 
framkom vid intervjuerna med myndigheterna. Digitala klyftorna visar sig mer och mer 
beroende på i vilken utsträckning e-tjänsterna används. Pensionsmyndigheten är i detta 
avseende mest legitimt med tanke på att pappershanteringen fortfarande är deras huvudspår 
eftersom medborgarna är vana vid detta förfarande och har förståelse kring processens olika 
steg. I takt med att de övriga myndigheterna utvecklas och implementerar fler och fler e-
tjänster i sin digitala verksamhet finns inte samma förståelse kvar kring processen. 
Skatteverket beskrev att det händer oftare än sällan att medborgare ringer in efter att de 
avslutat en e-tjänst för att dubbelkolla att det gjorts korrekt.  
 
Myndigheter försöker göra sina e-tjänster lättbegripliga med hjälp av tilläggstjänster som 
översättning till andra språk, teckenspråk och andra hjälpfunktioner för att många medborgare 
ska förstå vad som händer på de olika stegen. Dock räcker detta inte i nuläget eftersom 
osäkerheten fortfarande finns kvar hos medborgarna.  

5.2 Ekonomiskt perspektiv 

Det ekonomiska perspektivet innefattas av ekonomivärdena inom det offentliga etoset samt 
teorin kring kundorientering. Sedan 1970-talet har arbetet bedrivits för att förnya och 
effektivisera den offentliga förvaltningen. Detta kopplat med god service mot medborgarna 
har blivit ett nyckelbegrepp för den offentliga verksamheten (Petersson & Söderlind, 1988; 
Civildepartementet, 1984/85:202; Högdahl, 2008:97). 
 

5.2.1 Ekonomivärden inom det offentliga etoset 
Lennart Lundquists (1998) förklaring till utvecklingen den offentliga förvaltningen genomgår 
beskrivs utifrån tre begrepp som bildar ekonomivärdena inom det offentliga etoset. 
Funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet tillsammans kan återspeglas i en 
myndighet med en måldriven verksamhet där vidtagna åtgärder leder till uppsatta mål på ett 
ekonomiskt sätt där kostnaderna hålls nere för att få ut största möjliga output.  
 
Vid varje intervju med myndigheterna framkom svar som kan återspeglas i Lundquists 
ekonomivärden. Genomgående för alla myndigheter är att de arbetar med att bli mer effektiva 
och att e-Förvaltning är ett sätt för att uppnå denna effektivitet.  
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Hos flertalet myndigheter är e-Förvaltning ett sätt att effektivisera verksamheten genom att 
förenkla kontaktvägen mellan myndigheten och medborgaren. En förenklad kontaktväg som 
innebär en kostnads- och tidseffektiv myndighet genom att de utnyttjar resurserna på bästa 
möjliga sätt. Likaså är det hos Försäkringskassan vars vision är att kunderna i framtiden 
enbart kommunicerar via digitala kommunikationer vilket kan härledas till effektivisering av 
behandling av ärenden. Vägen för att bli en kostnads- och tidseffektiv organisation med hög 
produktivitet diskuteras aktivt hos CSN. På grund av deras begränsade ekonomi kopplat till 
kunder som vill ha allting på en gång krävs det en effektiv e-Förvaltning. Genom att de 
utvecklar användbara e-tjänster som kunderna förstår sig på och återkommer till kopplat till 
CSNs mål att användandet av respektive e-tjänst de erbjuder ska öka, är de på rätt väg för att 
bli en kostnads- och tidseffektiv organisation.  
 
Pensionsmyndigheten som inte uttalat driver på utvecklingen själva av e-tjänster, har som mål 
för sin verksamhet att vara kostnadseffektiv. Pensionsmyndigheten tillsammans med 
Arbetsförmedlingen har inte inom organisationen uttalade krav kring effektivisering kopplat 
till e-tjänster utan följer regeringens strategi för att driva på utvecklingen av e-Förvaltningen.  
 
Myndigheterna drivs på av direktiv som kommer från regeringen. Till detta framkom att vissa 
av myndigheterna (Skatteverket, Försäkringskassan och CSN) även har en intern målsättning 
för att nå dessa mål. Pensionsmyndigheten och Migrationsverket har uttalade mål kring 
utnyttjandegrad efter lansering av en ny e-tjänst. Arbetsförmedlingen har ingen målsättning 
för just e-tjänsterna men den gemensamma nämnaren för alla myndigheter är att det finns en 
medvetenhet. En medvetenhet om vad som krävs för att möta medborgarna och deras kunder 
för att nå alla krav på rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. E-Förvaltning är 
tillvägagångssättet/vägen för att kunna tillfredsställa så många som möjligt till så låg kostnad 
som möjligt.  
 
Lundquists (1998) ekonomivärden i det offentliga etoset inbegrips i myndigheternas strävan 
för att nå högsta möjliga effektivitet i arbetet. Myndigheternas ökade tillgänglighet och 
effektiviserade behandling av inkommande ärenden leder till lägre kostnader, mindre 
tidsåtgång per ärende och bättre produktivitet. 

5.2.2 Kundorientering 
Den offentliga sektorn som regelstyrd med många onödiga rutiner och en långsam 
ärendebehandling som är tidsödande fick sig en omstrukturering i början av 1980-talet (Hood, 
1995). Fram tills dess låg fokus på regelstyrning av verksamheten utan intresse för 
ekonomiska resultat men i takt med att NPM och dess idéer från det privata näringslivet 
accepterades av det offentliga har fokus förflyttats mot en allt större ekonomiskt medvetenhet. 
Centralt i förändringen handlar det om myndigheternas syn på medborgarna, där 
kundorientering prioriteras i arbetet (Ivarsson, 2005).  
 
Barzelay (2001) ser kundorienteringen som en lösning på den stelbenta byråkratin. Numera 
intresserar sig myndigheterna för individerna där personens önskemål i fråga beaktas på ett 
annat sätt. Denna nya kundfokusering medför att den enskildes välfärd som är ett 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten (SFS 1974:152) iakttas med nya ögon. 
Calnan (1988) ser det som ett förstärkande av demokratin att medborgarnas åsikter tas tillvara 
på ett nytt sätt där den offentliga förvaltningen försöker inkorporera dessa åsikter i den 
dagliga verksamheten. Det finns en nackdel med en ökad kundorientering som Guerrier och 
Adib (2000) menar på att kunderna börja kräva saker som inte är inom gränserna för vad som 
bör ses som kundfokus, vilket medför att sådana önskemål inte alltid tillgodoses och det 
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skapas en form av politikerförakt där medborgarna börjar misstro de offentliga 
förvaltningarna (Nationalencyklopedin, 2013d).  
 
Den digitala e-Förvaltningen skapar många nya möjligheter för myndigheterna i Sverige. 
Samtliga myndigheter som intervjuats har ett arbetssätt som överensstämmer med 
grundstenarna i en kundorienterad organisation. Den regelstyrda offentliga sektorn med 
stelbent byråkrati byts ut mot en flexibel organisation som till största möjligaste mån försöker 
vara effektivt och smart. Skatteverket är dock en myndighet som hålls tillbaka på grund av 
alla lagar och regler som styr skattesystemet. Skatteförfarandet beskriver hur Skatteverket ska 
gå tillväga i sin kontakt med medborgarna vilket skapar hinder på vägen för utvecklingen av 
e-tjänsterna eftersom dessa måste anpassas efter skatteförfarandet. I skatteförfarandet beskrivs 
det hur handläggningen av medborgarnas ärenden ska gå till vilket inte alla gånger går att 
implementera i e-tjänster på grund av lagstiftning som till exempel sekretesslagen. Vid 
intervjun med Försäkringskassan påpekas det att de hålls tillbaka av lagar och i synnerhet 
lagen som rör utlämnande på medium kontra direktåtkomst som innebär att försäkringskassan 
får lämna ut viss känslig information via telefon men ej elektroniskt. Hos arbetsförmedlingen 
är det lagkraven kring bidrag som är det stora bekymret eftersom varje e-tjänst oftast är unikt 
för ett visst bidrag. Förändras sedan utformningen av bidraget måste e-tjänsten 
vidareutvecklas för att passa den och i vissa fall nyutvecklas. 
 
CSN har inga direkta lagkrav än som påverkar deras e-tjänster utan det som komplicerar 
arbetet är de webbriktlinjer som finns och som måste följas. Pensionsmyndighetens e-tjänster 
berörs inte heller av direkta lagkrav förutom krav på elektroniska signaturer. Vad som 
däremot komplicerar deras arbete är problem som berör hur kunderna kan skicka in 
originalkopior och blanketter speciellt för personer som bor utomlands. Juridiken har hamnat 
på efterkälken rörande detta men sett ur ett säkerhetsperspektiv kan det vara bra. 
 
Bortsett från lagkrav och andra källor som kan skapa implikationer försöker myndigheterna 
att rationalisera sina verksamheter och skapa en bättre välfärd för medborgarna med 
effektivare ärendebehandling och snabbare beslutsfattning. Gemensamt för de intervjuade 
myndigheterna är att de alla intresserar sig för vad medborgarna har för åsikter och tankar för 
utveckling. Myndigheterna intresserar sig inte bara för åsikterna utan de återkopplar också till 
utvecklingen för att skapa e-tjänster som efterliknar det som kunderna/medborgarna vill ha. 
Det ekonomiska tänket med kundorientering återfinns i varje myndighets vision inför 
framtiden. Arbetsförmedlingen vill göra det så enkelt som möjligt för kunden att möta 
myndigheten. Pensionsmyndighetens vision är att kundmötet ska vara tillgängligt för alla och 
på allas villkor. CSN:s vision riktar sig mot den egna organisationen och hur deras arbetssätt 
ska präglas av effektivitet på smarta sätt att arbeta på. Försäkringskassan vill skapa en 
kundupplevelse där kunden ska känna sig trygg, förstå vad som händer och hur kunderna ska 
göra för att i framtiden uteslutande kommunicera via digitala kanaler. Skatteverkets vision 
rymmer allt detta genom att de vill effektivisera sin verksamhet och förenkla kontaktvägen 
mellan myndigheten och medborgarna samt att se till att kostnaderna blir lägre. En myndighet 
med god service till medborgare och företagare. En kostnads- och tidseffektiv myndighet där 
resurserna utnyttjas på bästa möjliga sätt.  

5.3 Förvaltningsdoktriner 
Empirin ställs mot Pettersson och Söderlinds (1988) olika typer av förvaltningsdoktriner som 
syftar till att urskilja olika principer som förvaltningar arbetar utefter. Varje förvaltningsstyre 
har olika grundkriterium för sin verksamhet som de styrs utefter. Utifrån de intervjuer som 
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genomförts med myndigheterna kan det konstateras att ingen myndighet arbetar utefter en 
speciell doktrin.  

De offentliga myndigheterna i Sverige arbetar utefter många olika principer som kan hämtas 
från den lagstyrda förvaltningen och den marknadsstyrda förvaltningen. Pettersson och 
Söderlind (1988) beskriver att statsuppfattningen har en central roll som kännetecknar en 
förvaltning. Vad som märks av efter intervjuerna med myndigheterna är att ingen av dessa har 
en entydig central statsuppfattning utan det sker en gränsöverskridning mellan doktrinerna. 
Det kan ha koppling till det ökade inslaget av ekonomiska strategier kopplat till 
effektivisering och kundorientering hos myndigheterna.  

Myndigheternas relation till omgivningen har förflyttats till efterfrågestyrning där kunden på 
marknaden mer och mer styr vad som är värdeskapande. Den lagstyrda förvaltningens 
obundenhet till omgivningen som Pettersson och Söderlind (1988) beskriver förminskas vid 
varje implementerad e-tjänst som användarna har varit med och tyckt till om. Kriteriet som 
syftar till rättssäkerhet i den lagstyrda förvaltningen (Pettersson & Söderlind, 1988) bibehålls 
men kriteriet att den marknadsstyrda förvaltningen ska vara effektiv får mer och mer utrymme 
i takt med att myndigheterna effektiviserar och rationaliserar sitt arbete.   

Diskrepansen mellan den lagstyrda förvaltningen och den marknadsstyrda förvaltningen rör 
sig. De intervjuade myndigheterna går inte att placera i en egen doktrin utan måste snarare 
betraktas utifrån ett grundsynsätt där de alla startat i den lagstyrda förvaltningen, rört sig 
igenom den folkstyrda förvaltningen till den marknadsstyrda förvaltningen. Agevall (2000) 
beskriver att offentlig verksamhet måste bestå av Lundquists (1998) uppsättning gällande 
demokrati- och ekonomivärden i det offentliga etoset för att uppnå en etisk verksamhet. 
Pettersson och Söderlind (1988) beskrev att den ena doktrinen inte behöver utesluta den andra 
utan olika kombinationer förekommer ofta. Myndigheterna har olika kombinationer mellan 
vad som styr dess specifika verksamhet utifrån de svar som erhålls från intervjuerna. Vissa 
influeras mer av den marknadsstyrda förvaltningen baserat på hur kundorienterad och 
effektivitetsdriven förvaltningen är men verksamheten är fortfarande etisk enligt Agevalls 
uppfattning (2000).  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att ingen myndighet styrs utav en doktrin isolerat 
utan myndigheterna influeras utav alla doktriner. Graden av influens beror hur förvaltningen 
förhåller sig till marknaden med sina e-tjänster och kunderna/medborgarna. 

 

5.4 Digitala klyftan 

Andersson (2003) visade på sex olika typer av digitala klyftor som existerade för 10 år sedan. 
Klyftorna var: kön, ålder, socioekonomisk status (i vårt fall utbildning), etnicitet, geografisk 
hemvist och kön. Den statistik som finns nu visar på att klyftan mellan kvinnor och män 
existerar, men är liten (bilaga 3 och 4). Ingen av myndigheterna uppgav att de såg några 
skillnader i användandet av deras e-tjänster beroende på vilket kön användaren var. Statistik 
från Skatteverket visar snarare på motsatsen, i och med att kvinnor e-deklarerar mer än vad 
män gör (Bilaga 15). 
  
Vad som uppgavs vara en klyfta för fyra av de sex myndigheterna är den åldersrelaterade. 
Findahl (2013) menar att samtliga digitala klyftor håller på att försvinna, förutom den 
åldersrelaterade. Statistik visar på att det skiljer som mest 82,6 % mellan den äldsta och den 
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yngsta gruppen (bilaga 5). Skatteverket bekräftar den åldersrelaterade klyftan med statistik 
från elektronisk inlämning av inkomstdeklarationen där snittet ligger på 66 % inlämning i 
landet, att jämföra med 88 % av alla personer födda 1991.   
 
Att utbildning är en digital klyfta är något som fyra av sex myndigheter också bekräftar. I 
Skatteverkets fall menar de snarare att utbildningsgraden handlar om huruvida personerna är 
bekanta med skattesystemet och datorer framför hur hög utbildning de har, vilket även 
Arbetsförmedlingen delvis instämmer i. Statistik visar däremot på att utbildning har en 
betydande roll i användandet och tillgången till Internet (bilaga 7 och 8). CSN säger rakt ut att 
de kan de en skillnad i användandet av deras e-tjänster beroende på vilken utbildning 
(grundskola, gymnasiet och högskola) användaren har. Hoffman och Novak (1998) beskrev 
att människor med högre utbildning har en bättre förmåga att använda sig utav internettjänster 
vilket också överensstämmer med myndigheternas uppfattning efter intervjuerna. 
 
Etnicitet eller ursprung är något som samtliga myndigheter nämner som en digital klyfta. I 
Skatteverkets fall påpekar de att ursprunget snarare hänger ihop med utbildningen (likt ovan) 
än att de kommer från ett annat land. Statistik på området är begränsat och den statistik som 
finns likställer många personer. Evans (2002) menade på (och bevisade enligt bilaga 1) att det 
skulle finnas olikheter mellan en persons härkomst i Internetanvändning. Ingen av 
myndigheterna kan dock styrka den tesen, utan menar snarare att språket och bekantskapen 
med systemet är ett problem. Inte heller statistik visade på några större skillnader i 
användning och tillgång till Internet beroende på om personerna hade svensk eller utländsk 
bakgrund (bilaga 9 och 10). 
 
Att den geografiska hemvisten skulle påverka Internetanvändningen och tillgången till 
Internet är något som märks av i bilaga 11 och 12 men endast bekräftas av Skatteverket 
(bilaga 14). Statistiken de har från inkomstdeklarationen från år 2013 visar på att kommuner 
som ligger i eller nära större städer tenderar att ha en högre procentuell inlämning elektroniskt 
än de som ligger mer på landet. 
 
Att funktionshindrade skulle ingå i den digitala klyftan är något som är svårt att mäta och 
statistiken är bristfällig. Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten pratar om att de 
arbetar mycket med och tänker mycket på att tjänsterna ska vara anpassade för 
funktionshindrade. Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och CSN nämner inte 
att det märker av några problem för funktionshindrade, men även de myndigheterna erbjuder 
tjänster som är anpassade för funktionshindrade (bland annat filmer med teckenspråk). 
 
Vad både Findahl (2013) och Arbetsförmedlingen pekar på är att när de gamla digitala 
klyftorna håller på att försvinna skapas det nya. Begreppet digitala klyftan användes enligt 
Andersson (2003) redan på 1970-talet och då åsyftades skillnaden i användandet av telefax 
och video. Att nya digitala klyftor växer fram är inget nytt fenomen och de nya klyftorna som 
håller på att växa fram är enligt Arbetsförmedlingen och Findahl (2013) tillgången och 
användandet av nya telefoner och surfplattor. Det är främst unga användare som trycker på 
utvecklingen vad gäller att information och tjänster ska finnas tillgängliga på telefoner och 
surfplattor (Arbetsförmedlingen). 
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6 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att diskutera vad det är för perspektiv som genomsyrar svenska 
myndigheters e-Förvaltning. Denna studie syftar även till att urskilja och förstå om den 
digitala klyftan är ett demokratiskt problem. Utifrån frågeställningen “vilka effekter får den 
digitala klyftan ur ett demokratiskt perspektiv” möjliggörs det att diskutera utvecklingen 
svenska myndigheter nu genomgår och skapa sig en förståelse för vilken riktning den tar. 

Svenska myndigheter liknar inte den byråkratin som fanns i slutet på 1970-talet. Sedan ideal 
från näringslivet började få fotfäste har en utveckling tagit fart som gjort myndigheterna mer 
medvetna. En medvetenhet kring effekterna som framkommer av ett större ekonomiskt fokus 
som har gjort att myndigheterna börja tänka i nya banor kring rationalitet, kostnader och 
effektivitet. Den regelstyrning som fanns förr är utbytt mot kundorienterad styrning där 
medborgarnas behov sätts i fokus. Medborgarnas behov och myndigheternas ekonomiska 
medvetenhet har lagt grunden för dagens e-Förvaltning där myndigheternas tjänster ligger 
tillgängligt elektroniskt på internet. Ett ekonomiskt perspektiv grundat ur näringslivets ideal 
genomsyrar myndigheterna när de försöker hitta vägar för att vara så kostnadseffektiva, 
rationella och produktiva som möjligt. En stark fokusering sker på ekonomivärdena som 
återfinns i Lundquists (1998) offentliga etos. När myndigheter effektiviserar och blir mer 
kundorienterad liknar de mer och mer den marknadsstyrda förvaltningen enligt Pettersson och 
Söderlinds (1988) uppställning av förvaltningsdoktriner.  

Myndigheterna rationaliserar sina arbetsprocesser och förenklar kontaktvägen för 
medborgarna. E-Förvaltningen bidrar till en helt ny värld av möjligheter men det finns hinder 
på vägen. Digitala klyftor hindrar grupper i samhället från att kunna använda sig utav e-
tjänster på grund av olika faktorer. Andersson (2003) pekade ut skillnader mellan kön, ålder, 
utbildning, geografisk hemvist, etnicitet och funktionshinder när det kommer till användandet 
av Internet. Sett ur ett demokratiskt perspektiv är det ett orosmoln att medborgare ställs 
utanför allmännyttan. Över tiden har den digitala klyftan förändras och genom statistik och 
intervjuer kan vi konstatera att den digitala klyftan minskar. 

Den digitala klyftan minskar på grund av att e-Förvaltningen hela tiden utvecklas till att bli 
mer enkel och användarvänlig. Genom att införa tilläggstjänster som översätter informationen 
till andra språk och handikappanpassar sina digitala tjänster är det möjligt att nå ut till fler. 
Regeringen arbetar med en bredbansstrategi (2009) som kommer att resultera i att fler 
medborgare får bättre bredband. Två effektiva åtgärder i arbetet mot att minska den digitala 
klyftan som lyckas och om ingen ny teknik i framtiden utvecklas och skapar nya kanaler kan 
den digitala klyftan förhoppningsvis att försvinna.  

Demokrativärdena i Lundquists (1998) offentliga etos gällande politisk demokrati och 
offentlig etik tillgodoses när myndigheterna låter medborgarna vara med i utvecklandet av e-
tjänster. Genom demokratiska processer görs försök till att minska den digitala klyftan när 
olika folkgruppers behov om hur en e-tjänst ska vara konstruerad är en grundsten som är 
mycket viktigt. Det visar att en kundorienterad förvaltning kan stärka de demokratiska 
principerna i ett samhälle.  

Problem uppstår dock när e-tjänsten misslyckas i sin leveransförmåga när medborgare 
fortfarande inte kan använda dessa. Heinelt och Haus (2005) legitimitetsteori för 
demokratiska system visar på att detta i förlängningen kan få allvarliga konsekvenser. 
Förtroendet för myndigheterna riskerar att sjunka då medborgare känner ett utanförskap och 
den demokratiska principen att alla medborgare är lika mycket värda urvattnas.  
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Effekten av den digitala klyftan ur ett demokratiskt perspektiv där medborgare ställs utanför 
e-Förvaltningen kan resultera i en legitimitetskris. E-Förvaltningens tjänster är dock bara ett 
komplement till den traditionella personliga kontakten med myndigheterna, och så länge den 
kanalen finns kvar ses inte detta som ett demokratiskt problem. 

En annan effekt den digitala klyftan skapar är att utvecklingen av myndigheternas e-
Förvaltning hämnas. Dels för att stora resurser går åt under utvecklingen till att göra e-
tjänsterna användarvänliga och tillgängliga för alla men också att lagstiftning hämnar 
utvecklingen. Utifrån det ekonomiska perspektivet som genomsyrar offentliga myndigheter är 
det varken särskilt produktivt eller kostnadseffektivt, vilket är målsättningen. Utifrån det 
demokratiska perspektivet kan det dock ses som positivt då den digitala klyftan inte växer sig 
större. 

6.1 Framtida forskning 

För framtiden är det intressant att studera hur den digitala klyftan tar form och utvecklas. 
Teknologin utvecklas i snabb takt och nya användningsområden för den digitala världen 
tillkommer ständigt. Därför är det intressant att studera vidare ämnet för att kunna urskilja hur 
den digitala klyftan tar form i framtiden i relationen mellan unga och äldre samt för den 
offentliga förvaltningen där det även sker en utveckling. 

Det kan vara intressant att se sambandet hur ekonomi, demokrati och Internet utvecklas 
tillsammans och skapar nya möjligheter samtidigt som det största hindret på vägen, de digitala 
klyftorna, måste övervinnas. 
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Bilaga 3, tillgång till Internet, kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4, användning Internet, kön 
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Bilaga 5, tillgång till Internet, ålder 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6, användning Internet, ålder 
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Bilaga 7, tillgång till Internet, utbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga	  8,	  användning	  Internet,	  utbildning	  
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Bilaga 9, tillgång till Internet, bakgrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 10, användning Internet, bakgrund 
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Bilaga 11, tillgång till Internet, geografisk hemvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 12, tillgång till Internet, funktionshinder 
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Bilaga 13, statistik, e-deklarerar utefter ålder 
Nedan	  tabell	  är	  per	  den	  2	  maj	  2013	  (från	  
Skatteveverket).	  

	  	  
år	  2013	  

	   	   	  Födda	   e-‐dekl.	   totalt	  dekl.	   andel	  e-‐dekl.	  
1900	   1	   1	   100%	  
1902	   1	   3	   33%	  
1903	   1	   3	   33%	  
1904	   4	   6	   67%	  
1905	   10	   15	   67%	  
1906	   15	   32	   47%	  
1907	   42	   73	   58%	  
1908	   88	   150	   59%	  
1909	   111	   208	   53%	  
1910	   222	   403	   55%	  
1911	   417	   737	   57%	  
1912	   688	   1216	   57%	  
1913	   1080	   1859	   58%	  
1914	   1668	   2779	   60%	  
1915	   2135	   3737	   57%	  
1916	   3123	   5382	   58%	  
1917	   4330	   7594	   57%	  
1918	   5406	   9711	   56%	  
1919	   6998	   12721	   55%	  
1920	   10672	   19172	   56%	  
1921	   12154	   22471	   54%	  
1922	   13219	   24567	   54%	  
1923	   15384	   29016	   53%	  
1924	   17155	   32499	   53%	  
1925	   18938	   36394	   52%	  
1926	   20133	   39408	   51%	  
1927	   21297	   41958	   51%	  
1928	   23393	   46668	   50%	  
1929	   24009	   48078	   50%	  
1930	   26104	   52717	   50%	  
1931	   26726	   54119	   49%	  
1932	   28004	   56861	   49%	  
1933	   28192	   57045	   49%	  
1934	   29486	   59788	   49%	  
1935	   31530	   63370	   50%	  
1936	   34333	   68229	   50%	  
1937	   36208	   71691	   51%	  
1938	   39022	   76526	   51%	  
1939	   41618	   81238	   51%	  
1940	   42487	   82104	   52%	  
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1941	   45920	   87358	   53%	  
1942	   52459	   100025	   52%	  
1943	   58173	   110513	   53%	  
1944	   64126	   119240	   54%	  
1945	   65793	   122478	   54%	  
1946	   67354	   124702	   54%	  
1947	   67407	   123828	   54%	  
1948	   67852	   122604	   55%	  
1949	   66586	   119042	   56%	  
1950	   65051	   115160	   56%	  
1951	   63590	   110718	   57%	  
1952	   65153	   112080	   58%	  
1953	   67065	   113467	   59%	  
1954	   65979	   110896	   59%	  
1955	   68625	   113386	   61%	  
1956	   70620	   115511	   61%	  
1957	   71375	   115345	   62%	  
1958	   71574	   114219	   63%	  
1959	   72405	   114899	   63%	  
1960	   72743	   114096	   64%	  
1961	   74628	   115931	   64%	  
1962	   77382	   119617	   65%	  
1963	   81888	   125621	   65%	  
1964	   89574	   135024	   66%	  
1965	   90761	   135319	   67%	  
1966	   91957	   135205	   68%	  
1967	   91941	   134140	   69%	  
1968	   88454	   127263	   70%	  
1969	   85503	   121803	   70%	  
1970	   87917	   123391	   71%	  
1971	   91789	   126817	   72%	  
1972	   92791	   126526	   73%	  
1973	   92244	   124234	   74%	  
1974	   94746	   125427	   76%	  
1975	   91585	   119681	   77%	  
1976	   88979	   114759	   78%	  
1977	   88205	   112564	   78%	  
1978	   86942	   110126	   79%	  
1979	   90452	   113053	   80%	  
1980	   92789	   114947	   81%	  
1981	   90656	   111132	   82%	  
1982	   91399	   110701	   83%	  
1983	   90588	   108807	   83%	  
1984	   92200	   109848	   84%	  
1985	   95787	   112707	   85%	  
1986	   97381	   113381	   86%	  
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1987	   97190	   112245	   87%	  
1988	   100601	   115289	   87%	  
1989	   100526	   114642	   88%	  
1990	   103457	   117959	   88%	  
1991	   99061	   112887	   88%	  
1992	   91939	   105262	   87%	  
1993	   75265	   87239	   86%	  
1994	   43141	   52470	   82%	  
1995	   17293	   23301	   74%	  
1996	   8868	   13443	   66%	  
1997	   5967	   9760	   61%	  
1998	   4523	   7742	   58%	  
1999	   3793	   6497	   58%	  
2000	   3591	   6146	   58%	  
2001	   3175	   5483	   58%	  
2002	   3191	   5426	   59%	  
2003	   3092	   5259	   59%	  
2004	   2842	   4848	   59%	  
2005	   2566	   4422	   58%	  
2006	   2607	   4464	   58%	  
2007	   2139	   3704	   58%	  
2008	   1459	   2501	   58%	  
2009	   1089	   1850	   59%	  
2010	   614	   1078	   57%	  
2011	   199	   368	   54%	  
2012	   16	   43	   37%	  

	  
4982996	   7442468	   67%	  
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Bilaga 14, statistik, e-deklaration utefter kommun 
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Bilaga 15, statistik e-deklaration utefter kön 

Nedan	  tabell	  är	  från	  taxeringen	  2013.	  Deklarationer	  inskickade	  efter	  den	  2	  maj	  finns	  också	  medräknade	  (från	  
Skatteverket).	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  ÅR	  
	  
Kvinnor	   Män	   Totalt	  e-‐dekl.	  	  

	   	   	   	   	  2013	  
	  

2663080	   2415388	   5078468	  
	   	   	   	   	  2012	  

	  
2576089	   2325683	   4901772	  

	   	   	   	   	  2011	  
	  

2439458	   2188874	   4628332	  
	   	   	   	   	  2010	  

	  
2291171	   2035082	   4326253	  

	   	   	   	   	  2009	  
	  

2100216	   1880835	   3981051	  
	   	   	   	   	  2008	  

	  
1916541	   1703326	   3619867	  

	   	   	   	   	  2007	  
	  

1679334	   1472218	   3151552	  
	   	   	   	   	  2006	  

	  
1436796	   1253209	   2690005	  

	   	   	   	   	  2005	  
	  

1145403	   1000514	   2145917	  
	   	   	   	   	  2004	  

	  
554628	   503232	   1057860	  

	   	   	   	   	  2003	  
	  

430319	   383113	   813432	  
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Bilaga 16, intervjuguide myndigheter 
Frågor kring e-Förvaltning: 

Vad handlar e-Förvaltning om hos Er (organisation), vad är visionen? 

Vilka är det som driver på utvecklingen av e-Förvaltning? 

Hur kommer medborgares åsikter och tankar fram kring era e-Tjänster? 

Hur tas dessa åsikter sen med i arbetet kring utvecklandet? 

Efter vilka andra krav utformas era e-Tjänster? 

Finns det några lagar som försvårar utvecklingen av e-Förvaltningen? 

 

Frågor kring den digitala klyftan: 

Märks den digitala klyftan av hos Er? 

Är den digitala klyftan ett problem för Er? 

Påverkar den digitala klyftan framtagandet av e-Tjänster? 

Görs det särskilda insatser för att nå nya brukare som ska använda sig utav era tjänst? 

 
Frågor kring ekonomi: 

Finns det några konkreta uppsatta mål hos Er kring framtiden för e-Förvaltning? 

 Om ja, på vilka sätt styr ni arbetet för att nå dessa mål? 

Sedan New Public Managements (där offentliga myndigheter börjar likna näringslivets 
organisationer och egenskaper) inträde, hur förhåller sig organisationen till marknaden för att 
få ut så mycket som möjligt för sina investeringar? 

Går det att hantera balansgången mellan  de demokratiska värdena såsom allas rätt att ta del 
av myndigheternas tjänster mot de ekonomiska värdena med att tjänsterna ska vara så 
effektiva som möjligt? 

Vilken av era e-Tjänster är det som används mest/populärast hos medborgarna? 
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Bilaga 17, intervjuguide e-delegationen	  

Vad handlar e-Förvaltning om hos er på e-delegationen? 

Vilka aktörer/organisationer inom e-delegationen bidrar till utvecklingen av e-Förvaltning? 

Ni har tre målbilder (enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare 
förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i offentlig 
verksamhet) som ni arbetar utefter. Vad betyder dessa målbilder mer konkret? 

Finns det möjligheter under detta utvecklingsarbete för medborgare att komma till tals och 
föra fram tankar och åsikter? 

 Om ja, hur tas dessa åsikter med i arbetsprocessen? 

Finns det några lagar som påverkar och formar utvecklingen och i så fall på vilket sätt? 

Vad händer med ert arbete på e-delegationen, leder det till färdiga e-tjänster som 
implementeras av offentliga myndigheter och organisationer? 

Uppmärksammar ni på e-delegationen den digitala klyftan i utvecklingsprocessen? 

Sett ur ett demokratiskt perspektiv där alla medborgare ska ha rätt till att kunna ta del av 
myndigheters olika tjänster. Hur påverkas denna demokratiska rättighet i kombination med 
den digitala klyftan där folk står utanför IT-samhället i utvecklingen av e-Förvaltning? 

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv där kostnadseffektivitet och produktivitet får fäste. Hur 
viktigt är det att ta hänsyn till detta kring utvecklingen av Sveriges e-Förvaltning? 

När det kommer till att så många som möjligt ska kunna ta del av digitala tjänster 
tillhandahållna av offentliga myndigheter, görs det några speciella insatser för att nå brukare 
från mindre grupperingar i samhället? 

Generellt sett, vilka faktorer ligger till grund för en framgångsrik e-tjänst? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.	  
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