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Sammanfattning 
Denna studie ämnar undersöka relationen mellan e- Förvaltning och demokrati. För att lyckas 
med detta används väl etablerade index vars syfte är att reflektera mognad inom dessa respektive 
områden. Då e-förvaltning är ett diffust definierat begrepp med applikationer och funktionalitet 
som spänner hela spektrumet av förvaltning, nyttjas två index som mäter olika aspekter av 
konceptet; FNs e-Participation index (EPI) och e-Government Development Index (EGDI). 
Därmed fångas en bredare syn på e-förvaltning och kontraster synliggörs emellan dem. Som bas 
för demokratiska data används The Economist Intelligence Units Democracy index (EIU). De 
båda index för e-förvaltning utsätts för tre separata statistiska test mot Democracy index; 
korrelation, kluster och linjär regression. Testen utförs med hjälp av mjukvaran IBM SPSS 
Statistics. Studien finner genom hypotesprovning statistisk signifikant korrelation mellan EGDI 
och EIU men påvisar samtidigt negativ trend över tidsperioden 2008 - 2018.  Detsamma gäller 
korrelation mellan EPI och EIU med skillnad av positiv trend över samma tidsperiod. 
Klusteranalys kan identifiera fyra distinkta grupper inom givna data som var för sig uppvisar 
säregna karaktärsdrag. I båda instanser då klusteranalysen tillämpas kan en grupp identifieras där 
utveckling mellan e-förvaltning och demokrati är långt ifrån proportionell. Denna grupp utmärks 
genom höga meriter gällande E-förvaltning men grovt bristande demokrati. Till sist tillämpas 
linjär regressionsanalys då EGDI och EPI definieras som oberoende variabler. Analysen 
genererar koefficienter med vilka en specifik nations EIU Democracy index kan förutspås. EGDI 
påvisas ha en starkare relation med EIU än vad EPI har då en större andel av variansen inom 
beroende variabel (EIU) kan förklaras av EGDI. 

Nyckelord: E-förvaltning, E-deltagande, Demokrati, Pearson Korrelation, TwoStep Kluster, 
Linjär regression 



Illusion eller verklighet? - Relationen mellan e-Förvaltning och Demokrati 
Dan Kindstrand 2020-03-10 

iv 

Abstract 
The aim of this study is to examine the relationship between e-Government and Democracy. The 
first step in fulfilling this quest was to find indexes which appropriately quantify these very 
general terms. As e-Government is a diffusely defined concept with applications and functionality 
spanning the entire spectrum of management, two indexes are used that measure different aspects 
of the concept; UN e-participation index (EPI) and e-Government Development Index (EGDI). 
Thus, a broader view of e-government is captured and contrasts are made visible between them. 
To measure the maturity of democracy in corresponding nations, The Economist Intelligence Unit 
Democracy Index (EIU) was chosen. The two indexes for e-government are subjected to three 
separate statistical tests against the Democracy index; Correlation, Clusters and Linear 
Regression. The tests are performed using IBM SPSS Statistics software. Results show 
statistically significant correlation between EGDI and EIU but at the same time points to a 
negative trend over the 2008-2018 time periods. Significant correlation is confirmed between EPI 
and EIU as well, although with positive trend over the same period. Cluster analysis identifies 
four distinct groups within given data, each of which exhibits distinctive character traits. One of 
which is of particular interest, for it exhibits the traits described by several critics of the indices 
in question; namely well-developed e-government but corresponding lack of democratic 
indicators. Finally, linear regression analysis is applied where EGDI and EPI are defined as 
independent variables. The analysis generates coefficients with which the EIU Democracy index 
for specific nations can be predicted. EGDI is shown to have a stronger relationship with EIU 
than EPI has, since a greater proportion of the variance within the dependent variable (EIU) can 
be explained by EGDI.  

Keywords: E-government, E-participation, Democracy, Pearson Correlation, TwoStep Cluster, 
Linear regression 
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1 Introduktion 
E-Government, på svenska benämnt som e-förvaltning, är ett begrepp vars betydelse fortfarande 
debatteras och därmed saknar såväl tydlig definition som avgränsningar. Generellt används 
termen E-government inom litteraturen för en mängd mål och policys som syftar till att förbättra 
statlig administration gentemot befolkning, företag och övriga myndigheter med hjälp av ICTs – 
Information & Kommunikationsteknologier. Begreppet myntades under 1990-talet som en 
benämning av generellt förbättrad statlig organisation där faktorer som kontinuerlig ekonomisk 
tillväxt och kompetensutveckling ansågs vara delaktiga. Vid tillfället antogs denna generella 
definition av såväl forskare som utövare, men har under senare år reviderats i takt med 
utvecklingen av ICTs samt verklighetsbaserade exempel av e-tjänster som utvecklats i länder över 
hela världen. [1] 
Palvia & Sharma gör ett försök till att definiera E-Förvaltning som “ the delivery of national or 
local government information and services via the Internet or other digital means to citizens or 
businesses or other governmental agencies”, grovt översatt till 
 ”leveranser i form av statlig information och tjänster från nationella såväl som lokala 
myndigheter via internet eller andra digitala medel till medborgare, företag eller övriga statliga 
verksamheter” [2]. Andra artiklar beskriver skillnaden mellan traditionella IT- applikationer inom 
myndigheter och E-Förvaltning som interna och externa processer. Nyttjandet av ICT lösningar 
som syftar till interna processer anses vara traditionell IT, medan E-Förvaltning är en extern 
process som kommunicerar mot externa parter, såsom medborgare, företag eller övriga 
myndigheter. [3]  
 
Utvecklingen av E-förvaltning anses vara en kritisk faktor för framtida statliga tjänster och 
tillskrivs förhoppningar om långsiktiga framgångar för demokratin, en möjlighet att minska 
bedrägerier, effektivisering gällande statliga resurser och bidragande till ökad medvetenhet och 
deltagande bland en nations medborgare. [4]  Vissa av dessa förhoppningar har studerats och 
bekräftats; Krishnan, Teo och Lim  hittat samband av statistisk signifikans mellan E-Förvaltning 
och korruption genom tvärsnittsnanalys på arkivdata gällande 105 nationer över perioden 2004-
2008. Detta samband bevisas även ha indirekt verkan på ekonomisk utveckling och 
miljöförstöring. [5] Potentialen av lyckad E-förvaltning kan även styrkas genom faktumet att, så 
tidigt som år 2011, i princip alla medlemsstater inom Förenta Nationerna (FN) utformat 
handlingsplaner och lagt investeringar mot E-förvaltningstjänster [4]. 
 
Tidigare studier har undersökt vilka faktorer som har en positiv inverkan på utvecklingen av e-
förvaltningstjänster. Das, Singh och Joseph utför en mixed effect regression model på data mellan 
2002 - 2008 och drar slutsatsen att av fyra variabler som undersöks: Gross Domestic Product 
(GDP), Information- and Communication Technology (ICT infrastruktur), mänskligt kapital och 
statlig styrning (Governance) så påverkas utvecklingen av E-förvaltning enbart genom de 
förstnämnda; GDP och ICT-infrastruktur.[3]  
 
E-förvaltning är ett multidisciplinärt forskningsfält som omfattar bland annat statsvetenskap och 
informationssystem. Detta kan vara en styrka, men kan även leda till att det blir svårt att skapa 
någon enhetlig teoretisk bas [7], eller best practice [4]. En omdebatterad fråga är hur man bör 
mäta en nations nivå av E-förvaltning. Detta kan till exempel göras genom internationella index, 
där FN’s E-Government Development Index (EGDI) och E-Participation Index (EPI) är 
framträdande exempel. Dessa index produceras av FNs Public Administration Network (UNPAN) 
i samband av en större rapport och enkätundersökning dubbad E-Government Survey. EGDI och 
EPI är bland de mest citerade källorna för data gällande e-Förvaltning.[4] 
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UN E-Government survey undersöker och utvärderar flertalet aspekter som attribueras till en 
nations utveckling inom E-Förvaltning varav några nämnvärda exempel är Human Capital Index 
(HMI) och Telecommunication Infrastructure Index (TII). Dessa sammanställs sedan till 
aggregerade index såsom E-Participation Index (EPI) och E-Government Development Index 
(EGDI). Som tidigare nämnt är forskare inom ämnet delade i frågan hur E-förvaltning ska mätas 
vilket resulterat i kritik mot även dessa index. [4] Grönlund hävdar att index som avser mäta E-
förvaltning väger tyngre år efter år då de formar nationers framtida utveckling och investeringar 
men riktar stark kritik mot UN e-Participation Index. Han påpekar att mätningsprocessen ej bör 
begränsas till funktionaliteten av statliga tjänster utan måste reflektera de underliggande statliga 
processerna samt dess nytta gentemot intressenter. [6] 
 
Studier har visat på att flertalet icke-demokratiska, auktoritära nationer konsekvent tilldelas hög 
ranking inom index såsom e-Participation. Statliga E-tjänster må tillhandahållas i dessa nationer, 
men deras syften skiljer sig från social nytta och används i stället för att uppvisa en aura av 
demokrati mot omvärlden eller rent av propaganda. Detta har lett till kritik att indexet ej tar 
hänsyn till syftet av E-förvaltning utan har en allt för materiell utgångspunkt som leder till att 
indexet slutligen blir missvisande. [6] Som lösning till denna problematik har forskare gjort 
försök att komplettera e-Participation Index genom att bl.a. kombinera den med index gällande 
jämställdhet och demokrati [8]. Dessa satsningar har påvisats bära frukt då en starkare korrelation 
mot övriga index som mäter hälsan av en demokrati uppnåtts[8], men förslagen har ännu ej 
inkluderats i FN:s processer.  
 
Denna studie ämnar undersöka hur väl både EGDI och EPI korrelerar med EiU Democracy index 
genom statistisk analys och hypotesprövning. Förhoppningar finns om att kunna lägga grunden 
till ett ramverk för hur dessa index ska tolkas i samband med demokrati.  Slutsatser förväntas 
kunna dras gällande om, och till vilken grad, det existerar statistisk signifikant korrelation mellan 
de båda måtten av E-förvaltning och det överbryggande demokrati-indexet. Utöver bidraget av 
data från 2018 kommer denna rapport bidra med ett synliggörande av diskrepanser inom dessa 
index mot måttstocken av demokratisk utveckling. Rapporten skapar därmed underlag för 
diskussion om måluppfyllnad och potentiell kausalitet mellan de variabler som undersöks.  
 

1.1 Övergripande syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan E-Government Development index 
(EGDI), E-Participation Index (EPI) och EiU Democracy Index (EIUDI).  Studien ska etablera 
om relation existerar, kartlägga hur relationen mellan demokrati och e-Förvaltning förändrats 
över tid för de nationer som deltagit i FNs E-Government Survey och om utveckling i EGDI samt 
EPI korrelerar mot framgång i EiUs Democracy Index. Studien bidrar med nya insikter till 
forskningsområdet genom denna analys över tid samt inkludering av senast publicerade data från 
E-Government survey; EGDI2018 och EPI2018.  
 

1.2 Hypotesformulering 
 

Hypotes 1. Relation mellan demokratisk mognad och e-förvaltning. 
 
H0: Det finns inget signifikant samband mellan EIU Democracy index och EGDI 
 
H1: Det finns ett signifikant samband mellan EIU Democracy index och EGDI 

 

Hypotes 2. Relation mellan demokratisk mognad och e-deltagande 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan EIU Democracy index och EPI 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan EIU Democracy index och EGDI 
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1.3 Avgränsningar 

• EiUs democracy index, dess komponenter samt metodiken som frambringar dem 
avgränsas till att uppfattas som rimliga. En mindre diskussion är dedikerad till kritik som 
rör dessa mått, men studiens tidsmässiga begränsningar tillåter ingen vidare korrigering.   

• E-Government Development Index och E-Participation Index utsätts för samma 
avgränsningar som ovan redogörelse gällande EiU Democracy Index.  

• EGDI och EPI sammanställer data för samtliga 193 medlemsländer i FN medan EiU 
endast samlar data för 167 länder. Vissa regioner som inkluderas i EiU exkluderas av 
FN (t.ex. Tibet och Palestina), men framförallt är situationen den omvända. För länder 
som exkluderas ur antingen EiU eller UN E-Government Survey utförs ingen analys. 
Avgränsningen beror på faktumet att analysen ej kan utföras om endera information 
saknas.  

• Utformningen av EGDI är i stort sett oförändrad sen dess uppkomst, dock har mindre 
förändringar skett genom åren. Dessa förändringar har främst rört urvalet av 
nyckelvärden som delindex (TII, HCI, OSI) baseras på. Avsikten bakom förändringar 
har varit att spegla dagsaktuell uppfattning om indikatorer för lyckad e-förvaltning. 
Dock kan risken om strukturell skillnad från år till år inte ignoreras utan en formell 
avgränsning. 

• Studien kommer ej ta hänsyn till problematiken av utelämnade variabler med potentiell 
inverkan på beroende variabler som hanteras under analysen. Orsaken till avgränsningen 
är tidsmässiga begränsningar. 
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2 Teori  
I detta kapitel redogörs för den teori som rör det undersökta ämnet. Matematiskt grund såväl som 
praktiskt tillvägagångssätt för att samla och generera komponenter till relevanta index kommer 
här förklaras.  Vidare beskrivs hur dessa komponenter sammanställs i sina respektive aggregerade 
index. 

2.1 2.1 E-Government Development index (EGDI) 
E-Governement Development index (EGDI) är en produkt av FN:s E-Government Survey 
(UNES) som utförs vartannat år för samtliga 193 medlemsländer. EGDI ämnar, som namnet ger 
sken om, gradera mognaden av en individuell nations prestation inom e-förvaltning genom 
numeriska värden.[4] EGDI ska enligt FN inte ses som ett absolut mått utan ett jämförande 
ramverk. Motivet bakom denna beskrivning förklaras genom avsaknaden av kunskap gällande ett 
linjärt tillvägagångssätt för implementering, applicering eller funktionalitet av best practice e-
Förvaltning. FN vill varken hämma eller främja vissa tillvägagångsätt mot e-Förvaltning över 
andra då det slutgiltiga målet av E-Förvaltning ännu inte är tydligt definierat.[9] Speciellt inte i 
en tid då takten av teknisk utveckling överträffar historien med sådan marginal som idag. Istället 
anammas en filosofi som ämnar omfatta satsningar av alla slag, med tyngdpunkt på teknisk 
infrastruktur och kompetensmässigt underlag som en nation besitter.  
 
Rent matematiskt är EGDI ett viktat medelvärde baserat på dels mått gällande underliggande 
faktorer som utmärker en grogrund för digitala statliga tjänster och dels uppskattningar gällande 
omfånget samt utförandet av de faktiska tjänster som erbjuds (Figur 1). I praktiken innebär det 
att 11 unika variabler först uppskattas och sedan aggregeras till tre underliggande delindex; 
Human Capital Index (HCI), Telecommunication Infrastructure index (TII) och Online Services 
Index (OSI). [9] Samtliga delindex standardiseras enligt Z-score för att rättfärdiga tilldelningen 
av använda vikter för att sedan normaliseras mellan 0 och 1 enligt min-max normalisering. 
Metoden med vilka dessa sedan används för att beräkna EGDI ses nedan i formel 1.  
 
En vidare beskrivning av dessa delindex samt vad de baseras på redogörs för i underkapitel 2.2.1, 
2.2.2 och 2.2.3.  
 
Formel 1.                  𝐸𝐺𝐷𝐼 = 1/3 ∗ (𝑂𝑆𝐼) + 1/3 ∗ (𝑇𝐼𝐼) + 1/3 ∗ (𝐻𝐶𝐼) 
 

 

Figur 1:Illustration av komponenterna med vilka E-Government Development Index konstrueras, enligt 
metodik som användes 2008 - 2010.[4] 
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2.1.1 Telecommunication Infrastructure Index (TII) 

 

Figur 2: Komposition av TIIs beståndsdelar 2018 

Enligt FN:s E-Government Knowledgebase där utformningen av EGDI beskrivs är syftet med 
Telecommunication Infrastructure Index att ranka utvecklingsnivån av en nations existerande 
infrastruktur som stöder telekommunikation[9]. Indexet baseras på fem underliggande faktorer 
som uppskattas av FN:s utsända forskare vid tillfälle då UNES utförs[4]. The International 
Telecommunications Union citeras som främsta källa till data för samtliga faktorer[10]. Genom 
min-max metoden skapas normaliserade index med numeriska värden mellan 0 och 1 för vart och 
ett av dessa underliggande faktorer som sedan summeras enligt formel 2[4].  

De fem underliggande faktorer är som följer: 

1. Internet User Index 
2. Telephone Line Index 
3. Mobile Subscription Index 
4. Personal Computer Index 

5. Fixed Broadband Index 
 
Formel 2. 

𝑇𝐼𝐼 =
1
5 ∗

(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡	𝑈𝑠𝑒𝑟	𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥) +
1
5 ∗ (𝑇𝑒𝑙𝑒𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒	𝐿𝑖𝑛𝑒	𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥) +

1
5 ∗

(𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒	𝑆𝑢𝑏𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛	𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥)

+
1
5 ∗

(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙	𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟	𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥) +
1
5 ∗ (𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑	𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑏𝑎𝑛𝑑	𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥) 

Som illustrerat i Figur 1 är grunden till ovanstående faktorer en uppskattning av typen; X antal 
användare/innehavare per 100 invånare. En ”internet user” anses vara en person som, oavsett 
medium (telefon, surfplatta, dator), använt internet inom intervallet av de tre senaste månaderna 
från mättillfället. En ”main fixed telephone line” refererar till utrustning (telefon, faxmaskin) som 
är kopplat till en nations Public Switched Telephone Network (PSTN) via fysiska kablar. ”Mobile 
subscription” definieras som antalet mobila abonnemang som utfärdats sedan tre månader innan 
mättillfället. Abonnemanget inkluderar både digitala och analoga lösningar men ska gälla fallet; 
portabel telefon vilken ansluts till tjänst som via cellulär teknologi ger tillgång till 
PSTN. ”Wireless-broadband subscription” refererar till summan av antalet abonnemang med 
tillgång till internet, vare sig dessa är mobila, satellit-baserade eller försedda genom jordbundna 
trådlösa bredband (terrestially fixed wireless broadbands). ”Fixed broadband” definieras som 
antalet landbaserade höghastighetskopplingar till internet som motsvarar 
nedladdningshastigheter av 256 kbit/s eller högre.[10] 
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TII har under åren som E-GovernmentSurvey utförts utsatts för vissa förändringar gällande ovan 
beskrivna nyckelvärden, dessa redogörs för i Tabell 1. 

Tabell 1: Faktorer som innefattats vid beräkning av TII över tid 

 

 

2.1.2 Human Capital Index (HCI) 

 

Figur 3: Komposition av HCIs beståndsdelar 2018 

HCI är uppbyggt av fyra underliggande faktorer som ämnar mäta den kompetensgrund en nation 
besitter genom sin befolkning och genomsnittlig utbildningsnivå. Faktorerna i fråga är som följer: 

1. Adult literacy rate 

2. Combined primary, secondary and tertiary gross enrolment ratio 

3. Expected years of schooling 

4. Mean years of schooling 

”Adult literacy rate” är ett procentvärde motsvarande andelen invånare ovan 15 års ålder som kan 
läsa såväl som skriva enkla meningar i vardagssammanhang. Faktor 2 som avser antagningar till 
skola av första, andra eller tredje ordningen beräknas som procenten av antalet antagna gentemot 
befolkningsmängden inom åldersspannet dessa skolnivåer syftar till. ”Expected years of 
schooling” hänvisar till antalet skolår som förväntas ges en elev givet en viss ålder och att 
sannolikheten av denna ålder motsvarar nuvarande enrolment ratios ålder. “Average years of 
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schooling” syftar till medelvärdet av antalet år som spenderats i skolan av en nations vuxna (25 
år eller äldre) befolkning. År som repeteras inkluderas ej i faktorn.[11] 

Vid beräkning av HCI bestäms först Z-score för respektive faktor. Varje nations samlade betyg 
beräknas sedan enligt formel 3 med vikter som avgör storleken av respektive faktors genomslag 
till det slutgiltiga värdet av en nations HCI. Till sist normaliseras landets betyg mot resterande 
enligt min-max metoden (se formel 4)[11] 

Formel 3 

𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛	𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒	𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒	(𝐻𝐶𝐶𝑉)

=
1
3 ∗

(𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡	𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦	𝑟𝑎𝑡𝑒) +
2
9 ∗

(𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝑒𝑛𝑟𝑜𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) +
2
9

∗ (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑	𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠	𝑜𝑓	𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔) +
2
9 ∗ (𝑀𝑒𝑎𝑛	𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠	𝑜𝑓	𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔) 

Formel 4 

𝐻𝐶𝐼!"#$%&'( =
[𝐻𝐶𝐶𝑉!"#$%&'( −𝑀𝑖𝑛)!!*			]

𝑀𝑎𝑥)!!* −𝑀𝑖𝑛)!!*
	 

Beräkningen av HCI har sedan 2014 sett ut som beskrivet ovan, men dessförinnan inkluderades 
endast ”Adult literacy rate” och ”Gross enrolment ratio”. För att spegla vikten av hur utbildning 
påverkar utveckling inom digital förvaltning inkluderades därmed ”expected years of schooling” 
och ”mean years of schooling”. En statistik studie utfördes på uppdrag av FN:s Department of 
Economic and Social Affairs (DESA) och Division for Public Administration and Development 
Management (DPADM) för att analysera förändringen av HCI. Resultatet validerade den nya 
beräkningsmetoden som enligt forskarna bidrog till högre tillförlitlighet utan att införa 
missvisande data.[11] 

Tabell 2: Faktorer som innefattats vid beräkning av HCI över tid. 
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2.1.3 Online Services Index (OSI) 
Metodiken kring hur Online Services Index uppkommer skiljer sig från övriga index som ingår i 
EGDI. Istället för att uppskatta x antal människor av 100 som har tillgång till en viss tjänst eller 
en procentuppskattning av befolkningens utbildning så tilldelas poäng utifrån ett frågeformulär. 
Frågeformuläret för E-Government Survey 2018 innehöll 140 frågor, samtliga med binära 
valmöjligheter. För varje positivt svarsalternativ genereras kontextuella frågor för en fördjupad, 
konvergerande analys på kvantitativ nivå. Respondenterna till frågeformuläret utgjordes av totalt 
206 frivilliga forskare (UNV, United Nations Volunteers) från 89 länder med kunskaper i 66 
språk. Dessa forskare innefattar såväl universitetsknuten personal som utexaminerade alumner 
inom ämnet av statlig förvaltning. Samtliga respondenter utrustas med rigorös utbildning gällande 
e-Förvaltning och digitala tjänster, given av experter i området, samt aktivt stöd av ”Data team 
Coordinators” under studiens gång. På så vis anser FN att risken för icke-konsekvent bedömning 
från nation till nation undviks.[11] 
Efter slutförande av frågeformulärets 140 frågor normaliseras en individuell nations 
sammanlagda poängsumma enligt min-max normalisering (Formel 5). Resultatet blir ett index 
med numeriska värden mellan 0 och 1 som trots skillnader i utförande är matematiskt jämförbart 
mot HCI och TII.[4] [11] 

Formel 5.                                  𝑋$"&+,-./0&,1 =
|(3(_567|

|(_5893	(_567|
 

X = Nationen i frågas sammanlagda poängsumma 

X_min = Minsta poängsumman av samtliga nationer 

X_max = Högsta poängsumman av samtliga nationer 

Beräkningsmetodiken för OSI har utsatts för förändringar under tidens gång. Vid tiden för E-
Government survey 2010 gavs poäng inom fyra distinkta kategorier som kan ses nedan[4]. 
Resterande utförande var dock identiskt till den som nyttjas i dagsläget.  

Underlag för bedömning vid E-Government Survey 2010(UNES2010): 

1. Points for emerging information services 
2. Points for enhanced information services 
3. Points for transaction services 
4. Points for connected approach 

 

2.2 E-Participation Index (EPI) 
 
Politiskt deltagande (Political participation) i kontexten av denna rapport beskrivs som aktiviteter 
vars mål är att utöva inflytande inom statliga såväl som företagsbaserade besluts-processer vilka 
ämnar påverkar den enskilda individen. 
 
Konceptet rörande E- Participation (EPI) beskrivs grovt som användandet av internet-baserad 
teknologi för att inkludera befolkningen av en nation i dess statliga beslutsprocesser (8). Detta 
kan i vissa fall ta formen av direkt demokrati då möjligheten att delta i val med direkt beslutskraft 
ges till en befolkning genom digitala medier eller som indirekt påverkan mot en nations politiska 
institutioner. I FNs kunskapsbank om e-Förvaltning definieras tre faser av e-Participation som ett 
land i regel följer kronologiskt för att kultivera digitalt deltagande, en typ av referensram som 
visar typisk utveckling inom området.[15] Dessa faser är som följer: 
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Figur 4: E-Participation ramverk 

E-Participation i kontexten av E-Government survey är ett kompletterande index som härrör från 
frågor som rör det ovannämnda ramverk om statlig-medborgarmässig interaktion.  Metodiken för 
hur detta index sammansätts beskrivs ytligt av FN forskare i det medföljande 
dokumentet ”Annexes” till den publicerade versionen av E-Government survey. Vilka frågor 
samt antalet frågor som ställts för att samla data till detta index specificeras ej. Metodiken 
beskrivs endast som en min-max normalisering (Formel 6) kring respektive nations sammanlagda 
resultat i de frågor som använts för att poängsätta EPI. Error! Reference source not found. 
 

Formel 6.   𝐸𝑃𝐼(𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦;) = 	
(/="&0!3+.$)
(5893	567	)

) 

 
2.3 The Economist Intelligence Unit Democracy Index 
The Economist Intelligence Unit (EiU) är ett brittiskt företag med anknytning till 
mediepublikationen The Economist. EiU utför forskning och analys av marknader, länder och 
generell ekonomisk utveckling i världen vilka sedan publiceras samt bygger underlag för interna 
konsulttjänster.[13] Varje år publiceras en rapport kallad EiU Democracy Index som ämnar mäta 
tillståndet av demokrati i 167 av världens nationer (enbart 164 av dess inkluderas i analysen, se 
avgränsning). Mätningen utgår från 60 frågeställningar som kategoriseras inom fem unika 
nyckelvärden som listas nedan: 

• Electoral process and pluralism 

• Functioning of government 

• Political participation 

• Political Culture 

• Civil liberties 

Indikationsvärdena för dessa nyckelvärden sammanställs i ett betyg mellan 0-10 genom simpelt 
medelvärde. Baserat på det slutliga betyget indelas nationerna i fyra kategorier; Auktoritära 
regimer, Hybridregimer, Bristfälliga demokratier och Fullständiga demokratier.  

E-information
Möjliggöra deltagande 

genom offentliggörandet av 
information genom digitala 
medier oavsett efterfrågan. 

E-consultation
Engagera medborgare 
genom uppmuntran till 

bidrag och diskussion om 
offentliga policys och 

tjänster.

E-decision-making
Stärk medborgare genom 

samutformning av 
policyalternativ och 
samproduktion av 

servicekomponenter/levera
nsformer av politiska beslut.
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Logiken bakom kategorierna är som följer: 

• Fullständiga Demokratier – 8 till 10 i betyg 

• Bristfälliga Demokratier – 6 till 7,9 i betyg 

• Hybridregimer – 4 till 5,9 i betyg 

• Auktoritära regimer – betyg under 4 

EiU democracy index citeras ofta inom forskningen då kvantitativa data gällande mognaden av 
en demokrati ska undersökas. Rahman kallade EiU världens ledande källa av analys gällande 
länder, marknader och administration i sin rapport då han utförde statistiska analys av indexet, 
inklusive ANOVA och non-parametriskt Friedman test. Tack vare en internationell organisation 
med kontor i London, Hong Kong, New York och Geneve samt oberoende status mot externa 
intressenter anses deras produkter såväl pålitliga som värdefulla av internationellt agerande 
organisationer.[14] 

Democracy Index publicerades för första gången 2006 och uppdaterades följaktningen 2008, 
2010 och varje år sedan dess. [14] I sin statistiska analys (Analysis of variance, ANOVA) av 
indexet finner Rahman att förändring över tid för en specifik nation inte kan bekräftas med 
statistisk signifikans. Med andra ord, under de år som studerades (2006-2012) bekräftar studien 
att demokratisk utveckling, på ett globalt perspektiv, har stagnerat. Vad som kunde bevisas med 
statistisk signifikans var att skillnader mellan nation till nation kan påvisas inom indexet.  [14] 

Rahmans fynd bör inte påverka resultatet av denna studie, men kommer beaktas vid analys av 
dessa resultat.  

  

2.4 Uppfyller e-Förvaltning sitt syfte 
Liang och Zheng diskuterar syftet av e-förvaltning samt det glapp som uppmäts mellan index som 
påvisar mognad inom e-tjänster administrerade av myndigheter och den faktiska användningen 
av dessa tjänster. Författarna analyserar frågeformulär med 28 000 respondenter från 32 
Europeiska nationer (EU2012). Studien utgick från hypotesen att utvecklad e-förvaltning är 
positivt korrelerad med användande av dessa tjänster, alltså att mogen e-förvaltning främjar 
nyttjandegraden. Vad man dock hittar går emot förväntningarna. Samtliga beroende variabler 
som definieras utifrån EU2012 uppvisar antingen negativ korrelation eller statistisk insignifikans 
mot väl etablerade mått av mognad inom e-förvaltning bl.a. Online service index (EGDI), E-
Participation Index (EGDI) och William’s Information Transparency Index. Därmed bestrids det 
logiska slutsatsen som tidigare varit konvention för teoretiker såväl som förespråkare; nämligen 
att satsningar på utvecklad E-Förvaltning leder till ökad användning av E-Förvaltnings tjänster. 
Dessa slutsatser verifieras ytterligare av liknande resultat som erhållits i studier med samma 
premisser även i Amerika. [12] 

Studien påvisar ett systemiskt problem med nuvarande och tidigare satsningar inom e-förvaltning 
då fokus enbart ligger vid utbudet av offentliga e-tjänster, istället för en balans mellan utbud och 
samhällets efterfrågan. Samma problematik återfinns inom metodiken för mätinstrument såsom 
EGDI. [12] 
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3 Metod 

3.1 Metodstrategi 
I detta kapitel diskuteras metoder för att svara på den givna forskningsfrågan. Ambitionen är inte 
att hitta sensationella samband eller konkreta förbättringsförslag utan studien ämnar istället 
fastställa om relation existerar och ge en generell indikation om styrkan av länken mellan e-
förvaltning och demokrati. Vidare forskning som lägger tyngdpunkt på enskilda nationer, 
kulturella drag, socio-ekonomiska förutsättningar, kön- och åldersspecifika beteenden etc.  som 
spelar roll inom denna dynamik behövs som komplement för att erhålla konkreta svar.  

Två typer av data är avgörande för trovärdigheten av denna analys, nämligen (1) data som 
representerar mognaden av en nations e-förvaltning och (2) data som representerar tillståndet av 
demokrati. Det är av yttersta vikt att dessa data är pålitliga och har det omfång som krävs för att 
respektive variabel ska motsvara det som ämnas mätas; alltså demokratisk- och e-
förvaltningsmognad. Vidare krävs övervägande om vilken typ av data som ska samlas. 
Kvalitativa data ger kontextuell information som är värdefull vid analys, men endast kvantitativa 
data tillåter den statistiska analys som ämnas genomföras.  

Då resultat ska tolkas på global nivå behövs stora mängder data som samlats över tid och 
inkluderar en delmängd av världens nationer som anses tillräcklig för att dra generella slutsatser. 
En aggregering av enskilda nationers interna studier ger pålitliga data men leder till 
komplikationer när nationer jämförs. Skillnader i metodik, viktning av variabler och till viss mån 
partiskhet i nationella studier riskerar integriteten av jämförande analys och utesluts därmed som 
potentiella källor. Istället används internationellt agerande och accepterade index som produceras 
av över- eller ickestatliga organisationer. De index som inkluderas i denna studie är FN:s E-
Government Development index (2.1), FN:s E-participation index (2.2) och The Economist 
intelligence units Democracy index (2.3).  

Då studien ämnar undersöka relationen mellan e-förvaltning och Demokrati utan att söka 
specifika svar nöjer sig inte författaren enbart med att bevisa simpel korrelation. I samråd med 
handledare väljs tre lämpliga statistiska test som insamlad data kommer utsättas för. Dessa är som 
följer (1) Korrelation, (2) Kluster-analys och (3) Linjär regression.  

3.1.1 Korrelation (Bivariate correlation)  
För att avgöra korrelation mellan de index som undersöks används Pearson produkt-moment 
korrelation. Beräkningen resulterar i en Pearson koefficient 𝜌 vilket är ett mått på den linjära 
beroenderelationen mellan två slumpmässiga variabler, i vårt fall en kombination av EGDI, EiU 
och EPI. Matematisk notering nedan: 

Låt (𝑋?, 𝑋@)′  ha en tvådimensionell normaldistribution med medelvärde 𝜇 = (𝜇?, 𝜇@)′  och 
kovariansmatris som nedan: 

Σ = 	V 𝜎?@ 𝜌𝜎?𝜎@
𝜌𝜎?𝜎@ 𝜎@@

X 

där 𝜎?@ och 𝜎@@ är populationsvariansen av 𝑋? och 𝑋@ där 𝜌 är  

𝜌 = 	
𝐶𝑜𝑣(𝑋?, 𝑋@)

𝜎?𝜎@
=
𝐸(𝑋?, 𝑋@) − 𝜇?𝜇@

𝜎?𝜎@
 

Pearsonkoefficienten 𝜌 mäter den linjära relationen mellan 𝑋? och 𝑋@.  [19] 
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3.1.2 Kluster-analys (TwoStep Cluster) 
SPSS TwoStep Cluster metoden är utvecklad av IBM SPSS och ämnar lösa vissa 
väldokumenterade problem som existerar i vanliga klusteralgoritmer såsom k-means och EM 
(Expectation-Maximization). Bland annat så tillskrivs möjligheter att inkludera kontinuerliga 
såväl som kategoriska värden i samma analys och funktionalitet som tillåter automatiskt 
avgörande gällande antalet kluster som genereras.[20] Något som vid tillämpning av övriga 
kluster-algoritmer måste ha förbestämts av forskaren. Vad som vidare gör SPSS TwoStep 
attraktiv är dess löfte om att effektivt kunna hantera större mängder data, vilket tidigare metoder 
upplevt problem med. [21] SPSS TwoStep Cluster inkluderar två steg: 

1. Pre-cluster your data 

Pre-cluster algoritmen analyserar data i sekventiell ordning där varje individuell bit av data 
utsätts för analys om den ska ingå i redan skapade kluster eller påbörja ett nyskapat kluster. 
Proceduren implementeras med hjälp av ett Cluster Feature (CF) träd med maximalt med 
maximalt 3 nivåer och begränsning om maximalt 8 poster.[21] 

2. Group your data into sub-clusters 

Under denna fas tas de resulterande kluster från ovanstående fas som indata och utsätts för 
en konventionell kluster-algoritm, specifikt den agglomerativa hieararkiska klustermetoden 
(agglomerative hierarchical clustering method). Då indata har reducerats från det kompletta 
datasetet till pre-kluster i fas 1 undviks effektivitetsproblemen gällande större datamängder 
som konventionella kluster-algoritmer ofta har. Antalet resulterande kluster kan definieras i 
förväg eller genereras automatiskt.[21] 

Viss kritik har dock riktats mot SPSS TwoStep Cluster gällande dess kapacitet att kunna hantera 
kontinuerliga och kategoriska värden inom samma analys. Vad forskarna fann var en partiskhet 
att ge kategoriska värden en större vikt än kontinuerliga värden inom TwoStep algoritmen.[20] 
Dock anses algoritmen fungera väl för enbart kontinuerliga värden, vilket är lyckosamt för denna 
studie då detta är fallet i den data som undersöks.  

3.1.3 Linjär regression 
Syftet med linjär regression är att förutspå en beroende variabel givet ytterligare en eller flera 
oberoende variabler. Proceduren utvecklades 1894 av Sir Francis Galton och kan argumenteras 
vara den vanligaste statistiska tekniken som appliceras världen över. Linjär regression definierar 
och kvantifierar relationen mellan undersökta variabler. Resultatet av denna analys är skärpunkter 
och en koefficient som nyttjas för att förutspå vidare datapunkter för den beroende variabeln. En 
fördel med linjär regression är dess förmåga att ta hänsyn till andra kovariater, en funktion som 
saknas i bl.a. Chi-square, ANOVA och t-test. [22] Denna studie ämnar använda linjär regression 
för att utforma ekvationer som kan nyttjas för att förutspå det demokratiska läget (EiU) i en nation 
givet en uppskattning av landets mognad gällande e-Förvaltning (EGDI) och e-Deltagande (EPI). 

3.2 Datahantering 
E-Government development index data samlas direkt från FNs officiella hemsida. Från 2014 
och framåt produceras Excel-dokument för detta, men så var inte alltid fallet. Tidigare versioner 
av E-Government Survey, vilket inkluderar index såsom EGDI, publicerades endast som PDF- 
dokument. För att förflytta den mängden data som inkluderas i EGDI krävs lång tid ökar risken 
för mänskliga misstag. Istället användes verktyget Convert PDF to Excel, tillgänglig via 
hemsidan www.pdftoexcel.com. Samtliga filer av formatet PDF har konverterats till Excel-
dokument med hjälp av detta verktyg (redogörs för nedan, Tabell 3). Efter konversion till Excel 
samlas data från de tre indexen i ett gemensamt Excel-ark och utsätts för viss manuell 
behandling för att anpassa formatet till analysprogramvaran IBM SPSS Statistics. Nationer som 
varken inkluderas i EGDI eller EiU exkluderas från analysen. Nationer som saknas i EGDI var 
som följer: Hong Kong, Palestina och Taiwan. Nationer som saknas i EiU Demo index var som 
följer: Andorra, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Brunei-Darussalam, 
Dominica, Grenada, Kiribati, Lichtenstein, Maldives, Marshall islands, Micronesia, Monaco, 
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Nauru, Palau, Sint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, 
Sao Tome and Principe, Seychelles, South Sudan, Tonga, Tuvalu och Vanuatu. Utöver det 
raderas överflödiga nationsdata och ersätts av en allmängiltig nations-kolumn. Dokumentets 
struktur korrigeras på basis av dessa förändringar och exporteras sedan till SPSS. 

 

Tabell 3: Dokument av typen PDF som konverterats till Excel m.h.a. www.pdftoexcel.com 

EGDI EPI EiU Democracy Index 

EGDI2008 EPI2008 EiU2008 

EGDI2010 EPI2010 EiU2010 

EGDI2012 EPI2012 EiU2012 

  EiU2014 

  EiU2016 

  EiU2018 

 

3.3 Konkret metod 
Data utgörs av 51 variabler med respektive 164 värden motsvarade samtliga nationer som 
innefattas i analysen. Data tilldelas nationstillhörighet genom ytterligare identifikationsvariabel 
som placeras i datasetets vänstra, yttersta tabell.  Samtliga statistiska test utförs med mjukvaran 
IBM SPSS Statistics. Först används funktionen Bivariate Correlation (2-dimensionell korrelation) 
för att generera korrelationsdata mellan EGDI och EiU såväl som EPI och EiU. 
Korrelationskoefficient definieras som Pearson och signifikanstestet anges som 2-tailed. Denna 
metod upprepas med data från 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 och 2018 för att ge insyn i 
förändring av korrelation över tid. Därefter används funktionen 2-step Cluster för att undersöka 
om grupperingar inom givna data kan finnas. 2-step Cluster är en fördefinierad 
klassificeringsmetod som finns tillgänglig via SPSS och genererar såväl illustrationer av data 
samt information gällande sammansättningen av respektive grupp. Två klusteranalyser utförs; 
dels mellan EGDI och EiU dels mellan EPI och EiU. Resultat från denna analys väntas kunna ge 
insikt i individuella nationers relation mellan e-förvaltning och demokrati samt bidra till tolkning 
genom klassificering om distinkta skillnader mellan grupper kan påvisas. Vidare utsätts data för 
en linjär regressionsanalys, utförs med hjälp av regressionsverktyg inom SPSS, för att skapa 
modeller med vilka EiU kan förutspås av EGDI och EPI. Analysen kommer även bidra till 
slutsatser om vilket av de två index för e-förvaltning som har en närmare relation med Demokrati 
enligt EiU.  
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3.4 Metodanalys 
För att analysera lämpligheten av metoden som valts diskuteras nedan om gällande validitet, 
reliabilitet och objektivitet av studien. Ytterligare ramverk [18] har använts för att utvärdera 
metodvalet där lämplighet, genomförbarhet och etisk standard verifierats av författaren. 

3.4.1 Validitet 
Då studien begränsas till de nationer vars data finns inkluderad i både EiU Democracy index 
och EGDI/EPI inkluderas endast 164 nationer av totalt 193. För en analys helt fri från sampling-
bias skulle samtliga nationer vara utsatta för analysen, men det är tyvärr inte möjligt för syftet 
av denna studie.  Dock anses 164/193, alltså motsvarande 85% av det ideala datasetet vara en 
adekvat mängd för att minimera denna risk i högsta möjliga mån.  

3.4.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten av studien anses vara relativt hög då data som analyseras är statisk och knuten till 
det år som respektive Index behandlar. Därmed lär studier med liknande metod och samma data 
erhålla likvärdiga resultat. Som nämnt i introduktionen finns dock flertalet index som ämnar 
mäta de variabler som undersöks i denna studie, vilket rimligtvis bör erhålla liknande, men inte 
samma resultat. Dock anmärks att de valda Index är väl etablerade och anses trovärdiga av 
forskare världen över, med andra ord innebär inte skilda resultat nödvändigtvis att data från 
denna studie kan avvisas. Givetvis bör även resultat variera om samma metod appliceras fast på 
skiljande tidsperiod. Respektive Index publiceras kontinuerligt och naturen av ämnet indikerar 
att trenden bör peka uppåt över tid.  

3.4.3 Objektivitet 
För att eliminera risken att studiens resultat påverkas av författarens värderingar, såväl explicita 
som undermedvetna, har ansträngningar gjorts för respektive process i data-insamling, data-
hantering och analys är oberoende från subjektiva vridningar. Grunden till varför kvantitativ 
data utgör underlag till samtlig statistik analys är dels tillgänglighetsfaktorn, men även för att 
skydda resultat från ytterligare mänsklig tolkning. Denna risk förflyttas istället till respektive 
organisation som framställt data och dess metodik för att tolka respondenters svar.  

Att hävda att arbetet är helt fristående från författarens subjektiva åsikter är dock en naiv tanke 
och möjligheten till detta kan inte förnekas. Diskussionen som bedrivs i kapitel 5 och 
efterföljande slutsatser i kapitel 6 utsätts till viss del för författarens subjektiva åsikter och drivs 
av medvetna såväl som undermedvetna val av fokusområden.  

3.4.4 Etik 
Samtliga data som utgör grunden till denna studie vilar på är aggregerade uppskattningar från 
väl etablerade och respekterade organisationer med höga etiska standarder. Aggregationen av 
data försäkrar respondenter om anonymitet och eliminerar risken att individuella svar kan 
spåras till individen. Samtliga statistiska test som utförs behandlar ej känsliga data på 
individnivå och löper inte risken att utnyttja förtroendet med vilka dessa data har delgivits. I 
balansgången av att öka kunskap och samtidigt bevara individers handlingsfrihet och integritet 
positionerar sig denna studie tydlig genom att förankra skyddskravet i procedurerna som 
appliceras av FN och EiU. Med denna tydliga utgångspunkt gällande individens skyddskrav 
strävar studien uppnå kunskap i ämnet med syfte att förstå demokrati samt dess potentiella 
drivkrafter.  
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer alla resultat från de statistiska test som utfördes att presenteras. Insamling 
av data och efterföljande bearbetning föra att anpassa data till SPSS resulterade i ett dokument 
med 164 datapunkter för 51 variabler exklusive en identifikation-variabel som i detta fall utgörs 
av nationen som data refererar till. Korrelationer ses nedan i 4.1, följt av klusteranalys i 4.2 och 
till sist Linjär regression 4.3. Vissa data har aggregerats av författaren i tabeller (4.1.1, 4.1.2) men 
majoriteten av resultaten presenteras i rå form, tagna direkt från SPSS.  

4.1 Korrelation 
Korrelationer sker med hjälp av mjukvaran SPSSs funktion Bivariate Correlation inom vilket två 
variabler definieras och styrkan av relationen mellan dem undersöks. Nedan ses resultat för 
korrelation mellan EiU och EGDI (4.1.1) samt EiU och EPI (4.1.2). 

4.1.1 EGDI – EiU 
Nedan i Tabell 4 utförs korrelationsanalys mellan EGDI och EiU sammanlagt sex gånger för att 
täcka den tidsperiod som data finns tillgänglig från (2008-2018). Utvecklingen över tid 
sammanställs inuti Figur 5. 

Tabell 4: Korrelation mellan EGDI och EiU från 2008-2018 

 EGDI2008 EGDI2010 EGDI2012 EGDI2014 EGDI2016 EGDI2018 

EiU2008 0,751 - - - - - 

EiU2010 - 0,704 - - - - 

EiU2012 - - 0,661 - - - 

EiU2014 - - - 0,648 - - 

EiU2016 - - - - 0,665 - 

EiU2018 - - - - - 0,675 

 

Figur 5: Korrelation över tid för EGDI och EiU 
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4.1.2 EPI – EiU 
Nedan i Tabell 5 visas resultat för utförd korrelationsanalys där relationen mellan EPI och EiU 
undersöks under tidsperioden 2008-2018. Utvecklingen över tid sammanställs i Figur 6. 

Tabell 5: Korrelation mellan EPI och EiU från 2008-2018 

 EPI2008 EPI2010 EPI2012 EPI2014 EPI2016 EPI2018 

EiU2008 0,466 - - - - - 

EiU2010 - 0,536 - - - - 

EiU2012 - - 0,394 - - - 

EiU2014 - - - 0,550 - - 

EiU2016 - - - - 0,624 - 

EiU2018 - - - - - 0,631 

 

 

Figur 6: Korrelation över tid för EPI och EiU 

 

 

 

  



Illusion eller verklighet? - Relationen mellan e-Förvaltning och Demokrati 
Dan Kindstrand 2020-03-10 

17 

4.2 Kluster 
För att genomföra klusteranalys nyttjas IBM SPSS Statistics och dess 2-step Cluster funktion. 
Funktionen kan konfigureras på olika sätt definierat av mätteknik, klusterkriterium och mycket 
annat. Konfigurationer skiljer sig under de två separata klusteranalyser som utförs nedan. 
Anledning till detta är att kunna jämföra resultat mellan kluster som genereras i båda fall; EGDI-
EiU (4.2.1) och EPI-EiU (4.2.2) på ett enhetligt sätt med samma antal kluster. Första analysen 
(4.2.1) genererar fyra kluster och nästa analys (4.2.2) forceras till att ha samma antal kluster. 
Klusteranalysen genomförs endast på data som hör till 2018. Nedan ses information om 
respektive kluster som skapats. Läsare ombeds tolka Tabell 6 och Tabell 7 som följer: Från raden 
Size kan utrönas att Kluster 1 består av 51 nationer som tillsammans utgör 31.1% av den totala 
populationen och i raden Inputs specificeras medelvärdet av respektive variabel inom respektive 
kluster. Figur 7 och Figur 14 illustrerar storlek samt procent som respektive kluster motsvarar 
mot hela populationen. För att försäkra oss om att båda variabler används när SPSS genererat 
klustret anges i Figur 8 och Figur 15 måttet Predictor importance. Vad som kan tydas är att båda 
variabler haft påverkan i analysen men att EGDI haft starkare påverkan. Vad som följer är 
illustrationer av samtliga kluster på individuell nivå (Figur 9-12 och Figur 16-19) som visar 
median av klustrets medlemmar i relation till medianen av hela populationen för respektive 
variabel. Till sist i Figur 13 och Figur 20 illustreras samtliga datapunkter med färgkodning som 
visar tillhörighet till respektive kluster.  

4.2.1 Kluster (EGDI2018 – EiU2018) 
SPSS tilläts generera det antal kluster som ansågs lämpligt utifrån tillgängliga data och 
resterande konfigurationer utgick från detta beslut. Avstånds-mått valdes därmed som Log 
Likelihood och kluster-kriterium definieras som Akiake’s Information Criterion (AIC).  

Tabell 6: SPSS-export - Storlek samt påverkan från respektive variabel på respektive kluster. 
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Figur 7: SPSS-export - Cirkeldiagram som illustrerar storlek av respektive kluster (EGDI-EiU). 

 

 
Figur 8: Predictor importance gällande klustret som skapats för EGDI2018-EiU2018 

 
 
 
Kluster 1: 

 

Figur 9: SPSS-export - Spridning och median för Kluster 1 samt spridning och median för totala 
populatinen. 
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Kluster 2: 

 

Figur 10: SPSS-export - Spridning och median för Kluster 2 samt spridning och median för totala 
populatinen. 

 

Kluster 3: 

 

Figur 11: SPSS-export - Spridning och median för Kluster 3 samt spridning och median för totala 
populationen. 

Kluster 4: 

 

Figur 12: SPSS-export - Spridning och median för Kluster 4 samt spridning och median för totala 
populationen. 
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Figur 13: Spridningsdiagram (EGDI-EiU) för hela populationen samt färgkodning av respektive kluster. 
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4.2.2 Klusteranalys (EPI2018 – EiU2018) 
Liknande metodiken i 4.2.1 skapas här kluster genom 2-step Clustering men istället för att låta 
SPSS generera det antal kluster det anser vara lämpligt tvingas programvaran skapa fyra kluster. 
Anledningen till detta är att enbart två kluster skapas vid första analys vilket inte anses ge 
särskilt mycket omfång till analysen. Enligt SPSS interna utvärdering är kvalitén av 
grupperingarna vid två eller fyra kluster likvärdig och därmed anser författaren att metoden kan 
accepteras. Vid denna typ av 2-step Cluster ändras avståndsmåttet till Euklidean då detta är 
konvention när SPSS forcerar antalet kluster som ska genereras. 

Tabell 7: SPSS-export - Storlek samt påverkan av respektive variabel mot respektive kluster. 

 

 
 

 
Figur 14: SPSS-export - Cirkeldiagram som illustrerar storlek av respektive kluster (EPI-EiU) 

 



Illusion eller verklighet? - Relationen mellan e-Förvaltning och Demokrati 
Dan Kindstrand 2020-03-10 

22 

 
Figur 15: Predictor importance gällande klustret som skapats för EPI2018-EiU2018 

Kluster 1: 

 

Figur 16: SPSS-export - Spridning och median för Kluster 1 samt spridning och median för totala 
populationen. 

Kluster 2: 

 

Figur 17: SPSS-export - Spridning och median för Kluster 2 samt spridning och median för totala 
populationen. 

 



Illusion eller verklighet? - Relationen mellan e-Förvaltning och Demokrati 
Dan Kindstrand 2020-03-10 

23 

Kluster 3: 

 

Figur 18: SPSS-export - Spridning och median för Kluster 3 samt spridning och median för totala 
populationen. 

 
Kluster 4: 

 

Figur 19: SPSS-export - Spridning och median för Kluster 4 samt spridning och median för totala 
populationen. 
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Figur 20: Spridningsdiagram (EPI-EGDI) för hela populationen samt färgkodning av kluster. 

 

4.3 Linjär regression (1-variabel) 
Linjär regression utförs med hjälp av SPSS inbyggda funktionalitet för det syftet. Denna typ av 
regression utförs två gånger för att dels undersöka relationen EGDI-EiU och dels relationen EPI-
EiU. Analysen resulterar i koefficienter som redogörs nedan i Tabell 8 och Tabell 9 under 
rubriken Unstandardized Coefficients. Koefficienterna används för att bygga funktioner vars 
syfte är att förutspå EiU. Dessa funktioner redogörs för i kapitlet Slutsatser. En summering av 
modellen samt en Analysis of Variance (ANOVA) medföljer till regressionsanalysen och ses 
nedan i samma tabell.  Nedan i Figur 21 och Figur 22 illustreras spridningen av hela populationen 
samt regressionslinjen. Enbart data som rör år 2018 innefattas i den linjära regressionsanalysen. 
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4.3.1 Linjär regression (EGDI2018 – EiU2018) 
 

Tabell 8: SPSS-export - Sammanfattning av regressionsmodell för EGDI2018-EiU2018, redogörelse för 
Analysis of Variance test, signifikans samt genererade koefficienter. 

 

 

 

Figur 21: Linjär regression med EGDI2018 som oberoende variabel och EiU2018 som beroende variabel. 
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4.3.2 Linjär regression (EPI2018 – EiU2018) 
 

Tabell 9: Sammanfattning av regressionsmodell för EPI2018 och EiU2018, redogörelse för Analysis of 
Variance test, signifikans samt genererade koefficienter.  

 
 

 

 

 

Figur 22: Linjär regression med EPI2018 som oberoende variabel och EiU2018 som beroende variabel. 
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5 Diskussion 
Studiens första fynd kan ses i kapitel 4.1.1, nämligen att korrelation mellan både EGDI-EiU och 
EPI-EiU bevisas med statistisk signifikans. Därmed kan båda noll-hypoteser som definieras i 
Kapitel 1 avvisas och relation har bevisats. Detta resultat låg i linje med vad som förväntades 
men vad som dock är intressant är faktumet att korrelation mellan EGDI-EiU minskar över tid. 
Under det undersökta tidsspannet har korrelation mellan index minskat med motsvarande 10,1%. 
Den exakt motsatta utvecklingen ses för EPI-EiU där korrelation ökat motsvarande 26,1%. Vad 
som även anses anmärkningsvärt är att korrelationen EPI-EiU är konsekvent svagare än EGDI-
EiU. Utgångspunkten såväl som dagens relativt starkare korrelation för EPI-EiU understiger 
EGDI-EiU, men detta ser ut att förändras inom kort om den positiva trenden fortgår. Vad detta 
beror på kan omöjligt sägas med säkerhet och studien har ingen process som ämnar hitta sådan 
orsak. Vad som dock styrks är fynd och argument från tidigare forskning som hävdar att mognad 
av e-förvaltning kan anses missvisande om målet är att mäta sundheten av statlig verksamhet och 
i utsträckning demokratiska förutsättningar[8]. Varken EGDI eller EPI har detta som uttalat mål, 
men författaren är sympatiskt till ställningstagandet av tidigare forskning då tolkningen av index 
inte bör gynna stater som aktivt trycker ner demokratiska värderingar.  

Möjligheten finns att korrelationen blir relativt godtycklig då medborgare inte har perspektivet 
att satsningar på e-förvaltning leder till mer utvecklad demokrati, eller tvärt om. Liksom Liang 
och Zheng bekräftar i sin studie gällande om satsningar inom e-förvaltning resulterar i ökad 
användning av dessa nyskapade tjänster, att denna till synes logiska tanke faktiskt inte stämmer. 
[12] Kanske stämmer även detta i nuvarande sammanhang. Trots att statistisk signifikans har 
bekräftats mellan måtten av dessa båda fenomen (demokrati och e-förvaltning) kan inte därmed 
kausalitet bekräftas. Det är möjligt att utvecklad demokrati enbart producerar e-
förvaltningstjänster som en biprodukt utan faktisk påverkan på demokratin i sig, varken positiv 
eller negativ.  

Kluster-analys av undersökta index som redogörs för i 4.2 presenterade intressanta resultat och 
oväntat tydliga skiljelinjer för de grupperingar som tidigare har teoretiserats om. Kluster-
formeringarna skiljer med liten marginal mellan analysen av EGDI och EPI mot EiU och 
analyseras därmed som 4 allmängiltiga kluster på gemensam nivå. Kluster 1 (4.2.1 och 4.2.2) 
utgörs av auktoritära regimer alternativt tvivelaktiga hybridregimer som hamnat på efterkälken 
även när det gäller statliga tjänster via digitala medier.  Kluster 2 (4.2.1 och 4.2.2) innefattar 
främst stater av typen Hybridregimer och Bristfälliga demokratier som definierat av EiU 
Democracy index. Dessa nationer befinner sig inom en förväntad zon av klustret då mognad av 
demokrati samt e-förvaltning är ungefärligt i linje med varandras utveckling. Vartefter den ena 
variabeln ökar har såväl den andra gjort det. Kluster 3 (4.2.1), vilket motsvarar kluster 4 i kapitel 
4.2.2, representerar de välutvecklade demokratierna som enligt förväntningar också har diverse 
satsningar på e-förvaltning som ger höga utslag på index såsom EGDI och EPI. Bland dessa 
nationer hittas Sverige, Sydkorea, Japan, Kanada etc. Det kluster som ter sig mest intressant är 
dock det som nämns sist; nämligen Kluster 4 (4.2.1) som motsvaras av kluster 3 i 4.2.2. Dessa 
nationer har tidigare forskning också diskuterat som hot mot trovärdigheten av EGDI, EPI och 
övriga index som ämnar mäta utveckling inom e-förvaltning av alla dess typer. Problematiken 
baseras på att dessa nationer är auktoritära regimer som i flera fall har bristande eller rätt ut 
avsaknad av demokratiska principer, men trots det ges höga poäng inom e-förvaltning. Vad dessa 
klusteranalyser kan bidra med i dessa fall är dels en bekräftelse av tidigare forskning gällande 
existensen av denna typ av nation, dels en objektivt producerad identifiering av vilka dessa 
nationer utgörs av.  

De två linjära regressions-analyser som utförs för EGDI-EiU och EPI-EiU genererar båda 
statistiskt signifikanta resultat med P <0,0001. EGDI och EPI är definierade som oberoende 
variabel i sin vardera regression mot EiU. Dock noteras att R-square analys uppdagar skillnader 
i hur mycket respektive regression kan förklara variansen av resultatet inom beroende variabel; 
EiU. R-square värdet tolkas som ett procentantal av populationen, definierad i använd data, vars 
varians kan förklaras genom den skapade regressionsmodellen. För EGDI-EiU är detta 
procentantal 45,5% medan EPI-EiU är 39,9%. På grund av detta test kan vi fastställa att EGDI är 
bunden till EiU med större pålitlighet än vad EPI är. 
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För att avgöra om standardiserade beta-värdet bör användas så nyttjas tumregeln; för varje 
oberoende variabel ska populationsmängden öka med 20. Om populationsmängden understiger 
detta bör standardisering ske, i annat fall bör standardisering ej ske. Då populationen i datasetet 
är 164 används därmed det icke-standardiserade beta-värdet. 

De funktioner som respektive regression-analys skapar ser ut som följer: 

𝐸𝑖𝑈 = 	2,202	 + 	5,849 ∗ EGDI 

𝐸𝑖𝑈 = 2,520 + 4,932 ∗ 𝐸𝑃𝐼 

Med dessa funktioner kan demokratisk mognad uppskattas enbart utifrån data om e-förvaltning 
och e-deltagande. Dessa kan till viss mån ses om hypoteser i sig som kan vidare undersökas mot 
ytterligare data från olika nationer och kommande år för att uppskatta dess tillförlitligheten 
gällande att förutspå EiU.  Funktionerna bör ge rimliga, men med stor sannolikhet inte korrekta 
värden, som ändock kan tjäna syften då data om en demokrati saknas för att ge indikation om 
dess mognad. 
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6 Slutsatser 
Studien har bevisat förekomsten av korrelation mellan både EiU-EGDI och EiU-EPI och avvisar 
därmed den definierade noll-hypotesen. Studien finner att relationen mellan EiU-EGDI är 
starkare än EiU-EPI men indikerar samtidigt möjligheten att detta förändras. Detta beror på att 
korrelationen mellan EGDI och EiU har minskat 10,1% över den undersökta tidsperioden medan 
relationen melan EPI och EiU har ökat 26,1%. Genom klusteranalysen påvisas att en mogen e-
Förvaltning inte nödvändigtvis pekar på utvecklad demokrati. Grupperingar med egenskaper som 
direkt motsäger denna tes identifieras och bekräftar därmed tidigare forskning på en generell nivå 
istället för individuell nationsnivå. En väl utvecklad e-Förvaltning kan därmed sägas ha en 
relation med mogen demokrati, men debatten gällande ”hönan eller ägget” kan ännu ej avslutas.  

 

 

 



Illusion eller verklighet? - Relationen mellan e-Förvaltning och Demokrati 
Dan Kindstrand 2020-03-10 

30 

Källförteckning 
[1] Gil-Egui, Gisela. "E-Government." Oxford Research Encyclopedia of International 

Studies (2017): Oxford Research Encyclopedia of International Studies. Web. 

[2] Sheilendra C. Palvia, Sushil S. Sharma. ”E-Government and E-Governance: 
Definitions/Domain Framework and Status around the World.” (2019): Computer 
Society of India. Web. 

[3] Das, Singh, and Joseph. "A Longitudinal Study of E-government 
Maturity." Information & Management 54.4 (2017): 415-26. Web. 

[4] Whitmore, Andrew. "A Statistical Analysis of the Construction of the United Nations 
E-Government Development Index." Government Information Quarterly 28.2 (2011): 
68-75. Web. 

[5] Krishnan, Teo, and Lim. "Examining the Relationships among E-government 
Maturity, Corruption, Economic Prosperity and Environmental Degradation: A Cross-
country Analysis." Information & Management 50.8 (2013): 638-49. Web. 

[6] Grönlund, Åke. "Connecting EGovernment to Real Government: The Failure of the 
UN EParticipation Index." Electronic Government LNCS-6846 (2011): 26-37. Web. 
 

[7] Norris, Donald F. "E-Government 2020: Plus ça Change, plus C'est La Meme 
Chose." Public Administration Review 70 (2010): S180-181. Web. 

[8] Sundberg, Leif. "Shaping up E-Participation Evaluation: A Multi-criteria 
Analysis." Lecture Notes In Computer Science (Including Subseries Lecture Notes In 
Artificial Intelligence And Lecture Notes In Bioinformatics) (2018): 3-12. Web. 

[9] United Nations. Methodology [internet]. 2019 [cited 14th April 2019]. Available from: 
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/methodology 
 

[10] United Nations. ANNEXES [PDF]. 2016 [cited 5 May 2019]. Available from: 
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2016-
Survey/Annexes.pdf 
 

[11] United Nations, ANNEXES [PDF]. 2018 [cited 5 May 2019]. Available from: 
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-
Survey/E-Government%20Survey%202018_Annexes.pdf 
 

[12] Ma, Liang, and Yueping, Zheng. "Does E-government Performance Actually Boost 
Citizen Use? Evidence from European Countries." Public Management Review 20.10 
(2018): 1513-532. Web. 
 

[13] The Economist Intelligence Unit Limited. Introduction [Internet]. 2019 [cited 20th 
April 2019]. Available from: 
http://www.eiu.com/home.aspx?linkId=100000003759180_3_8_1_3_6_6_2 
 

[14] Rahman, M. Shafiqur. "Statistical Analysis of Democracy 
Index." Humanomics 30.4 (2014): 373-84. Web. 
 

[15] United Nations. E-Participation Index [Internet]. 2019 [cited 7 May 2019]. Available 
from: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-
Participation-Index 
  



Illusion eller verklighet? - Relationen mellan e-Förvaltning och Demokrati 
Dan Kindstrand 2020-03-10 

31 

[16] Norris, Donald F., and Christopher G. Reddick. "Local E-Government in the United 
States: Transformation or Incremental Change?" Public Administration Review 73.1 
(2013): 165-75. Web. 
 

[17] United Nations. ANNEXES [PDF]. 2012 [cited 7 July 2019]. Available from: 
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2012-
Survey/Statistical-annex.pdf 
 

[18] Denscombe M. The Good Research Guide: For Small-scale Social Research Projects. 
Open University Press; 2017. ISBN: 9780335226863. 
 

[19] Ly, Alexander, Maarten Marsman, and Eric‐Jan Wagenmakers. "Analytic Posteriors 
for Pearson's Correlation Coefficient." Statistica Neerlandica 72.1 (2018): 4-13. Web. 
 

[20] Bacher, Wenzig och Vogler. “SPSS TwoStep Cluster – A First Evaluation” Lehrstuhl 
Soziol (2004). Web. 
 

[21] IBM SPSS. “The SPSS TwoStep Cluster Component: A Scalable component enabling 
more efficient customer segmentation” White paper – Technical report (2001). Web. 
 

[22] Kumari, Khushbu and Yadav, Suniti.  ”Linear Regression Analysis Study” Journal 
of the practice of Cardiovascular Sciences 4(1) (2018): 33-36 Web. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


