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Abstract 

 

 

Digitization, which in its most classical form means switching from analogue to digital 

management and communication, has for many years been popular in public administration. 

This paper aims to compare the two Swedish municipalities of Sundsvall and Malmö with 

regard to implementation of the policy regarding digitization of public activities, with 

particular focus on communication with citizens. 

 

The aim of the paper is to try to answer two questions: 

 

- What policies in the field of digitalization has the municipalities I chose to study 

implemented? 

 

- Does the municipalities take into account that some of its residents do not have access 

to and / or habits to IT equipment and the Internet? 

 

 

The theoretical framework of the essay focuses primarily on e-governance and policy transfer. 

 

I mainly use qualitative content analysis to investigate this by studying the policies of both 

municipalities. To supplement this with statistics that help me get a better picture of the 

problem, I have also done quantitative analysis, more specifically bivariate regression 

analysis. It is mainly in my second question that they fill a function. 

 

The conclusion is that both municipalities are working on digitization, but the policies chosen 

to implement differ. Malmö has a policy aimed primarily at the citizens, while Sundsvall 

focuses primarily on its own operations. Furthermore, it is noted that policy transfer in this 

topic occurs. 
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1. Inledning 

 

Digitalisering, som i dess mest klassiska form innebär att man övergår från analog till digital 

hantering och kommunikation, har under flera år varit ett inne-ord inom offentlig förvaltning, 

senast exemplifierat genom den nya digitaliseringsmyndigheten DIGG, “Myndigheten för 

digital förvaltning” som ska etableras i Sundsvall.  

 

E-förvaltningsfrågor är ett populärt medel i kampen om att effektivisera den offentliga 

förvaltningen, men det har inte gått så fort som somliga önskat. Det har flera orsaker varför 

Sverige inte hunnit längre på området, en orsak är att nästan alla inom offentliga sektorn i 

Sverige, myndigheter med mera har egna ramar och regler hur de arbetar med e-förvaltning. 

(Cöster och Westelius 2016, 80) Det är intressant att se hur olika förvaltningar valt att lösa 

sina utmaningar, och inte minst hur de i vissa fall valt att influeras och hitta lösningar 

tillsammans med andra. 

 

Det kan vara svårt att generalisera hur svenska myndigheter arbetar eftersom de är väldigt 

olika uppbyggda. Det vill säga att exempelvis universitet arbetar helt olika mot Skatteverket. 

Det är på så sätt också en process att hitta vägar för digitalisering så det blir byråkratiskt 

enkelt att samarbeta. Kommunikation är vägen till mycket inom digitalisering. I skolan kan 

studenter och elever kommunicera i olika plattformar, detta kan också kopplas vidare till 

utvecklingen och hur medborgarna enkelt kan kommunicera med myndigheterna. I många fall 

ses det som en svår process men det beror helt enkelt på att vi måste lära av varandra från det 

som redan existerar. Kommunikation är framgång till mycket tillsammans med effektivitet. 

Effektiviteten återkommer mer och mer i och med att medborgarna använder sig av 

digitalisering, både skriva och ta emot, men också svara på olika samhällsenliga frågor som 

uppstår. Det gör vidare att medborgarna blir mer involverade och också är med och påverkar i 

diverse frågor. (Cöster och Westelius 2016, 81-82)  

 

Det har gått 22 år sedan internetuppkopplingen blev årets julklapp, och under den tiden har 

många hunnit lära sig hur man ska använda och utnyttja internets möjligheter, men de som 
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ännu inte lärt sig, av ovilja eller andra orsaker, hamnar fort efter i takt med att digitaliseringen 

allt mer ses som en självklarhet och nödvändighet. Det är inte längre frågan om underhållning 

och nyhetsläsande, utan för många handlar det om den primära kommunikationsvägen när 

man vill komma i kontakt med och ta del av information från myndigheter och andra 

offentliga verksamheter. Om dessa fortsätter att hålla en god servicenivå gentemot sina 

kunder är det förstås inget problem om man samtidigt erbjuder tjänsterna digitalt, men om 

man begränsar detta blir det förstås problem för de som ”blir kvar”. Regeringen skriver på sin 

hemsida angående sin digitaliseringsstrategi att ”Digitalt först är även en princip som säger 

att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga 

sektorns kontakter med privatpersoner och företag”.  (Regeringskansliet, 2017) Hur påverkar 

det möjligheten till kontakt för de som inte kan använda sig av förstahandsvalet?  

 

Det kan till exempel handla om minskade öppettider, där kunder istället hänvisas till 

e-tjänster. För de allra flesta är detta ett fullgott, troligtvis även bättre, alternativ till att fysiskt 

göra ett besök, men möjligheten att göra så är viktig för de som inte har något digitalt 

alternativ. Dessa bör kunna kräva att få samma service som övriga medborgare, oavsett 

genom vilket medium det sker genom. 

 

 

1.1. Forskningsproblem 

 

Det huvudsakliga i denna uppsats är samhällsutveckling och digitalisering som har en stor 

inverkan i framförallt den offentliga sektorn, i mitt fall med fokus på kommuner, där 

policybesluten förstås även påverkar grupper i samhället som inte nödvändigtvis är speciellt 

IT-vana. Det är med andra ord en förändring med teoretiskt både positiv och negativ 

inverkan. 

 

Svensk offentlig förvaltning vill, som en följd av kostnadseffektivisering och en önskan om 

förbättrad service gentemot sina medborgare, digitalisera sin verksamhet (Regeringskansliet, 

2012). För de allra flesta är det rimligtvis positivt eftersom det blir möjligt att ta del av 

myndigheters information på ett enklare och smidigare sätt, men risken finns förstås att 
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människor som inte har den IT-vana som trots allt krävs hamnar utanför. När myndigheterna 

digitaliseras vill de rimligtvis att dessa kanaler ska användas för kontakt, men vad händer då 

för de som inte har kunskap och möjlighet att ta del av dessa nya verktyg? Kunskapsbrister 

kan förstås förekomma hos alla möjliga grupper, så jag kommer inte att låsa mig vid någon 

speciell grupp utan titta brett på vad kommunernas policys ger för konsekvenser. 

  

De möjligheter som digitalisering av det offentligas informationsutbud innebär är givetvis i 

grund och botten positivt, men jag vill undersöka om, och i så fall vilka, negativa 

konsekvenser det kan få för de IT-svaga grupper som inte ser IT som så självklart som de som 

vuxit upp med detta gör.  

 

 
1.2. Syfte 

 

Syftet är att studera hur kommuner väljer att introducera policys kring digitalisering, speciellt 

verksamheter riktade mot medborgarna, samt om och hur de som inte har tillgång till ICT 

(Internet and Communication Technology) hamnar utanför samhället i någon mån. 

 

 
1.3. Forskningsfrågor 

  

- Vilka policys på digitaliseringsområdet har de kommuner jag valt att studera 

implementerat? 

 

- Tar kommunerna hänsyn till att en del av dess invånare inte har tillgång och/eller 

vana till IT-utrustning och internet? 
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1.4. Disposition 

 

Denna uppsats börjar med att beskriva forskningsområdet genom att dels ge en översikt kring 

tidigare forskning med fokus på främst digitalisering och governance, för att ge läsaren ett 

ramverk. Under samma rubrik beskrivs sedan hur forskningen inom området har belyst olika 

delar av det på senare tid. Den tidigare forskningen går på grund av ämnets natur inte så långt 

tillbaka i tiden, varför det blir en del fokus på Statens offentliga utredningar. Efter detta 

kommer jag att gå över till att beskriva vilken metod som används för att samla in och 

analysera materialet. Denna rubrik är uppdelad i en kvalitativ och en kvantitativ del, eftersom 

jag använder mig av ett material som passar bäst för kvalitativ analys, och en del som är strikt 

kvantitativ. Det är viktigt att belysa att det inte handlar om samma material som analyseras på 

olika vis, utan det är olika material som tillsammans avser ge svar på mina frågeställningar. 

Detta beskrivs närmare i det nästkommande kapitlet Material, där jag går igenom närmare hur 

det inhämtade materialet behandlas. Där tas även förstås upp vad de variabler som kommer 

användas när jag gör mina regressionsanalyser innebär, och vad för frågor som ställts i de 

formulär som ligger bakom de variabler som jag sedan kan analysera. 

 

Innan jag går in på resultat går jag igenom validitet & reliabilitet och källkritik. Jag går under 

rubriken Resultat även igenom vilka huvudsakliga drag jag kunnat konstatera i det kvalitativa 

material jag tidigare presenterat, sorterat på respektive kommun. I resultatkapitlet kommer jag 

även att presentera de kvantitativa resultat jag fått fram från SPSS. De kvantitativa delarna är 

inte mina primära resultat, men ligger till grund för att få en tydligare bild över de som 

potentiellt hamnar utanför och hur utvecklingen ser ut. Dels presenteras siffror, främst 

förklaringsgrad och huruvida det finns något samband mellan variablerna eller ej, och grafer 

som visar hur förhållandet mellan variablerna ser ut. 

 

Efter resultat presenteras analysen, vilka delas in i Sundsvall, Malmö och slutsatser. Syftet 

med detta är att se vilka konsekvenserna blir av de policys man fattat, både vad gäller de 

områden man i texterna berör, men lika viktigt de områden som man missat eller bortsett 
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ifrån. Slutligen binds uppsatsen här ihop genom att jag återkopplar till mina frågeställningar 

och forskningsproblem, med avsikten att försöka besvara dessa. 

 

Slutligen, under rubriken Slutsats, diskuterar jag dels i ett bredare perspektiv resultaten och 

vilka konsekvenser det kan tänkas få framöver. Jag avser även ge min syn på förslag till 

fortsatt forskning i ämnet. Uppsatsen avslutas sedan med referenser.  
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2. Teori och tidigare forskning 

 

2.1. Tidigare forskning  

 

Forskning med ett liknande syfte som mitt, det vill säga ett fokus på myndigheternas 

digitalisering och hur denna förändring påverkar vissa medborgargruppers möjligheter att ta 

del av information negativt. Vid dåvarande Växjö universitet, nu Linnéuniversitet, gjordes 

2008 en undersökning som studerar användare av digitala förvaltningar ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv. Det huvudsakliga i den rapport som i samband med detta 

släpptes har till huvudsakligt syfte att se hur olika grupper inskrivna vid Arbetsförmedlingen 

använder sig av internet och myndighetens webbplats. De har genomfört denna undersökning 

genom att skicka ut en enkät till 2000 personer, och fick en fyrtio-procentig svarsfrekvens. 

Frågorna rörde i huvudsak användningen av internet och Arbetsförmedlingens hemsida, samt 

frågor om attityder till AMS i allmänhet. Deras resultat visar att sociala faktorer, till exempel 

utbildningsnivå, absolut påverkar medborgarnas möjligheter att använda sig av digitala 

kanaler för att ta del av information. De hittade även ett samband mellan medborgarnas 

användning och attityd till internet, där högutbildade, tjänstemän och storstadsbor har större 

möjlighet att ta del av myndigheters webbplatser än andra. Dessa och också en mer positiv 

inställning till internet. De väljer att utifrån detta dra slutsaten att man måste prata om digitalt 

resursstarka och resurssvaga grupper, och att man genom detta kan se att resurssvaga grupper 

bli exkluderade och ges mindre chans att ta sig in på arbetsmarknaden genom ett ökat 

individuellt ansvar krävs gentemot myndigheter eftersom det digitala utanförskapet i stor mån 

måste överbryggas genom eget handlande. (Abalo och Danielsson, 2008, 6) 

 

Författarna till ovanstående rapport påpekar även att forskningen om e-government är relativt 

ung, innefattar flera discipliner och dessutom inte har några allmänt vedertagna 

begreppsdefinitioner. De konstaterar dock att det finns två huvudsakliga forskningsfält och 

angreppsvinklar kring temat, vilka kan indelas i studier av förvaltningars digitala utbud och 

studier av medborgarna. (Abalo och Danielsson, 2008, 34) Min uppsats kommer i huvudsak 

att studera det förstnämnda eftersom den är av statsvetenskaplig art, men även om jag primärt 
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studerar kommunernas politiska beslut och dokument i ämnet, kommer även en viss studie av 

medborgarna att ske, varför jag berör båda e-government-fälten. 

 

En norsk masteruppsats belyser 2014 vikten av vad hon kallar för ”digitalt ledarskap”, vilket i 

uppsatsen kretsar kring de formellt ansvariga ledarna inom offentliga organisationer. 

Materialet utgår från djupintervjuer med fem ledare och personer med professionell expertis 

inom den offentliga sektorn, med tre huvudfrågor som avses besvaras. Dessa kretsar främst 

kring betydelsen av digital kompetens hos ledaren för problemlösning och hur 

målformuleringar och språk i organisationer relaterar till digitalt ledarskap. Man tittar även på 

hur administrationen kan påverka ledarskapet. Författaren menar att digitalt ledarskap främjas 

av goda digitala kompetenser, goda inköpskunskaper, samarbete över organisationsgränser, 

incitamentsbaserad regleringssystem, effektiva sök- och inlärningsprocesser och en 

gemensam, offentlig strategi som samordnar olika system. Å andra sidan kan det digitala 

ledarskapet hindras av saker som att kontinuerligt inkludera nya uppgifter, ökat 

dokumentationskrav, rädsla för att göra misstag och inte minst en brist på förståelse för vilken 

digitalisering som kan göras för den egna organisationen. (Olsen Fjørtoft, Siw, 2014, vi) 

 

En annan uppsats som belyser just förändringsarbetet för digitalisering, Digitala attityder och 

kommunikation i förändringsprocessen, beskriver utmaningar i införandeprocessen av e-arkiv 

i kommuner. Även om fokus ligger på e-arkiv, kan författaren dra slutsatser kring viktiga 

moment vid förändringsprocesser i kommunala verksamheter, speciellt i mindre kommuner. 

Hon studerar hur attityden kring digitalisering ser ut hos medarbetarna, och konstaterar att det 

inte finns någon påtaglig skillnad mellan åldersgrupper vad gäller teknik och digitalisering. 

Det behövs dock en ordentlig introduktion och utbildning för att starta upp verksamheten. 

Slutligen konstateras att förändringsledning är av absolut vikt för att man ska lyckas styra 

processen åt rätt håll. Här trycker författaren på vikten av att använda sig av en modell för att 

inte riskera att missa viktiga delar. Det är hur som helst inspirerande att läsa hur pass positiva 

de anställda är inför digitalisering och dess möjligheter. Författaren har intressant nog avslutat 

slutsatsen med att ge fem konkreta rekommendationer, riktade till Hallstahammar som är den 

undersökta kommunen, men som anses viktiga även i andra kommuner och organisationer. 

(Rytterfelt, Linda, 2017) 
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Utöver akademiska arbeten är det även värt att studera vad som skrivits i en relevant SOU, 

nämligen Slutbetänkande från Delegationen för e-förvaltning. Mitt arbete fokuserar förvisso 

på det kommunala arbetet i frågan, men eftersom det i båda fallen handlar om offentlig 

förvaltning finns det ett par punkter värda att lyfta fram. Man poängterar till exempel vikten 

av att stat, kommun och landsting inkluderas i det nationella e-tjänstearbetet, med målet att 

överbrygga samverkanshinder och skapa förvaltningsgemensamma tjänster. Man konstaterar, 

baserat på internationella undersökningar, att Sverige förvisso är långt framme inom 

e-förvaltning men att den modell som använts för e-förvaltning inom enskilda myndigheter 

inte fungerat lika väl på en övergripande nivå på grund av att en förvaltningsövergripande 

styrning saknats. (SOU, 2015, 21-23) Rapporten rekommenderar att man övergår till digitala 

tjänster som ett förstahandsval inom offentlig sektor, med bakgrund av att det kan sänka 

administrativa kostnader för myndigheterna och öka servicen gentemot medborgarna genom 

en enklare överblick över ärenden. Man skriver att det i Danmark sedan 2014 är obligatoriskt 

för medborgare att ta emot post digitalt från myndigheter, men att något sådant beslut inte 

diskuterats i Sverige vid tiden för rapportens författande. Däremot har den svenska regeringen 

för avsikt att göra det obligatoriskt för myndigheter att ansluta sig till tjänsten Mina 

meddelanden. (ibid, 24-25) Även om denna rapport primärt anger riktlinjerna för offentliga 

myndigheter på ett övergripande nationellt plan, belyser de det faktum att offentliga 

verksamheter bör samarbeta övergripande för att ge en så bra service till medborgarna som 

möjligt. 

 

En annan statlig utredning, Digitaliseringskommissionen, har även försökt att beskriva den 

digitala och datadrivna förändringen i samhället i stort. I ett avsnitt i Slutbetänkande från 

Delegationen för e-förvaltning beskrivs exempelvis hur datadriven innovation kan förbättra 

offentliga verksamheters tjänster. Eftersom dessa verksamheter samlar in mycket stora 

mängder information, finns också stora möjligheter att genom analys av dessa data kunna 

utforma mer effektiva välfärdstjänster. Man poängterar även att datan inte är begränsad till att 

användas av myndigheten själv, utan externa aktörer som kan ha nytta av den insamlade datan 

ska också kunna använda den för att exempelvis utveckla nya tjänster.(SOU 2016:89, 2016, 

79) 
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En tredje möjlighet är enligt SOU 2016:89 för offentliga förvaltningar att använda sig av 

externa data för att skapa mer träffsäkra prognoser. Man ger som exempel prognoser för 

arbetslöshet, där man med hjälp av jobbrelaterade sökningar från Googles sökmotor kan få 

mer precisa resultat än med enbart Arbetsförmedlingens interna databaser. En applicering av 

stora datamängder som redan används är Pensionsmyndighetens automatiserade 

beslutsprocesser, där man kunnat minska antalet anställda genom att beslut fattas utan att 

någon handläggare behöver inkluderas. (SOU 2016:89, 2016, 79-80) Även om ovanstående 

inte alltid är direkt applicerbart på de kommunala verksamheter som jag studerar, är det ändå 

intressant att se hur offentliga verksamheter kan dra stor nytta av att digitaliseras både för sin 

egna effektivitetens skull och för att därmed kunna servera sina medborgare en bättre service. 

Jag förväntar mig att detta även kommer att belysas av de kommunala styrdokumenten kring 

digitalisering eftersom en bättre användning av offentliga medel säkerligen ligger i allas 

intresse. 

 

En intressant aspekt av digitaliseringen är hur det sociala kontraktet samtidigt förändras och 

utvecklas. Digitaliseringen möjliggör en ökad individualisering eftersom det skapar 

möjligheter till en specialutformad lösning för stöd och insatser i vård, skola och omsorg. 

Frågan är då vad som kan anses vara likvärdigt och rättvist för varje medborgare, och vad som 

händer med de personer som inte av olika anledningar har möjlighet att delta i 

digitaliseringen? (SOU 2016:89, 2016, 87) Man belyser i den statliga utredningen flera 

vinklar av detta problem, inte minst hur det offentliga ska hantera de som aktivt avstår från 

det digitala utbudet. Ett problem med detta menar man är att individualiserade beslut kräver 

att man har mycket data insamlade om enskilda medborgare, vilket försvåras om man aktivt 

väljer att avstå. (SOU 2016:89, 2016, 93) 

 

2.2. Teori 

2.2.1. Digitalisering 

I raskt takt går utvecklingen framåt, i nutid har vi datorer som sköter mycket av den 

kommunikation som finns. Kommunikation nedskrivet är inte i sig något nytt, i urminnes tider 
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har människor kommunicerat via skrift på olika sätt. Det kan exempelvis gå tillbaka till 

lertavlor där det skrevs ner skatter eller andra summor som skulle in till byn. Det som är 

skillnaden mot dåtid är att det i nutid är mer system på avancerad nivå, en annan stor skillnad 

är att i dagens läge sprids informationen snabbt över världen med IT. Det har över tid varit en 

bidragande effekt till samhällsordningen. (Cöster och Westelius 2016, 15-16) På en 

arbetsplats har digitaliseringen medverkat till att människor kan arbeta på olika platser, de 

behöver inte sitta på samma kontor. Mycket sker på digital väg, vilket också blir 

kostnadseffektivt. Vissa har också tagit detta ett steg längre, “den smarta arbetsplatsen” där 

det inte finns några bestämda platser. Det har också bidragit till att kontorsytan i helhet dragits 

ner i kvadratmeter och sparar organisationerna stora summor. Det finns platser att välja för 

dagen, exempelvis tyst rum och konferensrum. Det finns på dessa ställen skåp där 

arbetsrelaterade och personliga saker kan lämnas för dagen och nästa dag sitter du på en 

annan plats, hemma eller på möte på distans. Det digitala samhället fortsätter att komma på 

effektiva sätt att förbättra en arbetsplats både när det gäller kommunikation, effektivitet och 

kostnader. (Cöster och Westelius 2016, 97-98) Digitalisering är något som sprider sig snabbt, 

dock är den juridiska biten svår att komma runt i vissa länder, exempelvis Frankrike där lagen 

dragit åt kring digitalisering eller Kina som har nationella brandväggar. Det blir mer och mer 

global digitalisering och det visar på att digitalisering demokratiserar och effektiviserar. 

Utgångspunkten för digitalisering är väst, även industriella revolutionen utgick från väst för 

att sedan utöka sig globalt. (Cöster och Westelius 2016, 117-118) 

 

 

2.2.2. Government och governance 

Det som innebär med government jämfört med governance är att det förstnämnda är strikt till 

att följa sina riktlinjer och bestämmelser till att hålla sig inom den offentliga sfär med sitt 

politiska system. I governance blandar man in andra aktörer vilket inte görs i 

government-styrning. Det är vidare en förändring som sker mellan dessa, denna förändring 

sker i styrningen där det i government är en politisk-byråkratisk struktur som styr 

organisationen, medan governance implementerar flera aktörer för att arbeta fram exempelvis 

policys av olika slag. (Andréasson 2015, 45-46)  
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Governance-styrning är också lättare att utföra inom digitaliseringen, det gör vidare att utbytet 

genererar till att det blir en samverkan, utökad kommunikation och ett utbyte av information. 

Incitamentsstrukturen i organisationer aktiverar också en slags kontroll i detta nätverk inom 

governance. (Andréasson 2015, 62-63) 

 

2.2.3. E-governance 

E-governance som på svenska översätts till e-förvaltning är ett högst relevant ämne när det 

kommer till effektivisering mellan stat, medborgare och företag. (Suri och Sushil 2017, 25) 

E-governance innebär att offentliga tjänster utvecklas och förbättras samtidigt som fler 

medborgare blir digitaliserade i och med att myndigheter går mer och mer in i detta. Det 

handlar om att bygga relationer mellan myndigheter och medborgare. En huvudsak inom detta 

är att uppnå förtroende gentemot myndigheterna men också att medborgarna ska känna att de 

blir lyssnade på och att en talan finns sinsemellan. Detta bidrar till att information utvinns och 

tilldelas snabbt mellan olika parter, vilket i sin tur gör att samhället utvecklas och partnerskap 

uppstår. (Suri och Sushil 2017, 28) Detta föregående stycke är nära med e-government vilket 

innebär att myndigheter som är digitala kan förstås och beskrivas, även hur denna myndighet 

arbetar och hur den utvecklas. Det finns flera släktingar till både e-government och 

e-governance, exempelvis e-business, e-security och e-democracy. Det som är relevant för 

e-government är att via digitalisering utgöra ett fenomen som är en kommunikationsväg 

mellan myndigheter och aktörer ute i samhället. Vissa forskare menar att e-government kan 

delas in i olika grupper, exempelvis Jeffrey Seifert menar att hur en myndighet fungerar kan 

grena ut i flera grenar. Det kan vara att från myndigheternas håll arbeta inom digitalisering 

och kommunikation från myndigheter till medborgare, myndigheter till företag eller 

myndigheter till myndigheter.  (Abalo och Danielsson 2008, 33) 

 

E-governance är en teori som enligt G. David Garson är ett bredare begrepp än e-government, 

vilket innebär att en förflyttning har skett från en förändring, vilket leder till att det slutligen 

hamnar hos andra parter istället för hos myndigheterna. Citatet nedan från Garson framhäver 
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att det är på grund av olika förändringar som fokus har flyttats från staten ut till andra nätverk 

av olika slag.  (Abalo och Danielsson 2008, 33)  

 

”E-governance […] refers to a vision of changing the nature of the state. Under 

e-governance, networks rather than agencies become primary. Moreover, networks blur the 

lines separating governmental, nonprofit, and private-sector actors.” (Abalo och Danielsson 

2008, 34) 

 

E-förvaltning kommer in i organisationerna på så sätt att inom digitaliseringen framhävs detta 

i och med att det både demokratiskt och ekonomiskt blir ett effektivt sätt att i exempelvis 

policyskapande få med sig människor in i digitaliseringen och på så sätt går det också 

snabbare att dela information. Det blir samtidigt i förvaltningen en samordning och 

effektivitet som gör att det är lättare att kunna följa olika demokratiska arbeten, det kan vara 

beslut av olika slag som gör det betydligt enklare att se slutarbetet. Det är för demokratin en 

positivitet med att ha IT i offentliga sektorn eftersom det på sikt kommer bli ekonomisk 

vinning då vi blir allt äldre i samhället och därför behöver hitta möjligheter som gör att 

förvaltningarna effektiviseras. Detta bidrar till att digitaliseringen kommer vara en fördel för 

förvaltningarna över tid och en lösning på många nuvarande problem. (Andréasson 2015, 7-8)  

 

Vad gäller government och governance så är dessa relevanta i den fortsatta uppsatsen för att 

förstå hur offentliga organisationer gått från att enbart kretsa runt sig själva, till att i allt högre 

grad interagera med övriga delar av samhället och därmed öppnar upp sig för nya lösningar.  

 

2.2.4. Policy transfer 

Policy transfer eller på svenska policyöverföring innebär att en överföring av policys sker. 

Detta kan vidare kopplas tillbaka till Richard Roses som startade flera grenar till denna teori 

som skrevs i den så kallade överföringslitteraturen. Europeiska Unionen har varit i en 

projektåtagande punkt när det kommer till denna teori i nutid. Policyöverföringens framväxt 

har tagit allt mer fart, mycket på grund av globala problem och att politiker måste samarbeta 

gränsöverskridande. Det kan vara frågor om klimatförändringar eller digitalisering som 
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bedrivs över landsgränser och i Europeiska Unionen försöker medlemsländerna komma fram 

till regelverk som de kan komma överens om för att bygga vidare på policyöverföring. Det 

handlar också om en utveckling, att mötas och hitta gemensamma vägar där alla stater har 

olika regler och värderingar och sedan hitta hur ett land ska hitta ingång till det gemensamma 

regelverket i Europeiska Unionen. I huvudsak handlar policyöverföring om ideér i politisk 

miljö. (Hadjiisky et al. 2017, 2)  Policy transfer innebär enligt Dolowitz och Marsh att det är 

en process som utgår från en läran för kunskap för policys, det betyder vidare att det kan vara 

både i förtid och nutid, det används i olika institutioner eller administrativa ting för att se 

denna process verka inom den politiska genren. (ibid, 3) Det finns också offentlig 

policyöverföring vilket innebär att olika modeller antas och förverkligas. (ibid, 5)  

 

Policy transfer handlar med andra ord i korthet om hur idéer sprids, och hur andra aktörer 

fångar upp idéer som kan implementeras i den egna verksamheten. Idéer uppstår sällan i ett 

vakuum, utan de delas mellan personer och organisationer. Ett sådant exempel inom det 

digitala området är E-samverkan, ett projekt med norrländska kommuner där Sundsvall deltar, 

och där syftet är att genom samarbete påskynda digitaliseringen i respektive 

medlemskommun. 

 

För denna uppsats skulle exempelvis en idé om digitalisering av en offentlig verksamhet 

kunna komma från en utredning inom ett av EU:s organ, för att sedan kanske föras vidare till 

SKL, Sveriges kommuner och landsting, om dessa varit en part i EU-organet. Via SKL kan 

sedan policyn spridas till kommunal nivå. Det är dock viktigt att påpeka att en sådan policy 

transfer inte nödvändigtvis måste ske uppifrån och ned i ett strukturträd, utan det är förstås 

även tänkbart att en policy sprids från enskild kommun till andra kommuner via olika 

kommunförbund, exempelvis den grupp av norrländska kommuner där bland annat Sundsvall 

ingår, och som kallas eSamverkan. Policy transfer kan även ske åt båda hållen, där 

exempelvis Sundsvall kan ta med sig en policy till samverkansorganisationen och andra väljer 

att applicera den, eller att den nya policyn arbetas fram inom organisationen för att sedan 

anammas av Sundsvall.  
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2.2.5. Förväntningar och förväntat utfall 

 

Vad gäller teorin kring e-governance så bör kommunerna i någon mån ha börjat arbeta kring 

dessa frågor, inte minst i fråga om digitala tjänster som möjliggör för medborgare att börja 

utnyttja och kommunicera med de kommunala tjänsterna. I ett optimalt fall skulle jag vilja se 

att man hade samlat de digitala tjänsterna på en överskådlig plats, men att man alls har 

fungerande e-tjänster får ses som ett bekräftande på att teorin sprids i praktiken. Eftersom 

e-governance som teori även påpekar integrationen med aktörer utanför den traditionella 

kommunala sektorn skulle även koppling mot någon sådan vara önskvärd för att verkligen 

kunna säga att teorin fått fäste i de två kommuner jag undersöker. Jag skulle dock bli förvånad 

om man kommit så långt att man verkligen tagit ett helhetsgrepp över all digitaliserad 

verksamhet, utan förväntar mig att man i viss mån arbeta på var sitt håll inom respektive 

förvaltning och verksamhetsområde, även om viss samverkan kan finnas. 

 

Policy transfer å andra sidan kan i undersökningen visa hur, om någon av kommunerna aktivt 

arbetar med digitalisering, har fått till sig dessa. Policys uppstår ju vanligtvis inte ur ett 

vakuum och det är därför av intresse att se hur dessa idéer har letat sig fram till kommunerna. 

Det kan även hjälpa till att förklara eventuella likheter eller skillnader i hur de digitala 

strategierna har implementerats. Deras policy-utbyte kan förväntas ske både lokalt mellan 

kommuner, och i större samarbetsorganisationer. Jag förväntar mig dock att det huvudsakliga 

policy-utbytet kommer visa sig vara genom SKL och EU. 
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3. Metod  

 

3.1. Avgränsningar 

 

Det går förstås alltid att diskutera hur många kommuner man skulle jämföra, och om det var 

rätt val att ta dessa två. Under rubriken Urval kommer jag att gå igenom varför jag valde just 

dessa, men här kan det vara värt att belysa just antalet. Att ha just två enheter anser jag vara 

en fördel eftersom det är lättare att se tydliga skillnader än om det skulle finnas många fler att 

titta på. Vidare finns det givetvis en tidsaspekt, att det skulle ta för lång tid att läsa igenom 

och analysera policydokument från många olika kommuner och sammanställa detta på ett 

enhetligt och vetenskapligt sätt. Att lägga till fler kommuner skulle inte säkert heller tillföra 

något konkret. 

 

Det finns många grupper som skulle kunna hamna utanför genom samhällets digitalisering. 

En av dessa grupper är exempelvis äldre personer. Med äldre personer kommer jag i denna 

uppsats, när jag tittar på IT-kompetens sett över ålder, att definieras som ålder från 55 och 

uppåt, eftersom jag fått fram tidigare forskning som kunnat konstatera hur spridningen av 

internetuppkopplade enheter i detta åldersspann ser ut. Om jag av någon anledning hade valt 

att ett annat spann hade jag antingen fått leta annan statistik, göra min egna undersökning, 

eller behövt dra slutsatser om mitt valda åldersspann utifrån deras forskning. Jag anser dock 

spannet vara lämpligt för min uppsats och väljer därför att använda mig av detta. Den statistik 

som Statistiska centralbyrån tillhandahåller är dock begränsad genom att de endast publicerar 

statistik för personer upp till 74 år, varför jag ändå kommer behöva göra ett antagande om att 

dessa två olika statistiska källor har ett liknande underlag, det vill säga att personer mellan 55 

till 74 respektive till 85 år har något så när samma IT- och internetvanor. (Olsson et al. 2017, 

8-9)  Det är dock viktigt att påpeka att uppsatsen inte begränsar sig till just äldre personer när 

det kommer till grupper med lägre IT-kompetens, utan detta är en av dem. 

 

En annan avgränsning som görs i denna uppsats, men som möjligtvis skulle kunnat ge ännu 

mer insikter om problem kring IT-användandet, hade varit att göra intervjuer med människor 
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som inte inkluderats i den ökade IT-användningen för att på så vis få mer insikter kring vilka 

problem digitaliseringen för dem innebär, men insikten blev att ett sådant arbete skulle göra 

uppsatsen allt för omfattande. 

 

De två kommuner som jämförs är som nämnts tidigare Sundsvall och Malmö. Bakgrunden till 

detta är att jag vill jämföra två kommuner med geografiska och storleksmässiga skillnader. Ur 

ett metodperspektiv är detta med andra ord mest olika fall. Sundsvall är en mindre ort som 

ligger i norra delarna av Sverige, medan Malmö tillhör ett storstadsområde i södra Sverige. 

Det bör ge förutsättningar för att kunna hitta likheter och skillnader, inte minst eftersom deras 

avstånd gör att de ingår i olika lokala kommunsamarbeten. 

 

 

 

3.2. Kvalitativ metod 

 
Metoden som används är en blandad metod som består av både kvalitativ innehållsanalys och 

en kvantitativ bivariat regressionsanalys. 

 

Inom innehållsanalys finns två huvudinriktningar, kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa 

inriktningen kan användas om man vill räkna förekomsten av till exempel ord eller uttryck, 

vilket passar bra om man vill gå igenom stora mängder text. Den kvalitativa 

innehållsanalysen, som jag valt, anser jag vara mest lämpad eftersom det handlar om att tolka 

och granska innehållet i en text. Det är dock viktigt att kunna visa på varför just de aktuella 

dokumenten har valts ut, och att ha klara urvalskriterier för vad som ska lyftas fram så att man 

inte drunknar i material. (Tjora, Aksel och Torell, Sven-Erik 2012, 129) 

 

Som Bergström och Boréus skriver i Textens mening och makt så är det ibland mer intressant 

att titta på vad som inte skrivs snarare än vad som skrivs, och i dessa fall är det svårt att 

kvantifiera texten. Det underförstådda kan ha många olika skepnader, och det är därför svårt 

kvantifiera, och därmed att räkna dess förekomst. Kort sagt kan det outtalade också vara av 

stor vikt för analysen, och beroende på vilken typ av text man analyserar, eller vad man letar 
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efter i texten, kan det därför vara mindre effektivt att använda sig av kvantitativ textanalys. 

(Bergström och Boréus 2012, 81)  

 

Jag har som sagt valt att använda mig av kvalitativ metod när jag analyserar texterna, och 

orsaken till det är att det ger en fördel när man önskar få en helhetsförståelse av ett 

studieobjekt. Med tanke på vad jag konstaterade i föregående stycke om risken för att genom 

kvantitativ analys riskera att missa något underförstått finner jag det extra lämpligt att välja 

just detta. En kvalitativ innehållsanalys är därför mest lämpad i mitt fall. Att analysera texten 

innebär att man undersöker texten för att hitta och plocka fram de delar som är väsentliga för 

mitt intresse, och kräver en noggrann genomläsning för att man djupt och ordentligt ska kunna 

känna sina texter. Den kvalitativa innehållsanalysen gör det sedan möjligt att tolka vad 

respektive kommun skrivit, och inte minst vad de inte skrivit. (Esaiasson 2012, sid 210) 

 

Eftersom jag läser texterna med det formulerade målet att se om man genom hur man 

beskriver sina policys och planer riskerar att ge grupperingar i samhället med mindre 

IT-erfarenhet och -tillgång rena nackdelar eller relativa nackdelar i det lokala samhället, 

passar den kvalitativa analysen bra eftersom det är svårt att fånga upp helhetsintrycket om jag 

skulle försöka att hitta kärnan enbart genom att räkna nyckelord. Att se kommunernas 

digitalpolitiska inriktning är alltså det viktiga, inte att kvantifiera den omfattande texten. 

 

Detta inhämtas från Sundsvall och Malmös kommuns hemsidor, och syftet är att se hur de 

skriver och resonerar kring sin information och kontaktytor gentemot medborgarna, för att se 

om det finns skillnader och potentiella nackdelar för de människor som väljer att inte sköta 

sina ärenden via internet. Ett teoretiskt problem skulle förstås kunna vara att man på 

hemsidorna inte väljer att publicera information om kontaktvägar och möjligheterna för 

ICT-ovana att kommunicera, men jag förväntar mig inte att detta kommer att bli något 

problem eftersom de rimligtvis vill kunna föra ut informationen till alla, även om de sedan 

väljer andra kontaktvägar än den aktuella hemsidan och dess e-tjänster.  

 

Jag använder mig att de två kommunernas publicerade material för att studera i vilken grad de 

tar hänsyn till de människor som inte har tillgång och kunskap till den IT-utrustning som 
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krävs för att kunna ta del av kommunernas utbud. För att analysera Sundsvall respektive 

Malmö kommuns dokument kommer jag att använda mig av kvalitativ innehållsanalys, som 

ett verktyg till att se hur mycket fokus respektive kommun väljer att lägga på de potentiellt 

digitalt uteslutna medborgarna. De har båda tagit fram strategidokument som beskriver deras 

långsiktiga planer och mål kring bland annat digitaliseringen av det offentliga utbudet, och att 

se vad som där skrivs, och inte skrivs, ger en bild över hur kommunerna väljer att hantera 

detta. 

 

Kvalitativ textanalys är den metod jag anser bäst lämpad för att se hur kommunerna resonerar. 

En kvantitativ innehållsanalys hade troligtvis även det i viss mån varit möjligt, men eftersom 

digitaliseringens baksidor inte säkerligen uttrycks på ett visst sätt skulle det vara svårt att 

exempelvis räkna ord eller liknande. Att kvantifiera innehållet på ett sådant sätt att det skulle 

få någon vettig mening skulle med andra ord enligt min mening vara svårt. I stort sett alla 

texter kan innehållsanalyseras, men på vilket sätt så görs bäst varierar med den text som ska 

analyseras. I mitt fall blir det manuellt, eftersom det möjliggör mer komplicerade 

bedömningar än vad som är möjligt om man väljer att automatisera textanalysen med hjälp av 

datorer. Datorn kan förvisso vara till stor hjälp vid mer omfattande texter, men i mitt fall 

handlar det ändå om en relativt begränsad mängd och då anser jag det fördelaktigt att kunna 

gå igenom texterna själv. Jag har heller inget behov att att hitta mönster, utan vill främst 

djupanalysera vad som skrivs och hur man argumenterar. (Boréus och Bergström, 2012, 

50-51) 

 

 

3.3. Kvantitativ metod 

 

Jag kommer till att börja med att använda mig av tidigare forskning för att visa på hur stor del 

av den svenska äldre befolkningen som inte har tillgång till någon enhet med uppkoppling 

mot internet. Denna kvantitativa undersökning ger mig ett bra, relativt nyproducerat underlag 

som ger en god bild över hur spridningen ser ut. 
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Jag kommer vidare att använda mig av data från SCB och SOM-institutet som jag använder 

för att tillföra statistik till den samlade bilden av svaret på mina frågeställningar. Denna 

statistik kan förstås både förstärka eller (delvis) avfärda de resultat jag får fram i övrigt. Den 

statistik jag vill få fram handlar dels om internet och IT-utrustning för att kunna se hur 

penetrationen ser ut över ålder, men också om hur förtroendet för de offentliga 

verksamheterna varierar över ålder. (Tjora, Aksel och Torhell, Sven-Erik, 2012, 128) 

 

Svarsalternativen är i huvudsak kodade 1 till 6 för att beskriva frekvenser, medan ålder finns 

att tillgå både som numeriska tal och som kategorier. Jag har valt att i huvudsak använda mig 

av det senare eftersom ger mig möjlighet att enkelt sortera ut de jag vill analysera. 

 

 

 

 3.4. Regressionsanalyser 

 

Jag kommer att som stöd till den huvudsakliga undersökningen i denna uppsats använda mig 

av bivariata regressionsanalyser för att se på samband mellan de variabler som jag valt ut. 

Bivariat regressionsanalys innebär att man använder sig av en oberoende variabel, utöver den 

beroende. Själva regressionsanalysen är det verktyg som jag kommer att använda mig av för 

att se hur en variabel förändras när en annan ändras med en enhet. Vi kan med andra ord 

genom detta förutspå vilket värde y kommer att anta när x förändras. Med hur noggrant man 

kan förutspå vilket värde den kommer att anta beror dock på hur stor del av variationen som 

kan härledas till just den oberoende variabel som har valts till analysen. Om något annat än 

just det man själv valt att testa påverkar vilket värde den beroende variabeln har kan man med 

andra ord fundera på om man bör byta ut den, eller komplettera med fler variabler. Det beror 

dock på syftet med analysen, eftersom de resultat man får fram har ett värde oavsett om det är 

positivt eller negativt. (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2018, 167) 

 

En bivariat regressionsanalys genererar i grund och botten räta linjens ekvation, där linjen 

härleds genom minsta kvadratmetoden. I korthet innebär det att den tänkta linjen hamnar så 

nära de kvadrerade avvikelserna som möjligt. Ekvationen kan skrivas som y = a + bx, där a är 
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är den punkt som skär y-axeln, b anger lutningen på linjen och x är den oberoende variabelns 

värde. Resultatet blir att man får den beroende variabelns värde som y. (ibid, 157-158)  

 

Den kvantitativa undersökningen avser med andra ord inte att ge något direkt svar på mina 

frågeställningar, men hjälper till att måla upp bilden av omfattningen av det område jag valt 

att undersöka, med syfte att kvantifiera den kvalitativa delen. 
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4. Material  

 

De data som här ska tolkas och analyseras i SPSS kommer från SOM-institutet, vilka smidigt 

nog erbjuder en SPSS-fil. Syftet där är att undersöka om det finns något statistiskt samband 

mellan ett flertal olika variabler. Det handlar dels om IT- och internetvana eftersom 

digitaliseringsfrågan är central i detta arbete, men förstås även övriga parametrar. Det är dels 

en parameter som heter ”Vad gör personer i åldern 16-74 vid kontakt med myndigheter via 

Internet, 2008-2017”. För att se hur stor del som har dator hemma används även ”Tillgång till 

IT-utrustning och internet i hemmet för personer i åldern 16-74 år, 2003-2017. Tidsserien är 

intressant eftersom det är möjligt att då se hur spridningen förändras, och om det är tänkbart 

att se något tillfälle i framtiden då det kommer att vara närmast hundraprocentig spridning av 

tillgång till internet hos äldre. SCBs medborgarundersökning som visar på medborgarnas 

inflytande i kommunen kommer här även väl till pass, för att se hur det skiljer sig över ålder 

och IT-tillgång. Dessa data behandlas genom bivariat regressionsanalys, för att testa 

eventuella samband. Detta utgör med andra ord den kvantitativa delen av mitt arbete, där den 

kvalitativa sen berör den andra parten i detta, de offentliga verksamheterna. (SCB, 2017)  

 

I SPSS kommer jag att testa relevanta variabler för att se om det går att se ett samband som 

kan hjälpa mig förstå hur de invånarnas IT-vanor korrelerar dels med deras kontakt med 

myndigheter, men också deras förtroende för dessa. Det ger mig inte helt svar på min 

frågeställning, men är användbart när jag sedan ska göra den kvalitativa delen av arbetet och 

studera hur myndigheter och andra offentliga verksamheter arbetar med digitalisering och 

kundkontakten med sina medborgare. Flera myndigheter har ju många äldre kunder, och när 

jag tittar på hur de agerar är det viktigt att ha ovanstående data klar och presenterad för att 

förstå vilka problem en potentiellt bristande kundkontakt får för konsekvenser för medborgare 

över 55. Eftersom detta är en studie med både kvantitativa och kvalitativa inslag så utgör detta 

basen i den ena delen, den med medborgarperspektivet, och den kvalitativa delen utgör sedan 

digitaliserings- och verksamhetsdelen. 
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Det kvalitativa underlaget utgörs av Sundsvalls och Malmös styrdokument på området. Det 

innefattar i generella drag hur de arbetar och grenar ut till olika verksamheter inom den 

offentliga förvaltningen. I Sundsvall sträcker sig målen och ramarna för digitalisering till år 

2021 och Malmö till år 2022. Jag går igenom deras respektive innehåll närmare under 

rubriken Resultat nedan. Eftersom kommunerna väljer att lägga upp sina dokument på olika 

sätt skiljer sig inhämtningen till viss del åt, inte minst eftersom Sundsvall har kompletterat sin 

övergripande plan med en längre handlingsplan kring genomförandet. Handlingsplanen är 

dock inte beslutad om ännu utan är ett framarbetat förslag. 
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5. Validitet & Reliabilitet 

 

I denna uppsats är det som tidigare nämnt en blandad metod där jag vill uppnå att både kunna 

generalisera och kunna fokusera på en tydlig bild med texten i fokus. Både validitet och 

reliabilitet ska vara hög för att kunna lita på forskningsstudien, validitet ur den kvalitativa 

synvinkeln innebär att kunna svara på en bestämd fråga och utifrån denna fråga också kunna 

styrka undersökningen i fråga. Viktigt är också att kunna svara på det som varit mätbart i 

undersökningen. (Bergström & Boréus 2012, 41) Hög reliabilitet är också viktigt eftersom en 

huvudsak är att vara noggrann i sin undersökning och kunna ta bort eller minska 

osystematiska fel som forskare. (Bergström & Boréus 2012, 42) 

 

Eftersom jag inte tagit fram statistiken på egen hand utan väljer att använda mig av befintlig 

statistik, är det förstås väldigt viktigt att jag kan lita på de siffror jag plockat fram. Det är två 

etablerade statististiska källor som jag använder mig av, och jag finner det vara en väldigt 

säker och förtroendeingivande källa, och finner därför inga orsaker till att tvivla på 

validiteten. Jag har använt mig av SCB för viss data. skulle undersökningen upprepas är det 

därför väldigt sannolikt att resultatet skulle bli det samma, inte minst eftersom man i fallet 

med SCB gjort en tidsserie. Skulle ett år avvika kraftigt mot ett tidigare, är det förstås 

sannolikt att man skulle börja tvivla på att undersökningen har gått rätt till, eftersom det inte 

rimligtvis skulle kunna svänga kraftigt efter tio år av relativt enhetliga resultat. SCB är som 

sagt min ena källa, men jag använder mig även av SOM-institutets årliga riksomfattande 

undersökning, där 2016 är den senaste. Även denna undersökning finner jag trovärdig, inte 

minst med tanke på att de har 20 400 personer i urvalet (Bové, Klara, 2017, 626), vilket bör 

ge en bra reliabilitet. Vi  bör alltså kunna få samma resultat om undersökningen skulle göras 

igen. (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2018, 104) Svarsfrekvensen i undersökningen är 48 

procent vilket innebär ett visst bortfall, men det stora urvalet gör ändå jag inte ser någon 

anledning till oro. (ibid, 108) 

 

Vad gäller reliabilitet är det förstås så att det alltid är svårt att svara på vad som beror på vart 

annat. Med andra ord, beror x på y eller y på x? I kvantitativ analys går det dock att använda 
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sig av statistiska hjälpmedel för att se hur variablerna är beroende av varandra och om det 

finns risk att man drar slutsatser baserade på resultaten, även om de i sig egentligen inte är 

signifikanta. (ibid, 104) 

  

Mitt arbete är ju dock inte fullständigt beroende på ett exakt utfall i den kvantitativa delen, 

utan den handlar om att ge en bild relationen till IT och till offentliga verksamheter. Den 

kvantitativa delen är bara det ena benet och används främst för att ge en bild av de människors 

situation och livsmönster.  Det är med andra ord inget resultat som avfärdar en hel 

frågeställning. 

 

Vad gäller kvalitativt innehåll så gäller det förstås att man i genomläsningen är noggrann för 

att inte missa detaljer, och att se till att lyfta fram alla relevanta aspekter av texterna i 

uppsatsen. Misslyckas man med det finns det förstås en större risk att resultatet skulle bli 

annorlunda om någon skulle replikera undersökningen. 

 

Vid den kvalitativa ansatsen så kan det ju förstås vara svårt att skatta tillförlitligheten med 

siffror. Då handlar det istället främst om att kunna beskriva processen kring hur man samlat in 

och bearbetat innehållet på ett systematiskt och öppet sätt. Jag förklarar därför närmare i 

metodkapitlet hur jag har gått tillväga rent praktiskt. 

 

 

5.1. Källkritik 

 

Givetvis är det viktigt att vara kritisk mot den information som inhämtas, i mitt fall både från 

textkällor och statistiska källor. Jag har i fråga om det sistnämnda valt att använda mig av 

Statistiska centralbyrån och SOM-institutet, två källor som jag inte finner någon anledning att 

ifrågasätta. Vad gäller det material som analyseras från Sundsvalls respektive Malmös 

kommun så härstammar dessa från kommunerna själva, och skickade till mig av 

representanter för respektive kommun. Jag ser med andra ord inte någon anledning till att 

ifrågasätta dessa källor. Snarare skulle det väl i så fall kunna vara ett problem att jag inte fått 
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allt tillgängligt material utan att de jag varit i kontakt med varit selektiva, men jag ser ingen 

anledning till att så skulle vara fallet. 

 

  

27 



 
 
 

6. Resultat 

 

6.1. Malmö 

Malmö har ett digitaliseringsprogram som innefattar åren mellan 2017-2022, vars namn är 

“Det digitala Malmö”. Samhällsservice är något som är viktigt för Malmö och utvecklingen 

av detta inför framtiden. Deras mål är att vara en levande och en stad med liv där det uppstår 

möjligheter. Det är också en del problem som som ska åtgärdas, unga som kommer i 

arbetslöshet eller äldre som blir allt äldre. Detta genererar vidare till en större kostnad i 

längden och de äldre blir i allt större behov av service från samhället. Här kommer det digitala 

samhället in mer och mer för att förebygga det som komma skall i exempelvis kostnaden som 

uppstår i och med att vi blir äldre. Här är det viktigt att medborgaren får hjälp och då inom 

digitaliseringen i de offentliga myndigheterna men det är också viktigt hur kommunen i sig 

arbetar. Det är här viktigt att i Malmö samarbeta, det är a och o när det kommer till att 

digitalisera mer och mer. Kommunen sätter också upp mål och har en struktur  som är en 

viktig del i det hela. Personal är också en viktig del, hur de kommunanställda utvecklas inom 

detta område men också hur arbetet sker mellan medborgare, näringsliv och medborgare. (Det 

digitala Malmö, 2017, 3-4) 

 

Malmös viktigaste fråga inom digitalisering är: “Vad kan vi göra, med hjälp av 

digitaliseringen, för att göra livet lite enklare och bättre för malmöborna? Idag och i morgon. 

Här i Malmö.” (Det digitala Malmö 2017, 4)  

Malmö har därför satt upp fyra övergripande mål, därför detta namn, det digitala Malmö och 

sedan inkludera dessa emot digitaliseringen. Målen är:  

1. Stärkt demokrati och ökad inkludering 

2. Mer ändamålsenlig och tillgänglig service  

3. Ökat samspel i staden 

4. Ökad verkan i samhällsservicen  
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Stärkt demokrati och ökad inkludering 

Målet till 2022 är att ett innanförskap uppnås inom digitaliseringen och att det demokratiskt 

uppstår en positivitet till att delta i samhället i och med att det blir lättare att ta del snabbt av 

många frågor samtidigt där medborgarna kan vara med och påverka. Där medborgarna är i 

fokus och det bidrar till att olika beslutsfattare, politiker och andra tjänstepersoner sedan har 

en generell koll på vad medborgarna vill ha för service. Medborgarna ska också känna en 

digital trygghet. Det är viktigt att alla medborgare ska kunna använda sig av den digitala 

infrastrukturen och att kompetens finns kring detta. Att ha tillgång till beslutsproceser är en 

relevant åtgärd för Malmö att vara med i samhällsservicen, därav vara en tillgång i 

demokratiska beslut. I och med digitaliseringen uppstår en stor tillgång till mycket 

information vilket också blir lättare under en digital plattform där mycket information både 

kan avläsas och fördelas. Det bidrar vidare till att en djupare förståelse och insyn för 

medborgarna men också för andra aktörer. (Det digitala Malmö 2017, 9)  

 

Mer ändamålsenlig och tillgänglig service 

Digitalisering effektiviserar och därför kommer också medborgarna bli behov av att servicen 

fungerar och finns tillgänglig. Det ska också gå snabbt att få tillgång till den digitala 

informationen. När dessa mål är uppfyllda ska också medborgarna komma med på tåget och 

infinna sig i det digitala samhället där ingen ska vara utanför. Det är viktigt att en interaktion 

finns och även om det finns andra aktörer med i bilden är det viktigt att dessa kan samarbeta, 

alltså att när Malmö har ute information ska detta finnas lätt tillgänglig för alla. Att det ska 

finnas tillgängligt för alla grupper i samhället är en annan viktig punkt. Där ska exempelvis 

språkbarriärer övervinnas och det blir enklare i en digital plattform att kunna byta språk och 

kunna förstå vad som står. Även för medborgare som har fysiska eller kognitiva 

begränsningar ska kunna ta till sig digital information på samma sätt som andra kan. 

Individnivå kommer också att sättas i fokus, det innebär att med analyser ska kunna förutsätta 

vad individen behöver för slags service. Detta blir tillgängligt att kunna utvärdera på grund av 

att en stor mängd data kan användas samtidigt.(Det digitala Malmö 2017, 11) 

 

 

 

29 



 
 
 
Ökat samspel i staden 

Trygghet, individ och stadens fysiska rum är en viktig punkt när det kommer till att 

människor ska flytta till Malmö och känna att det är en attraktiv stad. Där är digitalisering och 

staden viktiga, med hjälp av exempelvis en mobiltelefon kan du förflytta dig runt i staden och 

på så sätt bidrar det till en smart infrastruktur. Dela med sig av vad som händer och hur något 

upplevs gör också att ett samutnyttjande uppstår, något beskriver vad som sker nu och vad 

som kommer att hända är lätt att dela med sig av. Malmös olika stadsrum kommer bli 

viktigare och lättare att ta sig till och få information om, det gör också att människor kommer 

träffas på dessa platser och interaktion uppstår. Malmö arbetar också med att motverka 

miljöproblem, här ska smart teknologi användas som kan förebygga dessa både på lokal men 

också på global nivå. Här vill staden samarbeta för att medborgare och besökare ska kunna 

sätta sig in i arbetet för att minska utsläppen och energianvändning. Med denna smarta 

lösning ska beteendemönster kunna ändras i hur användningen utförs och omvandlas till ett 

ekologiskt tänk. (Det digitala Malmö 2017, 13)  

 

Ökad verkan i samhällsservicen 

För att kunna utveckla inför framtiden är det viktigt att det finns digitala mötesplatser för 

medborgarna, där de kan möta de offentliga organisationerna. I och med att det finns mycket 

data lagrat digitalt och i stora mängder kommer personal i Malmö kunna på en enklare väg än 

förr arbeta fram strategier, prognoser och vad medborgare behöver för service. Kommunen 

ska digitalisera sin verksamhet fullt ut så långt det går och se till att medborgarna får den hjälp 

som behövs för specifik individ, men också få mer tid för de möten som måste vara personliga 

och inte kan ske över digital väg. En viktig del i Malmö är att kunna dela information och lära 

av andra för att kunna utveckla servicen. Det är exempelvis data som offentliga myndigheter 

eller forskare bland annat kan ta del av och utvärdera och analysera vidare med. Detta bidrar 

till en utveckling, även näringsliv och offentlig myndigheter är analys och utvärdering viktiga 

aspekter för att kunna utvecklas. Malmö lägger också resurser här för att kunna analysera och 

utvecklas inom deras egna verksamheter. (Det digitala Malmö 2017, 16)  
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Malmö har ett kommande uppdrag, ett kontaktcenter, som kommer införas under 2019 där det 

kommer finnas hjälp att få för de medborgare som inte är digitala. Det ska bli en mötespunkt 

och ett initiativ där alla har möjlighet att lära om olika digitala ting. (Malmö, 2017)  

 

 

6.2. Sundsvall 

 

Sundsvalls mål är övergripande: ”I Sundsvall är digitaliseringen ett verktyg för 

effektivisering, förbättrad kvalitet och förändrade verksamhetsprocesser samt ökad möjlighet 

till interaktivitet, kommunikation och demokratisering för att skapa ett hållbart samhälle”. 

(Förslag till handlingsplan för digitalisering 2017, 8) 

 

På kommunnivå är det viktigt att politiker förstår vad digitalisering handlar om och hur detta 

ska utvecklas och hur utbildning ska ske. Det behövs kompetent personal och 

utvecklingsstrategier inom detta område. Medarbetare, politiker och personal ska samarbeta 

och komma över hinder. De områdena som är mest i behov av digitalisering kommer att ligga 

i fokus,  Sundsvall vill upprätta ett lättare samarbete mellan förvaltningar, utveckla 

plattformar och utveckla kommunen. Medborgarna är också i fokus och hur de integrerar med 

exempelvis näringsliv. Medborgarna ska känna att de ska kunna ta del av servicen i 

kommunen med hjälp av denna digitala revolution. (ibid, 3)  

 

Inom digitalisering är det viktigt för Sundsvall att politiker samarbetar med övriga inom 

kommunen, det vill säga att det ska finnas ett nära samarbete mellan olika tjänstemän i 

kommunen. Det är viktigt att servicen gentemot äldre utvecklas och effektiviseras. Servicen 

ska uppdateras på flera plan, med fokus på platserna där det behövs först. (ibid, 7)  

  

För att kunna öka den IT-infrastruktur som finns vill Sundsvall bygga ut detta nät och målet 

2020 är att 90% av medborgarna har tillgång till fibernätet. 64% har tillgång till detta för 

tillfället om man kollar på hela Sundsvalls kommun, dock är det många äldre som inte ser sig 

behöva eller tycker det är för dyrt att ansluta sig som problemet ligget. Dessa blir då inte 

anslutna. Det har också använts vissa tester som innebär att det trådlösa nätet ska etablera sig 
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tillsammans med fibernätet och öka samhällets välfärdstjänster inom den digitala delen. (ibid, 

17-18)  

 

Några övriga digitala tjänster som kommer vara projekt och kommer etablera sig inom 

digitaliseringen i kommunen är exempelvis e-arkiv och öppen data. Öppen data bidrar vidare 

till att det blir lättare att analysera om hur medborgare använder sig av den digitala delen och 

utveckla faktorerna till målgrupperna i fråga. Hur data lagras är en fråga som ingår i många 

förvaltningar och det är med kommunikation som detta förs in i verksamheterna. En 

kommunikation som gör det möjligt att hitta övergångar till att lagra data på samma ställe och 

även hitta plattformar med stor säkerhet.(ibid, 18)  

 

Med hjälp av Bibliotekslagen; 2 § ska verka för demokratisk samhällsutveckling, gick 

startskottet för ett Digitalt Center. I Sundsvall utvecklas denna Digidel som alla i samhället 

ska kunna ta del av, detta finns på Kulturmagasinet. Det har precis lanserats och det lockar 

redan många människor. Det ska vara en plats för alla där bland annat datorer, plattor 3D 

skrivare och 3D pennor ska finnas tillgängliga för allmänheten. Här ska alla kunna få hjälp 

med att lära sig de olika tekniska alternativen som finns tillgängliga. Det handlar om att 

förespråka digital delaktighet, även är kompetens viktigt för att komma vidare inom ämnet. 

Sundsvall ser att denna plats ska i längden bidra till samhällsutveckling och att det inte ska 

finnas några klyftor människor emellan. Det ska vara en öppen plats för alla, alltifrån skolor, 

barn, vuxna och äldre i samhället. Detta är också en satsning för att kunna vara med och 

lyckas med kommande utmaningar och kunna vara med i det demokratiska samhällets 

utveckling Uppdragsgivare till denna satsning är kultur och fritidsnämnden i Sundsvalls 

kommun. (Sundsvall, 2016) 

 

Sundsvalls kommun samarbetar med ett antal grannkommuner under samarbetsorganet 

eSamverkan, där man under nuvarande former har verksamhet planerad till och med 

20190930. Målen för detta samarbete är flera, bland att införa digitaliserade lösningar för att 

vägleda inflyttning, att automatisera och digitalisera ärendeflöden och att rent tekniskt kunna 

driva de digitala lösningar och e- tjänster som de deltagande kommunerna använder sig av. I 
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projektet ingår Ånge, Sundsvalls, Timrå, Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsviks, 

Hudiksvalls samt Nordanstigs kommun. (www.esamverkan.nu) 

 

6.3. Kvantitativa data 

 

 

Med bakgrund av att jag var intresserad av att titta på hur grupper som inte är lika benägna att 

använda sig av IT utvecklas, har jag här tittat på hur person över 55 år använder internet. I 

diagram 6.1 nedan har jag med hjälp av SCB:s årliga statistik tagit fram hur många procent av 

de som svarade Ja på frågan om huruvida de använt internet för att hämta information från 

myndigheters webbsidor under de senaste 12 månaderna.  

 

 
Diagram 6.1. Andel av befolkningen som sökt information från myndigheters webbsidor. 
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Av respondenterna i SOM-undersökningen så är det för mig relativt höga 7,3 procent som inte 

alls har använt internet under de senaste 12 månaderna. Tabell 6.1 visar svaret på frågan Hur 

ofta de senaste 12 månaderna har du använt internet: 

 

 

F27a. Hur ofta senaste 12 månaderna använt internet 

 Frekvens Antal 
Giltiga 
procent 

Kumulativ 
Procent 

 

Svar Ingen gång 713 7,3 7,3 7,3 

Någon gång de 
senaste 12 
månaderna 

38 ,4 ,4 7,6 

Någon gång i 
halvåret 

37 ,4 ,4 8,0 

Någon gång i 
månaden 

130 1,3 1,3 9,3 

Någon gång i 
veckan 

312 3,2 3,2 12,5 

Flera gånger i 
veckan 

847 8,6 8,6 21,1 

Dagligen 7361 74,9 74,9 96,0 

Ej svar - del av 
frågan 

148 1,5 1,5 97,5 

Dubbelkryss 14 ,1 ,1 97,7 

Ej svar ? hela 
frågan 

228 2,3 2,3 100,0 

Total 9828 100,0 100,0  

Tabell 6.1. Hur ofta de senaste 12 månaderna använt internet. 
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Regressionsanalyser 

 

Ärenden hos myndighet via internet/ålder 

 

För att få relevant datamaterial har jag vänt mig till Göteborgs universitet, där SOM-institutet 

gör sina årliga undersökningar. Genom en bivariat regressionsanalys har jag till att börja med 

analyserat förhållandet mellan den beroende variabeln Tillgång till internet i hushållet  och 

den oberoende variabeln Ålder. 

 

R2 ,001 vilket innebär att väldigt liten del av den beroende variabeln kan förklaras av den 

oberoende. Således kan ålder i princip uteslutas som förklaring till huruvida man använder 

använder internet till ärenden hos myndigheter eller inte. (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen. 

2018. 160-161) 

 

Vid ovanstående beräkning användes ingen selektionsvariabel. När jag adderar detta, 

“Tillgång till Internet i hushållet = Ja”, så får jag inte helt oväntat en något högre 

förklaringsgrad, dock endast ,007 nu. Selektionsvariabel används för att sortera ut vilka 

respondenter som ska analyseras, i detta fall enbart respondenter som har internet i hushållet. I 

båda fallen fås ett t-värde över 1,96 så variabeln är signifikant på 95 procents-nivån, men det 

är som sagt inte så stor del av variansen som trots det kan förklaras av denna variabel. Man 

skulle därför med andra ord vid en första anblick kunna dra slutsatsen att det inte är någon 

skillnad i användandet mellan åldrar, men det kan förstås vara så att likheten i svarsfrekvens 

över ålder beror på att äldre oftare har anledning att vara i kontakt med myndigheter än vad 

yngre har, eller att personer i medelåldern är de som oftast har anledning att vara i kontakt 

med myndigheter, och att yngre och äldre av olika anledning inte kontaktar myndigheter i 

samma omfattning. Här hade det varit  mer effektivt att ha ett mått på hur stor andel i 

respektive ålderskategori som använt internet när de haft kontakt med myndigheter. 
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Använt internet de senaste 12 månaderna/Offentliga servicen senaste 12 månaderna i 

den kommun du bor 

 

Undersökningen här syftar till att se om det finns något samband mellan hur väl respondenten 

tycker att den offentliga servicen den lokala kommunen och tillgång till internet, för att se om 

det medför något positivt ur förtroendesynpunkt att ha internet hemma. Jag använder denna 

regression för att undersöka om det finns någon positiv effekt i fråga om tankar kring de 

lokala förvaltningarna, vilket jag menar är ett bra indikation på medborgarnas syn på 

digitalisering. Hur man uppfattat den offentliga servicen är beroende variabel, och hur mycket 

man använt internet är den oberoende. 

 

Precis som i föregående bivariata regression är det relativt liten förklaringsgrad i denna 

regression, R2-värdet visar att 2,1 procent av variansen i den beroende variabeln kan förklaras 

av hur ofta internet har använts. T-värdet ligger långt över 1.96 och därmed är signifikant på 

95 procents-nivån.  

 
 

Modellsammanfattning 

Modell R R2 Justerad R2 Standardavvikelse 

1 ,145a ,021 ,020 17,600 

a. Prediktor: (Konstant), F27a. Hur ofta senaste 12 månaderna använt internet 

Tabell 6.2. Modellsammanfattning. 
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ANOVAa 

Modell Kvadratsumma df Medelkvadrat F Sig.  

1 Regression 

Residual 

Total 

10812,666 

506160,422 

516973,088 

1 

1634 

1635 

10812,66

6 

309,768 

34,906 ,000b 

a. Beroende variabel: F76a. Offentliga servicen senaste 12 månaderna i: Den kommun där du bor 

b. Prediktor: (Konstant), F27a. Hur ofta senaste 12 månaderna använt internet 

Tabell 6.3. Anova. 

 

Koefficienter 

Modell 

Ickestandardiserade koefficienter 

Standardiserad

e koefficienter 

 t 

 

 

 

Sig. B 

Standardav

v. Beta 

1 (Constant) 

F27a. Hur ofta senaste 12 

månaderna använt internet 

5,052 

,166 

,504 

,028 
 

,145 

10,034 

5,908 

,000 

,000 

a. Beroende variabel: F76a. Offentliga servicen senaste 12 månaderna i: Den kommun där du bor 

Tabell 6.4. Koefficienter. 
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7. Analys 

 

7.1. Kvantitativa data 

 

Resultatet i diagram 6.1 visar att det förvisso har skett en ökning under åren 2008 till 2017 

från 39 till 61 procent, men det är ändå långt ifrån de 76 procent som samtliga respondenter 

mellan 16 och 76 år indikerar. Den nuvarande nivån gör även att det troligtvis finns en stor 

andel medborgare som även under de kommande åren inte kommer att söka upp någon 

information från myndigheternas hemsidor. Det är förstås dock oklart om de inte gjort det för 

att de inte behövde, eller om de sökte upp informationen på andra vis än digitala. 

 

Den bivariata regressionen som gjordes mellan hur ofta man använt internet de senaste 12 

månaderna och hur man upplevde den offentliga servicen indikerar förvisso ett samband 

eftersom det är ett t-värde klart över 1.96, men det är som jag poängterade när jag 

presenterade tabellen så är förklaringsgraden låg, och det är med andra ord andra variabler 

som har väldigt stor påverkan på den beroende variabeln (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen. 

2018. 160-161). Det var väl å andra sidan inte helt oväntat att det skulle finnas väldigt många 

andra variabler än just de jag använde, och hade huvudämnet i denna studie kretsat kring en 

av dessa variabler hade det varit användbart att se till att lägga till många fler variabler för att 

försöka bygga en multipel regressionsmodell. Syftet här är dock inte att hitta en fullständig 

förklaring till hur positivt medborgarna uppfattar kommunen, så jag väljer inte att gå vidare 

med den biten. Jag finner dock att de bivariata regressionerna ger mig underlag för ytterligare 

diskussioner i huvudämnet, kommunernas digitalisering.  

 

Vad gäller den första regressionsanalysen jag gjorde, ärenden hos myndigheter via internet i 

kontra respondenternas ålder, så förvånar det mig att det inte finns en tydligare korrelation än 

vad som är fallet, eftersom det borde vara så att lägre ålder är mer benägna att använda 

internet även för ärenden av denna typ. Som jag konstaterar i samband med att jag presenterar 

det aktuella resultatet i tabell 6.3 så kan det dock förstås bero på hur normalfördelningen 

bland de svarande ser ut. Om medelålders personer utgör medianen av de svarande så bör det 
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förstås bli så att samband är svårt att hitta även om orsaken till det lägre användandet bland 

äldre och yngre förstås skiljer sig åt, där de förstnämnda möjligtvis inte använder internet i 

samma utsträckning som övriga, medan yngre möjligtvis har mindre anledning att ha kontakt 

med myndigheter. Jag måste dock poängtera att det inte är något jag konstaterat genom 

statistik, utan är en tänkbar förklaring av resultatet från min sida. Det faktum att ungefär 7,5 

procent inte har använt internet alls under de senaste 12 månaderna, och ytterligare 0,5 

procent bara någon enstaka gång, borde här absolut spela in. Jag kan med andra ord hur som 

helst konstatera att det finns en relativt stor grupp i samhället som inte har internet som 

kommunikationskanal. 

 

 

 

7.2 Malmö och Sundsvall - lika eller olika? 

 

Det är lätt att på förhand tänka sig att kommuner väl bör agera ungefär lika, att den utstakade 

vägen är relativt självklar och att ett samarbetsorgan som Sveriges kommuner och landsting 

skulle tillhandahålla mer eller mindre färdiga idéer och strukturer för hur kommunerna kan 

digitaliseras på ett standardiserat och effektivt sätt. Även om kommunerna uppvisar en del 

likheter i fråga om digitalisering, visar de också upp vissa skillnader. 

 

Om jag till att börja med tittar på dokumenten som sådana, blir det uppenbart att Malmö har 

valt ett mer medborgarinriktat sätt att skriva texten på, där inte bara kommunens interna 

intressenter är potentiella läsare, utan även medborgarna. Sundsvall däremot har, åtminstone i 

de dokument som gjorts tillgängliga, främst formulerat hur man ska gå tillväga internt för att 

utveckla digitaliseringen. 

 

E-governance är som jag skrev i teorikapitlet en teori som beskriver hur de offentliga 

förvaltningarna förändras i takt med att samhället utvecklas. Det handlar dels om att förändra 

den interna strukturen, men också kommunikationen med medborgarna. Här måste jag lyfta 

fram att båda kommunerna exempelvis arbetar med digitaliseringsfrågan över 
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förvaltningsgränserna, det vill säga att man arbetar gemensamt för att få fram bättre tjänster 

mot medborgarna. I det hänseendet följer de med andra ord den nämnda teorin. 

 

E-governance bygger ju dessutom på att man bygger relationer med sina medborgare och 

andra intressenter i samhället. Man suddar med andra ord ut gränserna mellan offentligt, 

privat och organisationer. Syftet med detta är att de offentliga förvaltningarna inte ska ses som 

en muromgärdad verksamhet utan att man ska ha mer utbyte med de invånare man servar. 

Kommunikationen blir med andra ord, enligt teorin, a och o. Som ett led i detta bör ju då 

digitaliseringen komma naturligt, och fyller en viktig funktion när det kommer till att fläta 

ihop de olika samhällsdelarna. 

 

En risk med digitaliseringen, som jag i denna uppsats lyft, är att personer med bristande 

IT-vana riskerar att hamna utanför samhället. Det kan både vara faktiskt eller upplevt, och 

konsekvensen blir, åtminstone enligt mig, att det finns en risk att dessa personer upplever sig 

hamna längre bort från samhället. Sundsvalls kommun har i ett försök att hämma detta 

förvaltningsproblem startat vad de kallar för Digidel, som ska lära ut användandet av teknik 

till personer som inte har vana av det. Jag ser här att det finns en tydlig vilja att få med 

medborgarna, men frågan är om man lyckas? För en policyskapare är det förstås möjligt att 

staka ut en väg mot ökad digitalisering, vilket man också gjort. Men det är förstås en risk som 

man bör ha kalkylerat med att policyn också innebär att man med sin nya kommunikationsväg 

till medborgarna riskerar att tappa kontakten med andra. Det blir kanske ännu tydligare i 

Malmö, där man antagit en policy för ökad digitalisering, men där man inte öppnar en 

offentlig plats för att lära ut digital kommunikation förens år 2019. Malmös policy nämner 

dock ökad inkludering som ett övergripande mål.  

 

Ett område där jag föreställer mig att inte minst Malmös policy kring stärkt demokrati och 

ökad inkludering kan få stor effekt är möjligheten att få en bättre kommunikation mellan 

förvaltningar och medborgare där dessa inte har svenska som modersmål. Broschyrer etc går 

förstås alltid att trycka upp på olika språk, men digitala verktyg är oersättliga för att 

möjliggöra tvåvägskommunikation. Malmö skriver dock i policydokumentet att alla som bor i 

staden ska ha förmågan att använda digitala tjänster år 2022, ett mål som känns väl djärvt och 
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som får mig att undra hur pass realistisk policyn faktiskt är. SOM-institutets statistik visade ju 

att 7,3 procent av Sveriges invånare inte har använt internet de senaste 12 månaderna, och 

frågan är hur effektiv kommunen kan vara i att ändra på det.  

 

Den policy som har implementerats av Sundsvall riktar sig mer till hur IT-utvecklingen ska 

förhålla sig till den interna verksamheten och i sin tur deras kunder, men det uttalade målet 

om att man ska anpassa sig efter verksamhetens behov snarare än de tekniska möjligheterna 

ser jag ändå som ett led i e-governance eftersom det i slutändan syftar till att anpassa sig efter 

medborgarnas efterfrågan på tjänster och information. 

 

Det är tydligt att man inom kommunerna har haft helt olika synsätt kring det interna arbetet 

kring digitaliseringspolicys. De dokument jag fått från Malmö handlar som sagt främst om en 

vision kring hur digitalisering kan stärka hela samhället, medan Sundsvall främst fokuserar på 

IT-infrastrukturen och utvecklingen inom de offentliga förvaltningarna. Det är säkert tänkbart 

att ett sådant dokument finns även inom Malmö, men det är ändå slående hur olika dokument 

jag lyckats få tag i när jag varit i kontakt med dem. Även det som inte sägs kan ge en signal, 

och här väljer jag att se det som en signal på hur olika kommuner väljer att arbeta med dessa 

policys. 

 

Digitalisering av kommunernas verksamheter uppstår förstås inte i ett vakum, men jag har 

inte lyckats hitta någon lika tydlig influens i Malmö som i Sundsvall. Sundsvalls samarbete 

med andra norrländska kommuner inom eSamverkan är för mig ett tydligt exempel på policy 

transfer, där samarbete gör att idéer sprids. Jag föreställer mig att mycket av de e-tjänster som 

respektive kommun använder från början kläckts av en av samarbetskommunerna, där det 

sedan plockats upp av de andra och på så vis sprids. Policys kring digitalisering finns även på 

nationell nivå, och jag föreställer mig att de politiker som är policyskapande i kommunerna 

också tar del av information på det nationella planet, varför Malmö på så vis även också kan 

sägas ha fått pusselbitar till sin policy utifrån. De globala problemen kräver också globala 

lösningar, och här kan kommunerna fånga upp policyunderlag där digitalisering kan vara en 

del av lösningen på vitt skilda problem. 
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En reflektion som kan göras är att Sundsvalls digitaliseringsarbete främst fokuseras på den 

egna verksamheten, och att detta borde kunna ge större risk att lämna grupper i samhället 

utanför eftersom man inte använder sig av det kundperspektiv som Malmö tydligt presenterar. 

Att främst fokusera på medborgarnas behov och se dem som kunder ger högst troligt ett annat 

resultat på utbud av kommunala tjänster. Malmös presentation av digitaliseringen ger en 

tydlig vision om hur man vill att staden ska vara och hur människorna i den påverkas och ges 

nya möjligheter, och det får väl ses som ett tydligt exempel på vilket resultat ovanstående kan 

ge. 
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8. Slutsatser 

 

Det är uppenbart att de båda undersökta kommunerna har policys implementerade som väl 

behandlar digitaliseringsområdet, men vilken inriktning man väljer att ha på dessa skiljer sig 

mer åt än vad jag från början hade föreställt mig. Malmö har valt att implementera en väldigt 

medborgarorienterad policy som genom sin vision beskriver hur alla dess medborgare ska 

kunna hantera de digitala tjänsterna om fyra år, medan Sundsvall mer modest i sin policy 

hanterar frågan ur ett mer tekniskt perspektiv. De har absolut ett visst medborgarfokus, 

exempelvis genom sin utbildningssatsning, men saknar till viss del den övergripande 

målbilden som e-governance som teori signalerar. 

 

 

 

8.1. Förslag till fortsatt forskning 

 

Beroende på vilken inriktning man vill göra ser jag ett par tänkbara spår att ta för den som vill 

fortsätta undersöka området. En intressant vinkel vore att intervjua beslutsfattare för att se om 

de policydokument som tagits fram ger en rättvis bild över kommunens totala verksamhet 

eller om man menar att kommunen gör mer kring digitalisering än vad som framkommer 

genom officiella dokument. Det hade även varit intressant att försöka kvantifiera 

digitaliseringsdata från många eller alla Sveriges kommuner och på den vägen försöka få en 

större överblick kring hur mycket eller lite det skiljer i fråga om hur långt de kommit på 

digitaliseringsvägen. 
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