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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur digitaliseringen påverkar relationen mellan Arbetsförmedlingen och 

de arbetssökande sett ur myndighetens perspektiv. Problemställningen angrips utifrån fyra teman; 

Utmaning, Ansvar, Valfrihet och Ojämlikhet. Som en röd tråd genom studien löper nyliberalis-

men som ett övergripande teoretiskt perspektiv. Syftet med studien är att problematisera och ny-

ansera digitaliseringens påverkan på relationen mellan Arbetsförmedlingen och de arbetssökande. 

Forskningen om e-förvaltning utgår i allt väsentligt från implementeringen av e-förvaltning sett ur 

ett tekniskt perspektiv. Det finns också, om än i mindre utsträckning, studier som intresserar sig 

för användarna. Inom forskningsfältet finns framför allt brist på studier ur samhälls- och kommu-

nikationsvetenskapliga perspektiv. Målet med denna studie är att bidra med ny kunskap till forsk-

ningsfältet genom att anamma just dessa två perspektiv. 

Studiens material utgörs av sex intervjuer med medarbetare på Arbetsförmedlingen, tre på nation-

ell nivå och tre på lokal nivå, samt kvalitativ textanalys av sex strategidokument. Empirin vi själva 

samlat in utgår alltså ifrån myndighetens perspektiv på relationen till de arbetssökande. Denna 

kompletteras med sekundär empiri för att också belysa relationen ur de arbetssökandes pers-

pektiv. 

Resultaten från studien visar att medarbetare på nationell och lokal nivå inte är riktigt överens be-

träffande huruvida digitaliseringen leder till att de arbetssökande ställer större krav på Arbetsför-

medlingen. Men vad man dock är överens om är att digitaliseringen är ett verktyg som skapar 

möjligheter som underlättar för de arbetssökande att ställa större krav. Vi kan också konstatera 

att det inom Arbetsförmedlingen i stort råder en gemensam syn på att mer ansvar förskjuts till de 

arbetssökande. Nyliberalismen driver på såväl ett ökat kravställande som en ökad ansvars-

förskjutning, vilket förutsätter nya, företrädesvis digitala, sätt att kommunicera. Vidare leder 

digitaliseringen till en ökad tillgänglighet och valfrihet för de arbetssökande när det gäller såväl 

servicens innehåll som val av serviceleverantör och kommunikationskanal. Arbetsförmedlingens 

ambition är att styra sina kunder till webben. Det blir därför allt viktigare att behärska de digitala 

verktygen för att kunna utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. När de digitala ser-

vicevägarna prioriteras på bekostnad av den fysiska Arbetsförmedlingen riskerar de digitalt 

resurssvaga att missgynnas och marginaliseras.  

Genom resultaten kan vi sluta oss till att digitaliseringen blir ett effektivt verktyg för att tillgodose 

de nya kommunikativa preferenser som följer med den nyliberalistiska ideologins strävan mot 

ökad individ- och marknadsorientering. I vår studie har vi visat att det finns en viss övertro på 

digitaliseringen från Arbetsförmedlingens sida. Ofta ser man till teknikens fördelar, men glömmer 

att ta hänsyn till den samhälleliga och sociala kontexten. Vi kan även konstatera att Arbetsför-

medlingen till viss del saknar kunskaper om den digitala klyftans dimensioner och vilka åtgärder 

som kan vidtas för att minska exklusionen av digitalt resurssvaga arbetssökande. 

 

Ämnesord: Digitalisering, e-förvaltning, Arbetsförmedlingen, arbetssökande, relation, kommu-

nikation, inklusion, exklusion, digital klyfta, nyliberalismen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den digitala utvecklingen håller på att förändra offentlig förvaltning i grunden. Sedan 1990-talet 

har utvecklingen av svensk elektronisk förvaltning (i fortsättningen e-förvaltning) gått mycket 

snabbt. Den mesta forskningen på området undersöker e-förvaltningens implementeringsprocess 

ur ett tekniskt perspektiv. Som kommunikationsstudenter finner vi det mer värdefullt att studera 

e-förvaltning ur ett samhälls- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Vi anser att det är 

först då man kan förstå hur de digitala tjänsterna kommer till användning och skapar nytta för 

användarna. Den sociala kontexten har med andra ord en stor betydelse för hur de tekniska 

lösningarna fungerar i verkligheten. 

Arbetsförmedlingen, som är föremål för denna studie, är en av de stora föregångarna på området, 

då myndigheten var tidigt ute med att starta sitt digitaliseringsarbete (Arbetsmarknadsstyrelsen, 

2003). Att Arbetsförmedlingen ligger långt fram i den digitala utvecklingen samt har mycket 

kundkontakt är anledningarna till att vi valt myndigheten som studieobjekt. Digitaliseringen ger 

Arbetsförmedlingen nya möjligheter att tillgängliggöra service och tjänster oberoende av tid och 

rum (Carl, 2011). Från att ha varit ett komplement i serviceutbudet ses nu de digitala tjänsterna 

allt mer som en förutsättning för att de arbetssökande ska kunna utöva sina rättigheter och full-

göra sina skyldigheter.  

De senaste decennierna har styrningen av svensk e-förvaltning allt mer kommit att genomsyras av 

den nyliberala ideologin, som förutsätter ett ökat marknadstänkande och en ökad kundorientering 

(Steger & Roy, 2010; Ong, 2006). Arbetsförmedlingen utgör i detta avseende inget undantag, utan 

är snarare även här en föregångare då myndigheten implementerat kundbegreppet i sin verksam-

het (Nils, 2011). Från att ha varit en traditionell myndighet med medborgarfokus blir Arbetsför-

medlingen i allt högre grad en kundorienterad servicemyndighet. Arbetsförmedlingen befinner sig 

enligt oss just nu i en intressant fas där digitaliseringens utveckling bidrar till att omformulera så-

väl Arbetsförmedlingens som de arbetssökandes roll.  

 

1.2 Mål, syfte och problemformulering 

Målet med föreliggande studie är att bidra med ökad kunskap om hur digitaliseringen påverkar 

relationen mellan Arbetsförmedlingen och de arbetssökande.  

Syftet med studien är att problematisera och nyansera digitaliseringens möjligheter och påverkan 

på relationen mellan Arbetsförmedlingen och de arbetssökande. I en tid där digitaliseringens ut-

veckling leder till snabba och komplexa förändringar kan det vara lätt att förblindas av teknikens 

fördelar (Garson, 2006). Även om studien utgår från Arbetsförmedlingen anser vi att resultaten 

kan vara relevanta för andra offentliga förvaltningar, framför allt de som har mycket kundkon-

takt. Detta då de statliga ramarna för utvecklingen av svensk e-förvaltning är samma för samtliga 

myndigheter.  
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Med ovanstående resonemang som bakgrund formuleras studiens övergripande forskningsfråga 

enligt följande: 

 Hur påverkar digitaliseringen av Arbetsförmedlingen relationen till de arbetssökande? 

För att besvara denna övergripande problemformulering använder vi oss av fyra teman; Utman-

ing, Ansvar, Valfrihet och Ojämlikhet, som tillsammans ger oss en bild av hur relationen påverkas 

ur olika aspekter. Utifrån dessa teman kan vi formulera följande delfrågor till den övergripande 

problemformuleringen:  

 Hur bidrar, enligt Arbetsförmedlingen, digitaliseringen till de arbetssökandes möjligheter att ställa krav 

på myndigheten?  

 Hur påverkar digitaliseringen ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och de arbetssökande?  

 Hur ser Arbetsförmedlingen på digitaliseringens potential att ge de arbetssökande ökad valfrihet? 

 Hur bidrar digitaliseringen av Arbetsförmedlingen till inklusion och exklusion av de arbetssökande? 

Som en röd tråd genom studien undersöker vi även hur den nyliberala ideologin sammanfaller 

med styrningen av Arbetsförmedlingens digitalisering och hur denna ideologi därmed får inflyt-

ande över relationen till de arbetssökande.  

 

1.3 Avgränsningar 

Studien ämnar som vi redan klargjort att undersöka hur digitaliseringen påverkar Arbetsförmed-

lingens relation till de arbetssökande. Vår egen materialinsamling har fokuserat på Arbetsförmed-

lingen och hur myndigheten ser på relationen till de arbetssökande. Det är också här som 

studiens tyngdpunkt ligger. För att få en bild av hur digitaliseringen påverkar de arbetssökande 

har vi använt oss av sekundära källor, framför allt en tidigare studie (Abalo & Danielsson, 2008) 

som undersökt just hur digitaliseringen av Arbetsförmedlingen tas emot av de arbetssökande. An-

ledningen till att vi fokuserat vår materialinsamling till myndighetssidan är att det inte fanns 

någon tillfredsställande empiri att tillgå där, till skillnad från användarsidan. 

 

1.4 Studiens disposition 

Initialt kartläggs tidigare forskning för att ge en bakgrund till ämnet e-förvaltning. Med detta av-

snitt vill vi visa vilka kunskapsluckor som finns på forskningsfältet och varför vår studie blir rele-

vant. I avsnitt tre följer en genomgång av adekvata teorier, som hjälper oss att analysera och bätt-

re förstå studiens resultat. Studiens metodologiska utgångspunkter diskuteras och problematiseras 

i avsnitt tre. I avsnitt fyra analyseras studiens resultat med utgångspunkt i de fyra teman som be-

skrivits ovan: Utmaning, Ansvar, Valfrihet och Ojämlikhet. Avslutningsvis presenteras och disku-

teras studiens slutsatser. 
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2. Tidigare forskning om e-förvaltning 

E-förvaltning introducerades som begrepp i mitten av 1990-talet och har enligt Moon (2002) inte 

blivit riktigt definierat och förstått av forskare och praktiker inom offentlig förvaltning. E-förvalt-

ning ”refers to one aspect of digital government: the provision of governmental services by elec-

tronic means, usually over the Internet.” (Garson, 2006, s.18-19) Med andra ord är e-förvaltning 

enligt denna definition synonymt med tillhandahållande av elektroniska tjänster. Detta begrepp 

ska enligt Garson (2006) inte förväxlas med e-governance. E-governance är ett mer övergripande be-

grepp som innefattar visioner om en förändrad styrning av staten. Begreppet symboliserar också 

den utveckling som sker idag när gränserna mellan statlig, privat och ideell verksamhet suddas ut.  

Efter en genomgång av tidigare forskning kan vi konstatera att forskningsfältet är ungt och fort-

farande relativt outvecklat. Det har dock skett en intensiv ökning av forskningen om e-för-

valtning de senaste tio åren. Allt eftersom fler förvaltningar runt om i världen har börjat inse nytt-

an med att även finnas på internet har de gett sig i kast med det stora systemskifte som det fak-

tiskt innebär. Dessa förändringsprocesser har varit och är fortfarande av stort intresse för många 

forskare.  

Forskningen om e-förvaltning tar i huvudsak sin utgångspunkt i två perspektiv. Det vanligaste är 

att studera implementeringen, det vill säga hur långt man har kommit i utvecklingen, vilka 

problem som har uppstått, om den demokratiska potentialen har uppfyllts och så vidare. Det 

andra, mindre utbredda, perspektivet utgår ifrån användarna. Här intresserar sig forskarna för 

aspekter såsom vad användarna gör på myndigheternas webbplatser, vilka användarna är samt 

användningens räckvidd och frekvens. Även här undersöks hur väl e-förvaltningens demokratiska 

potential tillvaratas.  

Nedan följer en kortfattad genomgång av forskningen utifrån de ovan nämnda kategorierna. 

Först behandlas implementerings- och sedan användarperspektivet. Avslutningsvis sammanfattas 

forskningen och vi motiverar varför denna studie är relevant att genomföra. 

 

2.1 E-förvaltning ur ett implementeringsperspektiv 

Enligt Moon (2002) finns det fem nivåer på vilka implementering av e-förvaltning kan genom-

föras. De fyra första nivåerna har administrativa funktioner, medan den femte nivån har en poli-

tisk funktion. På varje nivå används olika tekniska hjälpmedel, exempelvis grundläggande webb-

verktyg (första nivån) och mer interaktiva tekniska lösningar (femte nivån). Därtill menar Moon 

att varje nivå kännetecknas av olika typer av förvaltning, exempelvis internt, mellan förvaltningar, 

och externt, förvaltning till medborgare (jfr. Owuato m.fl. 2009, Bolgherini 2007 och West 2004). 

De första två nivåerna av e-förvaltning införs relativt snabbt i organisationerna, men sedan ten-

derar utvecklingen att stagnera. Detta kan bero på att många förvaltningar inte arbetar strategiskt 

och med en långsiktig plan för implementeringen.  

Moon lyckas visa att storlek och typ av förvaltning spelar roll för hur e-förvaltning implementeras 

och utvecklas. Större stadsförvaltningar inför innovationer mer frekvent än mindre. Detta sam-

band tillskrivs att de större stadsdelsförvaltningarna är rikare, och därmed har råd att införa dyra 
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tekniska lösningar, och att de har mer politiskt aktiva invånare som ställer högre krav på effek-

tivisering.  

Kerstin Grundén (2008) har studerat implementeringsprocessen ur ett sociokulturellt perspektiv. 

I en av få svenska studier i ämnet riktar hon särskilt fokus mot sociala konsekvenser av imple-

menteringens påverkan på arbetsprocesser, arbetssituationer och kundrelationer.  

Grundén menar att det råder ett komplext förhållande mellan arbetsprocesser från ett lednings-

perspektiv, arbetssituationen för de anställda och de e-tjänster som görs tillgängliga för med-

borgare. Hennes resultat visar att implementeringen medför både positiva och negativa sociala 

konsekvenser. Några av fördelarna är snabbare handläggning av e-tjänster, mindre monotona ar-

betsuppgifter och ökad transparens. Nackdelarna är bland annat att det försvinner jobb, mindre 

interpersonell kontakt med medborgarna, oro för de nya datasystemen, mer stress med två arenor 

(en digital och en traditionell) och ökade digitala klyftor mellan olika användargrupper både 

internt och externt. Brist på teknisk, personell och finansiell kapacitet utgör enligt Moon (2002) 

hinder för en effektiv utveckling av e-förvaltning. Grundén menar att det är ”[…] important to 

be aware of both existing and possible social consequences in order to avoid the negative 

consequences at an early stage of the implementation process” (2008, s.209). 

Kompetensutveckling är ett ledord i Grundéns analys. Medarbetarna måste få relevant informa-

tion om implementeringen för att förstå de förändringar som genomförs och för att kunna ge 

relevant information till medborgarna om nya e-tjänster.  

 

2.2 E-förvaltning ur ett användarperspektiv 

Majoriteten av de som besöker en förvaltnings hemsida söker endast information eller kontakt-

uppgifter (Thomas & Streib, 2003; Bergström, 2004). Det är mindre vanligt att framföra klagomål 

eller att uttrycka sin åsikt. Bergström skriver: ”Det finns en förväntan på att medborgarna ska 

använda internet att söka information, att hålla kontakt med förtroendevalda etc. Resultatet antas 

bli kunnigare väljare, vitalare partier och mer jordnära politiker – tekniken är ett redskap.” (2004, 

s.115) I dagsläget kännetecknas dock offentliga hemsidor av mer informationspublicering än 

främjande av omröstningar och diskussioner, det vill säga former för interaktion. På så sätt är in-

ternet idag i mångt och mycket ett verktyg för envägskommunikation. Det finns en antydan om 

att ju mer utbredd internetanvändningen blir, desto vanligare kommer det bli att medborgarna 

besöker förvaltningarnas hemsidor i andra syften än informationssökning. Thomas & Streib 

(2003) hävdar dock att en realisering av tvåvägskommunikation på webben i dagsläget verkar 

ligga i periferin.  

Det finns begränsningar i hur mycket medborgarna vill kommunicera med förvaltningar på inter-

net, likväl som det finns begränsningar i vad medborgarna vill kommunicera virtuellt jämfört med 

interpersonellt. ”Vi gör i stor utsträckning samma saker på nätet som vi tidigare gjort på något 

annat sätt.” (Bergström, 2004, s.120) Enligt Thomas & Streib (2003) utgår medborgar-initierad 

kontakt via webben från ett specifikt behov. Detta behov grundar sig i ett intresse av förvalt-

ningens verksamhet. Här spelar givetvis även politiskt engagemang en avgörande roll. Tidigare er-
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farenheter visar att dessa aspekter är bidragande orsaker till den digitala klyftan. Med andra ord 

ger intresse och engagemang konkret uttryck för socio-ekonomisk snedfördelning på internet.  

Den digitala klyftan delas upp i två kategorier: grundläggande och sekundär (Thomas & Streib, 

2003). Den grundläggande jämför internetanvändare med icke-användare och den sekundära jäm-

för användare av förvaltningars hemsidor med internetanvändare i övrigt. Etnicitet, utbildning, 

inkomst, ålder och i viss mån bostadsort är avgörande för om man använder internet eller inte 

(jfr. Bergström, 2004). När det gäller besökarna på förvaltningars hemsidor är variablerna etnicitet 

och utbildning än mer framträdande som särskiljande faktorer. Bergström menar att: ”Informa-

tionsstarka grupper har fått ytterligare en kanal att söka och lämna information via.” (2004, s.116) 

I de studier som presenterats ovan har författarna studerat användningen av e-förvaltning mer 

allmänt. Abalo & Danielsson (2008) lämnar ett av få forskningsbidrag som studerat e-förvaltning 

ur ett samhällsvetenskapligt och användarcentrerat perspektiv, med särskilt fokus på en myndig-

het, nämligen Arbetsförmedlingen. Författarna undersöker medborgares användning av och atti-

tyder till Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Beträffande relationen till Arbetsförmedlingens 

webbplats finner de att den varken används särskilt ofta eller särskilt länge. Vidare upplever lågut-

bildade i större utsträckning än högutbildade att Arbetsförmedlingens hemsida är krävande och 

har ett komplicerat språk. De håller i mindre utsträckning med om att det är lätt att hitta lediga 

jobb via webbplatsen. Därtill anser lågutbildade ofta att det är svårt att komma i kontakt med sin 

handläggare, vilket Abalo & Danielsson ser som en konsekvens av de digitala kontaktytornas 

alltmer centrala roll i kommunikationen mellan Arbetsförmedlingen och den arbetssökande.     

Författarna menar att det finns olika grader av digitalt utanförskap bland de arbetssökande. I 

huvudsak ser de tre grupper av användare av Arbetsförmedlingens webbplats. (1) Höganvändare, 

som i huvudsak består av högutbildade, tjänstemän och storstadsbor. (2) De som inte använder 

Arbetsförmedlingens webbplats lika flitigt och som framförallt utgörs av lågutbildade, arbetare 

och landsbygdsbor. (3) Icke-användare som inte använder webbplatsen överhuvudtaget och som 

främst består av äldre, lågutbildade män med arbetaryrken och svensk bakgrund, boende på 

landsbygd eller i mindre tätort. Såväl geografisk hemvist som klass spelar en avgörande roll för 

den arbetssökandes användning och attityd till Arbetsförmedlingens webbplats, där utbildning 

tycks vara den variabel som väger allra tyngst.  

Abalo & Danielsson (2008) ser att Arbetsförmedlingens digitalisering av tjänster och information 

kan komma att befästa vissa gruppers sociala utanförskap ytterligare. De poängterar dock att det 

inte är digitaliseringen i sig som skapar denna exklusion, istället är det de ökade krav som ställs på 

den arbetssökande att faktiskt använda dessa samt det ökade ansvar som läggs på denne. De 

menar att det blir ett demokratiproblem först när digitaliseringen sker på bekostnad av den 

fysiska arenan, till exempel försämrade öppettider och färre handläggarträffar. Då får de med 

bristande digitala resurser sämre möjligheter att hitta ett jobb, de exkluderas.  

Thomas & Streib (2003) trycker på tre punkter som de anser vara extra angelägna i samman-

hanget. För det första måste förvaltningar hålla utvecklingstakten uppe för att tillgodose ett till-

tagande behov av elektroniska tjänster. För det andra måste medborgarna få större möjlighet att 

interagera med förvaltningarna. Den digitala klyftan som finns är ett stort och komplicerat pro-
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blem, men det måste till insatser för att minska den. Slutligen pekar författarna på vikten av att 

inte glömma bort den traditionella förvaltningen i sin iver att utveckla e-förvaltningen. 

Det är framförallt utformning, tillgänglighet, innehåll och användarvänlighet som är avgörande 

för uppfattningen och användningen av förvaltningars hemsidor (Bergström, 2004; Carter & Bé-

langer, 2005). Carter & Bélanger har använt tre modeller, som framförallt nyttjats i studier om e-

handel, för att skapa en modell för hur e-förvaltning anammas. Den första modellen är Techno-

logy Acceptance Model (TAM). Den utgår ifrån att upplevd nytta och upplevd användarvänlighet 

påverkar användarens attityd till användning av tekniken ifråga. Den andra teorin är Diffusion of 

Innovation (DOI). Denna teori säger att spridningstakten av en innovation påverkas av bland 

annat dess fördel gentemot tidigare system, dess komplexitet samt hur kompatibel den är med 

existerande värderingar och behov. Slutligen integreras också trustworthiness i e-förvaltningsmodell-

en. Trustworthiness syftar på upplevt förtroende för såväl förvaltningen som för teknologin.  

När det gäller användarvänlighet rekommenderar Carter & Bélanger (2005) förvaltningar att till-

handahålla vägledning för hur hemsidan och dess tjänster fungerar samt att utveckla enkla och 

välstrukturerade hemsidor. Därtill bör förvaltningar designa webbplatser och tjänster på ett sätt 

som skapar igenkänning. Det måste också finnas ett förtroende för förvaltningen såväl som för 

tekniken. Här menar Carter & Bélanger att det är viktigt att visa besökarna att man jobbar hårt 

med säkerhet och integritet då ärenden ofta innefattar personliga uppgifter.  

Irina Netchaeva (2002) hävdar att de IT-satsningar som regeringar världen över initierar inte möj-

liggör att riktig demokrati uppnås. Demokrati förutsätter deltagande. Men för effektivt deltagande 

krävs i det här fallet tillgång till, kunskap om och vilja att använda informations- och kommunika-

tionsteknik (IKT). Gemene man använder som tidigare nämnts inte de möjligheter som finns på 

nätet och kommer enligt Netchaeva på grund av bristande intresse och behov inte heller att göra 

det i framtiden.  

 

2.3 Sammanfattning av forskningsfältet och nya frågor 

Heeks & Bailur (2006) analyserar forskningsfältet utifrån fem aspekter: perspektiv, forskningsfilo-

sofi, teorianvändning, metod och metodanvändning samt konkreta rekommendationer. De finner 

stora brister i forskningsfältet som helhet. Det finns en överdriven teknikoptimism i majoriteten 

av studierna de undersökt. Oftast utgår de från ett positivistiskt synsätt och saknar inte sällan 

forskningsfilosofi. Teorianvändningen är sparsmakad och i de fall teori används är det ofta på ett 

felaktigt sätt. Heeks & Bailur finner även stora brister när det gäller redovisning av metod. Dess-

utom bedrivs en stor del av forskningen enbart ifrån skrivbordet. Forskarna tar sig sällan ut i 

verkligheten för att göra egna materialinsamlingar. En förklaring till den bristfälliga forskningen 

är att många vill publicera sina resultat så fort som möjligt medan det fortfarande finns mycket 

uppmärksamhet och forskningsmedel att hämta på fältet.  

Vi instämmer i den kritik som Heeks & Bailur (2006) riktar mot forskningsfältet. De redogör för 

de brister som vi själva funnit i den befintliga forskningen. Utöver Heeks & Bailurs kritik till 

forskningsfältet kan vi konstatera att studiernas empiri ofta är ganska tunn (se t.ex. Carter & Bé-
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langer, 2005) och att i stort sett samtliga studier använder sig av kvantitativa metoder. Därtill lyser 

svensk forskning på fältet i allt väsentligt med sin frånvaro, med Abalo & Danielsson (2008) som 

undantag. 

Följande två kunskapsluckor inom forskningen om e-förvaltning är enligt oss de mest betydande: 

1. Många forskare ägnar sig som bevisat åt att studera olika aspekter av e-förvaltningens im-

plementeringsprocess. Till exempel hur den ska utvärderas (se t.ex. West, 2004; Bolghe-

rini, 2007) och vilka problem som uppstår (se t.ex. Grundén, 2008; West, 2004). Denna 

typ av forskning utgår ofta från ett tekniskt perspektiv. Det är dock ytterst sällsynt med 

forskning som sätter implementeringen i ett större samhälleligt perspektiv. Vi menar att 

implementeringen av e-förvaltning bör ses som en del av den samhälleliga utvecklingen i 

stort, inte endast som en konsekvens av den tekniska utvecklingen. 

2. Implementeringsforskarna är med sitt tekniska angreppssätt sällan intresserade av att be-

lysa de kommunikativa aspekterna av offentlig förvaltning. Det finns således ytterst lite, 

om ens någon, forskning som på ett handfast sätt angriper ämnet e-förvaltning ur ett 

kommunikativt perspektiv. 

Som vi beskriver i inledningen kommer vi att studera hur digitaliseringen påverkar Arbetsförmed-

lingens relation till de arbetssökande. Med denna forskningsöversikt som bakgrund finner vi att 

vår studie kan bidra med nya insikter till forskningsfältet. Detta då vi dels utgår från ett kommu-

nikativt perspektiv och dels försöker se digitaliseringen i ett större sammanhang, nämligen som 

ett uttryck för en sociopolitisk samtid. 

I det följande avsnittet går vi igenom de teorier som är adekvata för att kunna analysera och 

bättre förstå studiens resultat.  
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3. Teorier och centrala begrepp med anknytning till  
e-förvaltning 

I det här avsnittet beskriver vi de teorier och centrala begrepp som kommer att hjälpa oss att för-

klara och tolka studiens resultat. Vi kommer initialt att presentera vanligt förekommande teorier 

vid studier om offentlig förvaltning. Därefter övergår vi till teoriavsnittets tyngdpunkt, som foku-

serar på nyliberalismen och dess kännetecken. Som ett resultat av de nyliberala influenserna i 

samhället beskriver vi sedan i avsnitt 3.2 rollförskjutningen av individen från medborgare till 

kund. Avslutningsvis redogör vi för teorier om den digitala klyftan.   

 

3.1 Teoretiska perspektiv på e-förvaltning 

Historiskt sett inom ämnesområdet e-förvaltning finns det fyra framträdande teoretiska perspek-

tiv om teknisk och social förändring (Garson, 2006). (1) Teknikdeterminism utgår ifrån att infor-

mationsteknologi (IT) som fenomen kommer att förändra världen genom sin blotta existens. 

Oavsett hur tekniken implementeras av beslutsfattare kommer IT att förändra den myndighets-

värld de är verksamma i. (2) Reinforcement theory menar att IT bidrar till att förstärka snarare än för-

ändra existerande maktstrukturer. (3) Det sociotekniska perspektivet gör gällande att möjlighet-

erna med IT begränsas av den som konstruerar systemen, i motsats till tankarna inom teknik-

determinism och reinforcement theory. (4) Systemteorin, slutligen, har sina rötter i taylorism och 

menar att tekniska och mänskliga faktorer ingår i ett system där de är ömsesidigt beroende av 

varandra. 

Det finns i vår mening element i de fyra teorierna som är intressanta för vår studie och som 

skulle kunna hjälpa oss att förstå Arbetsförmedlingens digitaliseringsarbete. Som vi ska se i 

resultat- och analysavsnittet präglas utvecklingen av svensk e-förvaltning ofta av ett teknikdeter-

ministiskt synsätt på teknik och digitalisering. Men det finns också systemteoretiska inslag, även 

om de är ovanliga, där det framhävs att implementeringen av digital teknik måste ses som ett 

system där tekniken och användarna är ömsesidigt beroende av varandra. Dock har teorierna en-

ligt oss begränsad förklaringskraft i dagens dynamiska samhälle.  

Vi menar att man måste gå bortom de fyra teorierna då dem brister i att förklara hur den 

samhälleliga kontexten påverkar digitaliseringens utveckling. Vi vill därför angripa problemet ur 

ett samhällsvetenskapligt perspektiv, där samhällsförändringar, såväl politiska som ekonomiska 

tas i beaktning. En av de viktigaste krafterna i samhället de senaste decennierna är framväxten av 

nyliberalismen. Denna ideologi har i allra högsta grad påverkat offentlig förvaltnings verksamhet 

(Clarke, Newman, Smith, Vidler & Westmarland, 2007). Det blir därför nödvändigt för oss att 

lyfta nyliberalismen till vår teoretiska referensram. Den nyliberalistiska logik som vunnit mark de 

senaste decennierna och den marknadsorienterade utveckling som därmed skett förklarar och 

fångar på ett bättre sätt, än de fyra teorierna ovan, in digitaliseringen som fenomen och hur det 

påverkar offentlig förvaltnings relation till medborgarna. 
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3.2 Nyliberalismen: fenomen och dimensioner 

Anledningen till att vi lyfter nyliberalismen som samhälleligt fenomen är för att bättre kunna 

förstå Arbetsförmedlingens digitalisering och hur den påverkar relationen till de arbetssökande. 

Hur offentlig förvaltning implementerar digitaliseringen är beroende av de politiska direktiv som 

staten utformar. Dessa gör gällande att förvaltningarnas arbete ska vara behovsdrivet och använ-

darorienterat (SOU 2010:20). De nyliberala influenserna förespråkar dessutom rationaliseringar 

och kostnadsbesparingar (Steger & Roy, 2010), vilket än en gång tangerar marknadsorienteringen 

i offentlig förvaltning. Att se tekniken utan att ta hänsyn till den sociala kontexten är i vår mening 

inte fruktbart. 

Steger & Roy (2010) menar att det nyliberala idealet är en självreglerad marknad och inom denna 

individens jakt på rikedom och välstånd. Författarna skriver också att: ”The digital revolution has 

served as a catalyst for the creation of sprawling information and communication networks that 

enmesh individuals, states, and businesses alike.” (2010, s.preface)  

Det går att urskilja tre dimensioner av nyliberalismen (Steger & Roy, 2010). (1) Ideologi, vilket 

innebär att den offentliga diskursen fylls med konsumentideal. Globalisering och en marknads-

vänlig politisk agenda är viktiga kärnvärden. Förespråkarna för nyliberalismen försöker i sin inter-

aktion med medierna sälja en fördelaktig bild av en global marknad som bidrar till att skapa en 

bättre värld. (2) Nyliberalismen som styrform, i vilken Foucaults begrepp governmentality grund-

läggande. Detta begrepp innefattar premisser, logiker och maktrelationer som är vitala för nylibe-

ralismen. När man ser nyliberalismen som en styrform får entreprenöriella värden såsom kon-

kurrens, egenintresse och decentralisering stor betydelse. En självreglerad, fri marknad ses som 

den korrekta modellen för myndighetsutövning. Strategiska planer med bland annat effektivitets-

kalkyler och kvantitativa mål blir mer vanligt förekommande. Dessutom förskjuts de myndighets-

anställdas fokus från att ha betraktat sig själva som offentlighetens tjänare till ”self-interested act-

ors responsible to the market and contributing to the monetary success of slimmed-down state 

`enterprises´.” (Steger & Roy, 2010, s.13) Med andra ord mot en ökad kundorientering.  

(3) Nyliberalismen som en politisk förpackning, vilket innefattar politiska initiativ såsom 

avreglering, liberalisering och privatisering av offentlig verksamhet. 

De nyliberala influenserna har dock inte bara påverkat samhället ur ett marknadsekonomiskt 

perspektiv, nyliberalismen har även haft betydelse för kulturella studier (Ong, 2006). I ett kul-

turellt perspektiv används nyliberalismen för att beskriva det paradigm som använder sig av ett 

marknadsmässigt språk, transaktionstänkande och individuell autonomi. Andemeningen är att an-

svaret ska flyttas från myndigheterna till medborgarna. Medborgarna, eller kunderna, ska genom 

digitaliseringen göra mer av det jobb som myndigheterna tidigare gjort, samtidigt som myndig-

heternas roll mer blir att tillhandahålla tjänster för självservice.  

Denna utveckling framkallar ett behov av nya och mer effektiva sätt att kommunicera med med-

borgarna. I takt med ökade krav på snabbhet, tillgänglighet och effektivitet samt den ovan be-

skrivna ansvarsförskjutningen kan digitaliseringen bli ett verktyg för offentlig förvaltning att till-

godose nya kommunikativa preferenser. Men utvecklingen leder också onekligen till nya utman-

ingar för offentlig förvaltning. Beroende på hur tekniken implementeras kan digitaliseringen å ena 
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sidan bli ett effektivt verktyg för kommunikation med medborgarna eller å andra sidan bidra till 

att exkludera vissa medborgargrupper som saknar digital kompetens. 

 

3.3 Från medborgare till kund  

I samband med den samhällsutveckling vi beskrivit ovan blir kundperspektivet allt mer 

framträdande. I takt med att medborgaren som individ blir mer autonom och får mer att säga till 

om omformuleras medborgarskapet. Här ses individen som självständig och förmögen att ta ett 

större individuellt ansvar för sina kontakter med offentlig förvaltning (Clarke m.fl, 2007). 

Digitaliseringen blir ett verktyg för offentliga förvaltningar att effektivt genomföra detta 

systemskifte.  

Jesper Strömbäck menar att det går att göra en distinktion mellan ”två roller som människor i 

moderna samhällen kan spela: Rollen som medborgare respektive kund.” (2004, s.6) Skillnaderna 

mellan kunder och medborgare är att kunder är mer marknadsorienterade, individuellt inriktade 

och fokuserade på utbyte av varor och tjänster, medan medborgare är mer orienterade mot sam-

hällslivet, tänker kollektivt och fokuserar på medborgerliga rättigheter och skyldigheter (Clarke 

m.fl, 2007). 

På den politiska arenan går politiken i allt större grad ut på att tillfredsställa väljarna istället för att 

driva sina ideologiska ståndpunkter (Strömbäck, 2004). Politiken blir därmed mer marknadsorien-

terad och den politiska kommunikationen likaså. Då ramarna för den svenska e-förvaltningen 

sätts av staten påverkas förvaltningarna i sina kontakter med medborgarna på det sätt vi redogjort 

för ovan. Det vill säga att medborgarna behandlas och tilltalas i allt högre utsträckning som kund-

er. Digitaliseringen blir ett verktyg för myndigheterna att driva denna marknadsorientering 

framåt. 

 

3.4 Den digitala klyftan 

Ett resultat av digitaliseringen är det fenomen som brukar kallas den digitala klyftan. Kortfattat 

innebär den digitala klyftan att vissa grupper i samhället exkluderas från den information och de 

tjänster som finns tillgängliga online. Social klass, utbildning, etnicitet och ålder är de variabler 

som i de flesta undersökningar spelar stor roll som uteslutningsfaktorer, vilket redogörs för mer 

utförligt i forskningsöversikten (se avsnitt 2.2).  

Garson (2006) påpekar att ju större den digitala klyftan blir, desto mindre effektiva blir de digitala 

medierna som kanaler för att kommunicera med medborgarna. Han visar vidare att det finns tre 

definitioner av digital klyfta. (1) Dikotom, som innebär att man ser till hur många som har tillgång 

till dator och internet. (2) Kontinuerlig, som är en utvidgning av den dikotoma definitionen, där 

man även tar hänsyn till bland annat uppkopplingshastighet och fysiskt avstånd till närmaste 

dator. (3) Kvalificerad tillgång, där man tittar på vilka kunskaper som människor besitter i fråga 

om såväl dator- och internetanvändning som förståelse av mottagen information. Precis som 

Garson menar vi att kvalificerad tillgång är det mest relevanta och rättvisa sättet att mäta den 

digitala klyftan. 
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Anledningen till att vi väljer att i det här sammanhanget lyfta diskussionen om den digitala klyftan 

är att även om digitaliseringen förväntas förenkla för medborgarna att utöva sina rättigheter och 

fullgöra sina skyldigheter finns det risker med densamma. Risker som förvaltningarna måste vara 

medvetna om, då de får konsekvenser för såväl kommunikationen som relationen till med-

borgarna. 

I takt med att offentliga förvaltningar flyttar ut allt mer av sin verksamhet på internet minskar den 

direkta interpersonella kommunikationen (Warschauer, 2003). Detta leder till att de medborgare 

som inte har relevanta färdigheter och resurser riskerar att i digitaliseringens kölvatten få sämre 

möjligheter att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter gentemot offentlig förvaltning. 

Ökad digitalisering leder alltså enligt Warschauer (2003) till större krav på medborgarna, både vad 

gäller kompetens och vilja att använda tekniska lösningar. Om digitaliseringen på grund av en 

utopisk syn på såväl tekniken som medborgarna utifrån detta går för långt finns alltså risken att 

den digitala klyftan kommer att öka än mer.  

Ofta reduceras diskussionen kring den digitala klyftan till att handla om tekniktillgång. En dis-

kussion som enligt Wilhelm (2000) blir alltför banal. Han menar att man måste sätta diskussionen 

i ett större sammanhang, både för att ta hänsyn till kontextuella faktorer och det faktum att det 

finns olika grader av digitalt utanförskap. Wilhelm har därför skapat en modell som han kallar 

periferi-centrum-modellen. Denna går i korthet ut på att vissa medborgare befinner sig i informa-

tionssamhällets centrum, medan andra medborgare befinner sig mer eller mindre i dess periferi. 

Wilhelm kopplar samman medborgarens position i modellen med social klass. Ju högre klass, 

desto troligare att medborgaren befinner sig närmare modellens centrum. 

Periferi-centrum-modellen kan hjälpa oss att nyansera bilden av de arbetssökandes digitala resur-

ser. Detta är relevant för vår studie då de digitala resurserna blir en allt viktigare förutsättning för 

relationen mellan Arbetsförmedlingen och de arbetssökande. Vilka digitala resurser en person har 

beror precis som Wilhelm påpekade på dennes klasstillhörighet. Klasstillhörigheten, eller vilken 

plats en person med Bourdieus terminologi har i det sociala rummet, är i sin tur beroende av per-

sonens kulturella och ekonomiska kapitalsammansättning (Gripsrud, 2002). Kapitalbegreppet blir 

relevant för oss att ta hänsyn till då, som vi varit inne på tidigare, relationen mellan Arbets-

förmedlingen och de arbetssökande kan påverkas av individens digitala resurser. Digitaliseringen 

kan bidra till att skapa klyftor i samhället, klyftor som innebär att individer inte har likvärdiga 

resurser att tillgodogöra sig den digitala tekniken. Genom att i samband med periferi-centrum-

modellen även ta hänsyn till kapitalbegreppet fördjupas vår förståelse för den digitala klyftans 

dimensioner ytterligare. 

De teoretiska perspektiv vi redogjort för ovan ligger tillsammans med studiens syfte och proble-

formulering till grund för vårt val av metod. Studiens metodologiska utgångspunkter diskuteras 

och problematiseras i nästa avsnitt. 
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4. Metodologiska utgångspunkter 

Studiens syfte, frågeställning och teoretiska perspektiv är avgörande för val av metod (Trost, 

2005). I föreliggande studie anser vi att en metodtriangulering är nödvändig för att på bästa sätt 

kunna besvara vår övergripande problemställning. Triangulering innebär enligt Trost ”att man an-

vänder två eller flera mätmetoder för att komma fram till de rätta svaren på forskningsfrågorna.” 

(2005, s.34)  

Då Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet sätts ramarna för verksamheten, däribland arbetet 

med e-förvaltning, av staten. Vi anser därför att det inte räcker att endast undersöka hur Arbets-

förmedlingens ser på digitaliseringen. För att få en djupare förståelse för hur statens styrning på-

verkar Arbetsförmedlingens verksamhet och relation till de arbetssökande behöver vi också söka 

kunskaper om hur denna styrning tar sig uttryck. Av den anledningen använder vi oss av två 

insamlingsmetoder, nämligen kvalitativa intervjuer med anställda vid Arbetsförmedlingen och 

kvalitativ textanalys av framför allt statliga strategidokument. Tillsammans skänker dessa insam-

lingsmetoder studien en djupare dimension samt ett rikare material än vad respektive insamlings-

metod hade gjort på egen hand.  

Resonemangen kring valen av respektive insamlingsmetod utvecklas mer utförligt nedan. Avslut-

ningsvis för vi en kritisk metoddiskussion där vi lyfter studiens metodologiska förtjänster och till-

kortakommanden.    

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa 

[…] får man komplexa, innehållsrika svar.” (Trost, 2005, s.25) Vidare menar Trost att kvalitativa 

intervjuer ger ett rikt material, som bidrar till att urskilja mönster och åsikter. Då syftet med vår 

studie är att få en djupare förståelse för digitaliseringens påverkan på Arbetsförmedlingens rela-

tion till de arbetssökande lämpar sig enligt oss kvalitativa intervjuer väl som insamlingsmetod. 

Valet av informanter baserades på ett subjektivt urval, vilket innebär att vi utgick från en idé om 

vilka personer vi ville intervjua. Då vi stötte på patrull lät vi dessa personer hänvisa oss vidare. 

Detta förfarande brukar kallas snöbollsurval (Esaiasson, 2007). Vi hade en idé om att vi ville 

intervjua personer i organisationen på olika hierarkiska nivåer och som besitter kunskap i myndig-

hetens digitaliseringsarbete. Detta för att få en så holistisk och nyanserad bild som möjligt. På 

högre hierarkisk, alternativt strategisk, nivå ville vi komma åt Arbetsförmedlingens arbete med 

digitalisering och hur man tänker i utvecklingen av e-förvaltning. På lägre nivå ville vi komma i 

kontakt med personer som varit med sedan digitaliseringens inträde i Arbetsförmedlingens verk-

samhet och som därmed har större perspektiv på hur digitaliseringen påverkat relationen till de 

arbetssökande.  

För denna studie har vi intervjuat sex medarbetare på olika nivåer i Arbetsförmedlingens organi-

sation. Dessa har varit såväl geografiskt som hierarkiskt spridda. Två informanter arbetade med 

strategiska utvecklingsfrågor vid myndighetens huvudkontor i Stockholm, en informant hade en 

ledande position vid en av myndighetens kundtjänster och tre informanter, varav en i chefsposi-
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tion och två handläggare, arbetade vid ett lokalt förmedlingskontor i Småland. Dessutom var den 

könsmässiga fördelningen relativt jämn, fyra män och två kvinnor.  

Intervjuerna strukturerades och utformades efter den tematiska uppdelning som Clarke m.fl. 

(2007) gör i Creating citizen-consumers. Dessa fyra teman är: Utmaning, Ansvar, Valfrihet och Ojäm-

likhet. Vi anser att dessa teman på ett förtjänstfullt sätt täcker in de viktigaste aspekterna av 

Arbetsförmedlingens relation till de arbetssökande. Dessutom fångar de på ett bra sätt in den ny-

liberala utvecklingen som nu sker, där medborgare i allt större utsträckning ses som kunder. Dock 

har vi, till skillnad från författarna, adderat en digital dimension till våra frågor eftersom det är 

digitaliseringens påverkan på Arbetsförmedlingens relation till de arbetssökande som vi ämnat 

studera.  

Utifrån de fyra teman som nämns ovan utformade vi en intervjuguide, som alltså bestod av fyra 

stora delområden med ett fåtal övergripande frågor till varje. Intervjuguiden använde vi som stöd 

i samtalen med informanterna (se bilaga 1). Anledningen till att vi har teman och stödord snarare 

än förutbestämda frågor är att vi ville skapa ett fritt samtal. Det blir lättare att anpassa samtalet 

efter vad som sägs om intervjun inte styrs av bestämda frågor. Intervjuerna, som spelades in, 

pågick i genomsnitt i 45 minuter. Vi spelade in intervjuerna i syfte att kunna fokusera på samtalet 

istället för att föra anteckningar.  

Trost påpekar vikten av informerat samtycke vid intervjuer (2005). Detta innebär att vi i egenskap 

av forskare informerar om vad intervjun ska handla om och att informanterna godkänner sitt fri-

villiga deltagande. Före intervjuerna skickade vi därför via e-post ut ett intervjuunderlag i syfte att 

intervjuobjekten därmed skulle kunna vara bättre förberedda. Dessutom tillfrågades informan-

terna om de godkände att intervjun spelades in, samtliga informanter accepterade detta. Efter 

varje intervju transkriberades materialet, för att underlätta analysarbetet. Informanterna har av 

forskningsetiska skäl anonymiserats genom att namnen fingerats. 

 

4.2 Kvalitativ textanalys av strategidokument 

Esaiasson (2007) menar att forskaren med kvalitativ textanalys som metodologisk utgångspunkt 

tar ”fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den 

kontext vari den ingår.” (s.237) Detta för att urskilja de delar av texten som är särskilt viktiga 

samt för att hitta textens implicita innebörd. Forskaren ska genom att ställa frågor till texten för-

söka hitta svar på dessa samt undersöka om texten belägger det den argumenterar för. 

Vi har valt att analysera strategidokumenten med hjälp av just kvalitativ textanalys. Detta då 

metoden hjälper oss att tränga djupare in i texten och dessutom bidrar till att öka vår förståelse 

för textens bakomliggande dimensioner. Därmed får vi kunskaper om den statliga styrning som 

påverkar Arbetsförmedlingens digitaliseringsarbete, kunskaper vi inte kunnat få på annat sätt.  

Huvudsakligen urskiljs i metodlitteraturen två typer av frågeställningar för kvalitativa textanalyser 

(Esaiasson, 2007). Den ena handlar om att systematisera innehållet och den andra om att kritiskt 

granska detsamma. Vi kombinerar dessa två typer av frågeställningar genom att dels klassificera 

innehållet och dels analysera innehållet ur ett idékritiskt perspektiv. Innehållet har klassificerats 
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utifrån de fyra teman som beskrivs i inledningen (se avsnitt 1.1). Detta för att hitta det intressanta 

i texterna samt göra innehållet överblickbart. För att ta textanalysen ett steg längre använder vi 

oss också, som sagt, av ett idékritiskt perspektiv, vilket innebär att vi tar ställning till huruvida 

argumentationen i texten ”lever upp till bestämda normer – rationella eller moraliska.” (2007, 

s.239) I föreliggande studie betyder detta att vi undersöker hur staten argumenterar och resonerar 

kring digitaliseringen av offentlig förvaltning. Därigenom kan vi genom det idékritiska perspek-

tivet också studera huruvida staten lever upp till sina skyldigheter att leverera myndighetsservice 

till samtliga medborgare. 

De strategidokument vi valt ut för den kvalitativa textanalysen utgörs av Arbetsförmedlingens 

årsredovisning för 2010 (Arbetsförmedlingen, 2011), den nationella handlingsplanen för e-för-

valtning (2007), en proposition (Prop. 2009/10:175) och tre statliga offentliga utredningar (SOU 

2009:86, SOU 2009:92, SOU 2010:20). Dessa valdes likt informanterna till intervjuerna ut genom 

ett subjektivt urval. Även här använde vi oss av snöbollsprincipen, då vi började med att titta på 

dokument som vi trodde skulle vara relevanta, för att sedan låta dessa hänvisa oss vidare.  

Eftersom vi är intresserade av Arbetsförmedlingens relation till de arbetssökande måste vi förstå 

den språkliga diskurs som konstituerar denna relation. Vi har därför när vi läst strategidokumen-

ten koncentrerat oss på de delar av dessa som handlar om e-förvaltning, ny teknik och hur den 

nya tekniken ses som ett verktyg för att driva igenom nyliberala idéer. Vi har även fokuserat på 

sådana faktorer som enligt oss kan inverka på Arbetsförmedlingens relation till de arbetssökande. 

Det kan exempelvis handla om åtgärder och ambitioner. Däremot har vi förkastat sådana delar av 

strategidokumenten som inte direkt behandlat ämnet e-förvaltning, som behandlat alltför tekniska 

frågor och som behandlat samverkan mellan myndigheter. Anledningen till detta är att dessa delar 

av strategidokumenten i allt väsentligt faller utanför vår studie och därmed inte blir relevanta i 

sammanhanget. 

Vi känner att det avslutningsvis är på sin plats att ytterligare påvisa hur de två metoderna, kvali-

tativa intervjuer och kvalitativ textanalys, kompletterar varandra på ett för studien förtjänstfullt 

sätt. Det är alltså staten som sätter ramarna för hur svenska myndigheter, däribland Arbetsför-

medlingen, ska arbeta med digitalisering. Genom att läsa statliga strategidokument som behandlar 

ämnet e-förvaltning får vi en bild av hur den styrningen ser ut. Inom dessa ramar är det sedan 

upp till varje myndighet att utifrån specifika förutsättningar ta sig an digitaliseringsprocessen. Hur 

Arbetsförmedlingen arbetar med sin digitalisering får vi reda på genom intervjuerna med de 

anställda vid myndigheten. Sammantaget ger de två metoderna oss en mer holistisk bild av hur 

digitaliseringen påverkar Arbetsförmedlingens relation till de arbetssökande. 

 



15 

 

4.3 Metodkritik 

Vid datainsamlingen ställdes vi inför en rad metodologiska ställningstaganden. I det här avsnittet 

diskuterar vi dessa ställningstaganden. 

Kritik riktas ibland mot den kvalitativa metoden, framför allt för att den på grund av små 

populationer inte medger generaliseringar. Dock ställer sig Dannefjord (1999) frågande till detta, 

då han menar att forskaren istället underkänner sin egen studie genom att inte generalisera sina 

resultat. Precis som Dannefjord anser vi att det går att generalisera utifrån kvalitativa studier, 

vilket även varit en del av syftet med denna studie. 

Visserligen begränsar vårt val av Arbetsförmedlingen som utgångspunkt för studien vår möjlighet 

att generalisera brett om digitaliseringens påverkan på offentliga förvaltningarnas relation mellan 

till medborgarna i allmänhet. Detta då de offentliga förvaltningarna bedriver vitt skilda verksam-

heter. Vi ser ändå möjligheter att på vissa punkter kunna generalisera studiens resultat till att gälla 

även andra myndigheter, framför allt myndigheter med mycket kundkontakter. Strategierna och 

riktlinjerna från staten gäller trots allt samtliga offentliga förvaltningar. 

Antalet intervjuer kan diskuteras i all oändlighet. Dock anser vi inte att det viktiga är hur stort 

antalet är, utan snarare vilket material intervjuerna gett oss att arbeta med. Fördelarna med att 

inte ha för många intervjuer är enligt Trost (2005) att materialet blir hanterligt och överblickbart. 

Ett för stort antal intervjuer kan enligt oss leda till att relevant material drunknar i mängden. Då 

vi dessutom har analyserat sex strategidokument anser vi att sex intervjuer är ett motiverat antal 

för vår studie.  

Vårt val av informanter ger oss ett tillfredsställande material vad gäller de nivåer, nationell och 

lokal, av Arbetsförmedlingen som vi vill studera. För det första är informanterna kvantitativt 

jämnt fördelade mellan nivåerna, tre medarbetare från varje. För det andra får vi genom inter-

vjuerna både en bild av hur Arbetsförmedlingen på nationell nivå arbetar strategiskt med att ut-

veckla sina digitala tjänster och hur denna utveckling påverkar det dagliga arbetet på lokal nivå. 

Att använda intervjuteman kan ha både för- och nackdelar. Problemen som uppstår vid använd-

ning av övergripande teman är att vi som forskare riskerar att låsa fast oss vid vissa typer av 

frågor (Trost, 2005). De teman vi använde var i grunden väldigt medborgare-kund-centrerade. Då 

vårt huvudsakliga fokus ligger på digitaliseringen finns det en risk att denna aspekt inte får till-

räckligt utrymme. Vi anser dock att vi på ett fördelaktigt sätt lyckats addera det digitala perspekti-

vet till dessa teman och på så sätt reducerat denna risk. En fördel med att använda intervjuteman 

är att det ger en struktur på såväl intervjuerna som intervjumaterialet och att bearbetningen och 

analysen därmed blir enklare att genomföra.  

Att vissa delar av intervjuguiden var av övergripande strategisk karaktär gjorde det svårt för de 

anställda på det lokala Arbetsförmedlingskontoret att besvara dessa, då de inte arbetar direkt med 

denna typ av frågor. Därför fick vi stundom förklara frågorna ytterligare, vilket kan ha lett till att 

vi influerade informanterna i deras svar. Dock anser vi att en konsekvent användning av 

intervjumaterialet har sina fördelar då förutsättningarna är lika för alla informanter samt att 

materialet blir mer lätthanterligt.  
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En kritik mot kvalitativ textanalys är att denna öppnar upp för ett visst mått av godtycklighet. 

Esaiasson (2007) menar att forskarens tidigare erfarenheter är avgörande för hur texten analyseras 

och tolkas, vilket betyder att två forskare med olika bakgrund troligtvis kommer att tolka en och 

samma text på olika sätt. Vi menar dock att detta är symptomatiskt för all samhällsvetenskaplig 

forskning och att fördelarna med den kvalitativa textanalysen i vårt fall väl motiverar denna som 

metodologisk utgångspunkt för vår studie. 

Efter denna genomgång av såväl tidigare forskning som teoretiska perspektiv och metodologiska 

utgångspunkter är det i följande avsnitt dags att presentera studiens resultat. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Introduktion och bakgrund till Arbetsförmedlingens digitalisering 

Innan resultaten av vår studie presenteras och analyseras kommer vi att ge en kort introduktion 

och bakgrund till utvecklingen av e-förvaltning i allmänhet och digitaliseringen av Arbetsförmed-

lingen i synnerhet. Föreliggande studie ämnar som nämnts vid ett flertal tillfällen tidigare under-

söka hur digitaliseringen påverkar Arbetsförmedlingens relation till de arbetssökande. En genom-

gång av Arbetsförmedlingens digitala tjänster och hur digitaliseringen utvecklats inom myndig-

heten blir nödvändig för att bättre förstå den kontextuella bakgrunden till våra resultat och de 

analyser vi presenterar.  

5.1.1 Processkifte inom offentlig förvaltning 

Sedan 1950-talet har den svenska statsförvaltningen bytt skepnad, från att ha varit inriktad på 

traditionell myndighetsutövning till att fokusera på produktions-, service- och omfördelnings-

verksamhet (Prop. 2009/10:175). Tidigare avgjorde myndigheterna i större utsträckning ärenden 

som gällde medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Idag är verksamheten minst lika inriktad 

på att tillhandahålla diverse tjänster och service. Denna utveckling har drivits på av internets 

framväxt och de utökade möjligheter som internet ger. ”Under senare år har myndigheters 

tjänsteproduktion vidareutvecklats utifrån nya verksamhetsmodeller och med hjälp av Internet 

och nya elektroniska tjänster, t.ex. webbtjänster.” (Prop. 2009/10:175, s.25)  

Historiskt kan utvecklingen av den svenska e-förvaltningen beskrivas i tre generationer (SOU 

2009:86). Den första generationens e-förvaltning syftade till att effektivisera förvaltningen och 

därmed få mer förvaltning för pengarna. I denna generation sågs medborgarna som skatte-

betalare. Den andra generationens e-förvaltning (där vi befinner oss nu, vår anm.) strävar efter att 

förenkla användningen av e-tjänster och minska förvaltningarnas administration. Här ses med-

borgaren som kund eller konsument av offentlig förvaltning. Mer och mer pekar på att vi nu är 

på väg in i den tredje generationens e-förvaltning, där nyttan för förvaltningarna sammanfogas 

med nyttan för medborgarna, så att största möjliga nytta för samhället som helhet uppnås. Med-

borgarnas kompetens, särskilt vad gäller internet och e-tjänster, växer och de får därmed större 

möjligheter att ta ett större ansvar för sin egen situation. Av den anledningen ses individen i den 

tredje generationens e-förvaltning som medverkare eller medarbetare. 

5.1.2 Processkifte inom Arbetsförmedlingen 

Riksdag och regering sätter ramarna för offentlig förvaltnings verksamhet genom regleringsbrev, 

myndighetsinstruktioner samt lagar och förordningar (Prop. 2009/10:175). Det är sedan upp till 

varje enskild myndighet att fylla dessa ramar med innehåll, då dessa känner till sina målgrupper 

och därmed är bäst lämpade att utforma adekvat service. För Arbetsförmedlingen innebär detta 

att regleringsbrevet anger ”[…] hur de olika anslagen får användas och vilka förutsättningar som 

finns för Arbetsförmedlingens rätt att fatta beslut om användningen.” (Arbetsförmedlingen, 

2011, s.4) Arbetsförmedlingen har ändå inom dessa ramar relativt stora friheter att själv be-

stämma hur man vill implementera e-förvaltning, det vill säga vilka e-tjänster myndigheten väljer 

att satsa sina resurser på.  
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I takt med att fokus i förvaltningarnas verksamhet har flyttats från traditionell myndighetsutöv-

ning till tillhandahållande av diverse tjänster och service har Arbetsförmedlingen initierat ett 

processkifte. Detta går förenklat ut på att det tidigare var Arbetsförmedlingen som ägde pro-

cessen över arbetssökandet., men att förhållandet nu är det omvända. Nu är det istället den 

arbetssökande som äger sin process och Arbetsförmedlingen ingår som en del i denna. (Nils, 

2011). Arbetsförmedlingen vill att det ska vara den arbetssökande som har initiativet och känner 

ett ansvar för sin egen situation. Myndigheten ska finnas där som ett stöd och en resurs för att 

maximera den arbetssökandes chans att få jobb (Carl, 2011). Detta processkifte har lett till att 

Arbetsförmedlingen i allt större utsträckning betonar sin roll som pedagog (Cissi, 2011) och även 

har ”[…] tagit ett stort steg närmare att bli en servicemyndighet.” (Arbetsförmedlingen, 2011, s.2)  

Som en del i processkiftet och ambitionen att bli en stark servicemyndighet har Arbetsförmed-

lingen under det senaste decenniet börjat arbeta allt mer med kundbegreppet (Carl, 2011). Att ini-

tiera begreppet kund i verksamheten lägger fokus på Arbetsförmedlingens roll som servicegivare 

och hjälper organisationen att mentalt ställa om sig.  

5.1.3 Arbetsförmedlingens digitala tjänster 

När det gäller utvecklingen av e-tjänster finns det idag ingen central reglering rörande vilket an-

svar myndigheterna har (SOU 2009:86). Med andra ord är det, som påpekades tidigare, upp till 

varje enskild myndighet att själv bestämma vilka e-tjänster som utvecklas och implementeras. 

Däremot kommer staten med riktlinjer för arbetet med e-förvaltning, vilka gör gällande att ” År 

2010 ska det vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och 

fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service.” (Finansdepartementet, 2007, s.5) 

Aspekter av e-förvaltning som betonas är öppenhet, tillgänglighet, effektivitet och kundoriente-

ring (SOU 2010:20). Vidare ska e-förvaltningen vara behovsdriven (SOU 2010:20) och individ-

anpassad (Arbetsförmedlingen 2011). 

Arbetsförmedlingens digitalisering påbörjades på allvar år 1995, då Platsbanken introducerades på 

internet (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2003). Det blev då möjligt att söka lediga tjänster via Arbets-

förmedlingens hemsida. Sedan dess har utvecklingen av ytterligare digitala tjänster gått väldigt 

fort. År 1997 tillkom tjänsten Mitt CV, som är en CV-databas där arbetssökande kan lägga in sina 

meriter och därmed bli sökbara för arbetsgivare. Samma år introducerades kundarbetsplatser på 

de lokala arbetsförmedlingarna. Dessa gav de arbetssökande möjlighet att utnyttja de digitala 

tjänsterna direkt från Arbetsförmedlingens kontor och utgör därmed en viktig grund i myndig-

hetens ambition att få fler självgående kunder.  

De ovan nämnda tjänsterna är de viktigaste i Arbetsförmedlingens digitaliseringsarbete. På senare 

år har fler tjänster tillkommit, till exempel Yrkeskompassen, som visar framtidsutsikter för olika 

yrken (Arbetsförmedlingen, 2001). Numera finns även möjligheten att chatta med en arbets-

förmedlare direkt via hemsidan eller att ställa frågor via Facebook. I skrivande stund fortgår dess-

utom arbetet med att utveckla en applikation för mobila operativsystem(Nils, 2011). 

Med denna korta introduktion till utvecklingen av offentlig förvaltning och till digitaliseringen av 

Arbetsförmedlingen som kontextuell bakgrund kan vi nu gå vidare med att presentera våra resul-

tat och analyser. Vi kommer att utgå från de fyra teman som presenterades i inledningen (se av-
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snitt 1.2). Inledningsvis undersöker vi under temat Utmaning hur digitaliseringen enligt Arbets-

förmedlingen bidrar till de arbetssökandes möjligheter att ställa krav på myndigheten. Därefter tar 

vi under temat Ansvar reda på hur Arbetsförmedlingen uppfattar digitaliseringens påverkan på 

ansvarsfördelningen mellan myndigheten och de arbetssökande. Det tredje temat Valfrihet 

behandlar hur Arbetsförmedlingen ser på digitaliseringens potential att ge de arbetssökande ökad 

valfrihet. Avslutningsvis undersöker vi under temat Ojämlikhet hur digitaliseringen av Arbets-

förmedlingen bidrar till inklusion och exklusion av de arbetssökande. Som en röd tråd i dessa 

teman löper vår huvudfråga, nämligen hur dessa aspekter påverkar Arbetsförmedlingens relation 

till de arbetssökande. 

 

5.2 Tema: Utmaning 

Med utmaning åsyftar Clarke m.fl. (2007) den förmodade nedrustningen av traditionell och 

konventionell styrning inom statlig verksamhet till förmån för kundernas utökade möjligheter att 

ställa krav på offentlig förvaltning. Genom att använda utmaning som tema undersöker vi om 

Arbetsförmedlingen upplever att digitaliseringen gjort att de arbetssökande blir villigare att ut-

mana och ställa krav på myndigheten. Utvecklingen som vi redogjorde för ovan, i fråga om e-för-

valtningens olika generationer, borgar hur som helst för att möjligheten att utmana och ställa krav 

finns.  

5.2.1 Diskrepans i synen på ökade krav 

Våra informanter är överens om att digitaliseringen erbjuder möjligheter för de arbetssökande att 

ställa större krav på Arbetsförmedlingen. Däremot råder det en diskrepans mellan medarbetare på 

nationell nivå och medarbetare på lokal nivå när det gäller de arbetssökandes benägenhet att 

faktiskt utnyttja dessa möjligheter att ställa krav. På nationell nivå är den samlade bilden att 

digitaliseringen bidrar till att kunderna blir mer krävande, medan medarbetarna på lokal nivå inte 

riktigt vill kännas vid denna bild.  

Carl (2011), som arbetar på huvudkontoret i Stockholm, uttrycker det enligt följande: ”[…] att 

man som kund eller medborgare kräver mer, man nöjer sig inte med att få dålig service utan man 

ställer krav och ser vad som händer i andra delar av verksamheten, en annan del av samhället och 

så vidare […].” Nils (2011), som också sitter på huvudkontoret, instämmer i Carls resonemang 

och menar att ”det är digitaliseringen […] som gör att det blir lite mer jämlikt mellan kunden och 

Arbetsförmedlingen.” Det blir därmed lättare för kunderna att ställa krav fortsätter Nils.  

Denna ökade möjlighet att ställa krav är ”genomgående av godo eftersom det tvingar […] 

serviceleverantören att också förbättra sin service. […] Det är rätt att ställa krav på oss, […] 

kunden är den som vi finns till för […].” (Carl, 2011) Bengt (2011), som arbetar vid ett av 

Arbetsförmedlingens kundtjänstkontor, ställer sig lite mer tveksam till att kunderna blivit så 

mycket mer krävande, men fastslår samtidigt att: ”Det jag tror är att med digitaliseringen […] 

förväntar sig (kunderna, vår anm.) att få snabbare svar.” 

Trots att medarbetarna på nationell nivå är eniga om att digitaliseringen bidrar till att fler kunder 

ställer mer krav är de mer oeniga vad gäller orsakerna till detta. Såväl Carl (2011) som Nils (2011) 
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är inne på att digitaliseringen driver på den utveckling som gör det enklare för kunderna att jäm-

föra olika tjänster och därmed ställa krav, då tillgängligheten och transparensen i samhället ökar. 

Carl (2011) tror vidare att det handlar om en generationsfråga: ”Man är mer vana att ställa krav i 

den yngre generationen.” Detta tror han beror på att den yngre generationen är mer välutbildad 

och därmed är bättre rustad att utnyttja de förutsättningar som digitaliseringen ger för att ställa 

krav. Nils (2011) menar ”att det är processer i samhället som gör att […] man ställer mer krav på 

myndigheter.”  

De samhällsförändringar som Nils hänvisar till är de nyliberala influenser som växt sig allt stark-

are i samhället de senaste åren. Steger & Roy (2010) framhäver egenintresse och individualisering 

som två värden som kännetecknar den moderna medborgaren. Att värden som dessa växer sig 

starkare kan förklara varför de arbetssökande blir mer benägna att ställa krav i syfte att se om sitt 

eget hus. Enligt Bengt (2011) är det många utomstående faktorer som påverkar hur pass krävande 

de arbetssökande är. Framför allt framhäver Bengt läget på arbetsmarknaden och mediedebatten 

som exempel. Ett dagsaktuellt sådant är den vilda debatten i medierna om fas 3 i jobb- och ut-

vecklingsgarantin. Denna debatt har påverkat inställningen till Arbetsförmedlingen hos många 

arbetssökande och som även har lett till att fler vågar kritisera och ställa större krav på 

myndigheten.  

På lokal nivå vill man däremot inte kännas vid bilden av kunderna som mer krävande. Greta 

(2011), som är handläggare, säger: ”Nej inte specifikt, det tycker jag inte.” Cissi (2011), som har 

en chefsposition på ett lokalt förmedlingskontor, anser inte heller att kunderna blir mer krävande: 

”Nej, det känner jag inte utan det är snarare så att fler och fler blir självgående.” Vidare påpekar 

handläggaren Mårten (2011) att digitaliseringen leder till att tillgången till information ökat. Den 

ökade informationsmängden skulle enligt honom kunna underlätta för de arbetssökande att hålla 

sig informerade och därmed främja deras möjligheter att ställa krav. Greta (2011) ställer sig dock 

skeptisk till detta då hon menar att mycket information försvinner i bruset och att många arbets-

sökande har svårt att hitta och ta till sig den information som finns: ”Vi kanske tror att dom gör 

det, men det gör dom inte”.  

Att det råder en diskrepans mellan nationell och lokal nivå avseende hur Arbetsförmedlingen 

uppfattar de arbetssökandes benägenhet att ställa krav är för oss inte särskilt förvånande. Detta 

då det i de flesta organisationer inte är helt ovanligt med meningsskiljaktigheter mellan olika hier-

arkiska nivåer. Vad som dock förvånade oss var att förhållandet inte var det omvända, med andra 

ord att medarbetarna på lokal nivå ansåg att de arbetssökande blev mer krävande. Går vi tillbaka 

till nyliberalismens tankar blir diskrepansen mer förståelig. Medarbetarna på nationell nivå på-

verkas i sitt strategiska arbete med att digitalisera Arbetsförmedlingen av de politiskt uppsatta 

ramarna och ambitionerna med e-förvaltning. Ramar och ambitioner som är präglade av en ny-

liberal logik där kravställande eftersträvas i en behovsdriven e-förvaltning. De kommer alltså i 

kontakt med den nyliberala diskursen om den krävande individen på ett annat sätt än medarbet-

arna på de lokala förmedlingskontoren. Då medarbetarna på lokal nivå dagligen står i kontakt 

med de arbetssökande kan de ha svårt att reflektera kring och uppfatta långsamma strukturella 

och strategiska förändringar gällande kundernas möjlighet och vilja att ställa krav på Arbets-

förmedlingen.  
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5.2.2 Strävan mot ett ökat kravställande  

I de strategidokument som vi analyserat finns lite som explicit utrycker att digitaliseringen bidrar 

till att kunderna blir mer krävande. Går man däremot bakom texten finns indikatorer som pekar 

på att man från statligt håll eftersträvar ett ökat kravställande. Ett krav kan härledas till ett behov 

eller önskemål, något som medborgarna vill ha och känner att de behöver för att kunna utöva 

sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. I flera av strategidokumenten nämns efterfråge-

driven e-förvaltning och tillgång till adekvata tjänster och service (SOU 2009:86, SOU 2010:20, 

Prop. 2009/10:175). Med andra ord eftersträvar man från statligt håll en e-förvaltning som utgår 

från kundens behov och krav.  

Staten menar att benägenheten från individer att ställa krav delvis ökar av sig själv i takt med att 

den samlade digitala kompetensen hos befolkningen stadigt ökar. I SOU 2010:20 nämns teknik-

mognad som en faktor som främjar kravställande: ”Teknikmognaden hos användarna ökar 

snabbt och leder till ökade förväntningar och krav på att det ska finnas e-tjänster för vanligt före-

kommande behov.” (s.26)  

Enligt strategidokumenten framkommer snabbhet (SOU 2010:20), enkelhet (Finansdepartemen-

tet, 2007; SOU 2010:20), tillgänglighet (ex. SOU 2009:86; Prop. 2009/10:175), effektivitet (ex. 

SOU 2009:86; SOU 2010:20), användbarhet (SOU 2009:86; Finansdepartementet, 2007) och 

kundorientering (SOU 2009:86) som explicita krav från kundernas sida på e-förvaltningens 

utveckling och gestaltning. Vi menar att det i strategidokumenten finns såväl antydningar om att 

individer ställer allt högre krav som en strävan från statligt håll att driva på denna utveckling.  

Anledningen till denna utveckling står, som vi ser det, att finna i den nyliberala logik som gjort sig 

allt mer gällande i samhället de senaste åren. Att digitaliseringen omtalas i termer av individens 

autonomi är tydliga tecken på att nyliberala idéer gjort sig gällande i utvecklingen av svensk e-för-

valtning. Detta lyser också igenom i Arbetsförmedlingens digitaliseringsarbete, då myndigheten 

talar om digitaliseringen som ett effektivt verktyg för att driva igenom en behovs- och efterfråge-

driven e-förvaltning där de arbetssökandes benägenhet att ställa krav främjas (Arbetsförmed-

lingen, 2011). 

 

5.3 Tema: Ansvar 

Enligt Foucault resulterar nyliberalismen i att medborgarna blir ”[…] recruited to responsibilised 

positions – being made responsible for their own well-being, security and welfare.” (Clarke m.fl, 

2007, s.24) Hans resonemang går alltså ut på att den nyliberala logiken förutsätter att individerna 

tar ett större ansvar för sin egen situation. Vi undersöker under detta tema hur Arbetsförmedling-

en uppfattar digitaliseringens påverkan på ansvarsfördelningen mellan myndigheten och de 

arbetssökande.  

5.3.1 Ansvar – krav eller möjlighet? 

Med ett undantag är våra informanter överens om att mer ansvar har lagts över på de 

arbetssökande. Nils (2011) anser att utvecklingen går mot att det ställs större krav på individens 

autonomi och att detta bidrar till att individen måste ta ett större egenansvar. ”Det är inte 
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samhället som ska ta ansvar, det är du. Sen hjälper samhället till.” Vidare menar Nils att ”[…] 

digitaliseringen ger ju dig som kund ett verktyg för att kunna själv ta ett större ansvar.”   

Greta (2011), som arbetat på Arbetsförmedlingen under en längre tid, kan se att det nu läggs 

större ansvar på den arbetssökande än tidigare. ”Dom måste ju vara mer aktiva, dom måste ta 

mer ansvar själva för sin försörjning. Det finns visserligen skyddsnät, men inte likadana som 

förut.” Carl (2011) håller även han med och menar att de flesta anser att denna utveckling är till 

godo.  

Bengt (2011) däremot är av en annan uppfattning än medarbetarna ovan: ”Jag vet inte om det är 

några annorlunda krav idag mot vad det var tidigare.” Han vill hellre se att digitaliseringen 

erbjuder större möjligheter för de arbetssökande att ta ansvar. Att digitaliseringen gör det lättare 

för dessa att ta ansvar är samtliga informanter överens om. 

5.3.2 Strävan mot självgående arbetssökande 

Precis som Nils (2011) explicit uttrycker (se ovan) ser Arbetsförmedlingen digitaliseringen som 

ett effektivt verktyg för att ge de arbetssökande möjlighet att ta ett större ansvar. Detta är ett 

argument som också används flitigt såväl explicit som implicit i de strategidokument vi analyserat 

(SOU 2009:92). I dessa dokument finns en diskurs om ny teknik, där man bland annat talar om 

digitaliseringen som ett verktyg som möjliggör för de arbetssökande att ta ett större individuellt 

ansvar för sin jobbsökningsprocess. Även om det generellt i strategidokumenten kan skönjas en 

teknikdeterministisk utgångspunkt finns undantag från regeln, där man också kan se vissa system-

teoretiska inslag genom vilka man tar hänsyn till den sociala kontexten. Detta genom att se hur 

digitaliseringen och användarna samspelar.  

Ett konkret exempel på ett undantag från regeln är hur man i SOU 2009:86 beskriver hur e-för-

valtningen anpassas vad gäller tillgång till service och individernas möjligheter och förmågor att 

använda dessa servicevägar: ”Tjänster och information ska anpassas efter användarnas behov så 

att medborgare […] kan använda de kanaler och tjänster som passar dem bäst.” (s.51) Genom att 

anpassa sig till kundernas behov och önskemål underlättar man för dessa att ta ett större indivi-

duellt ansvar.  

Att Arbetsförmedlingen strävar mot att få mer självgående arbetssökande är framför allt ett 

resultat av den nyliberala logikens krav på individuell autonomi (Ong, 2006) och en del av det 

processkifte vi beskriver ovan (se avsnitt 5.1.2). Som vi varit inne på tidigare styrs Arbetsförmed-

lingen av de ramar som staten sätter. Dessa konstituerar som vi nyss nämnt bland annat att e-för-

valtningen ska utgå från användarnas behov och krav (SOU 2009:86). Genom att sträva mot det 

övergripande målet att förenkla användningen av e-förvaltning (SOU 2010:20) stimuleras använd-

ningen av e-tjänster och även den förskjutning av ansvar som nyliberalismen förutsätter.  

Fler självgående arbetssökande som i större utsträckning använder de digitala tjänsterna leder inte 

bara till högre effektivitet och individuell autonomi utan också till kostnadsbesparingar. Carl 

(2011) illustrerar detta när han säger att: ”Vår produktivitet och vår förmåga att faktiskt åstad-

komma saker och ting blir ju mycket lägre och mycket svårare om vi har kunder som inte själva 

engagerar sig, som inte själva tar ansvar.” Med självgående arbetssökande som använder sig av de 
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digitala tjänsterna frigörs resurser som kan användas mer effektivt på andra håll i verksamheten, 

för de som verkligen behöver dem. Ett exempel på detta är hur Arbetsförmedlingen i sin årsredo-

visning (2011) visar hur graden av självservice ökade och bidrog till minskade kostnader under 

2010 och hur en vidareutveckling man av självservice-verktygen förespråkas under det komm-

ande året.  

5.3.3 Konsekvenser av ansvarsförskjutning 

När de arbetssökande i allt högre grad blir medarbetare, i enlighet med tredje generationens e-för-

valtning (SOU 2009:86), förändras relationen mellan denne och Arbetsförmedlingen, så till vida 

att en del av arbetsbördan förskjuts från förmedlingen till den arbetssökande. Vi har redan varit 

inne på att alla arbetssökande inte uppskattar denna utveckling. I våra intervjuer framkommer 

även att detta är ett faktum som inte heller uppskattas av alla inom Arbetsförmedlingen. ”Det var 

nog tufft för många i början, det påverkar jobbet när kunden kan göra jobbet själv.” (Nils, 2011) 

Även om de flesta klarar omställningen på ett bra sätt finns det alltså vissa, framför allt de som 

varit anställda en längre tid, som har svårt att anpassa sig och släppa ifrån sig det ansvar de är 

vana att ha. ”Myndigheter har ju byggts upp med tanke på att man ska producera tjänster inom 

sina respektive områden och leverera dom till kunderna, ofta genom fysiska möten.” (Nils, 2011) 

Å ena sidan förutsätts de arbetssökande i takt med att Arbetsförmedlingen digitaliseras allt mer 

sköta en större del av sin kommunikation med förmedlingen via digitala kanaler. Denna utveck-

ling leder till att de får mindre tid till personliga möten med handläggare. Å andra sidan får hand-

läggarna lägga mer arbetstid på att besvara såväl e-post som telefonsamtal, vilket i sin tur leder till 

att de kan lägga mindre tid på fysiska möten med arbetssökande. Detta kan leda till att de arbets-

sökande som inte har tillräcklig digital kompetens för att ta ett ökat individuellt ansvar riskerar att 

marginaliseras. Warschauer (2003) menar att denna utveckling är ett resultat av att myndigheter 

flyttar ut allt mer av sin verksamhet på internet. Arbetssökande med otillräcklig digital kompetens 

får därmed svårare att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter gentemot Arbetsför-

medlingen.  

Att Arbetsförmedlingen strävar mot att lägga mer ansvar på de arbetssökande påverkar relationen 

till dessa på olika sätt. Digitaliseringen spelar en mycket viktig roll för ansvarsfördelningen, då 

Arbetsförmedlingen ser tekniken som ett effektivt verktyg för att hjälpa de arbetssökande att 

också bli mer självgående. Carl (2011) påpekar dock att det inte är alla arbetssökande som gillar 

att mer ansvar läggs på individerna: ”Vissa upplever det som en brist på service hos service-

givaren.”  

Ökade krav på individuellt ansvar förutsätter, som vi visat, kompetens att kunna tillgodogöra sig 

Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Baksidan av att mer ansvar läggs på individen blir därför att 

det finns de som inte har tillräcklig digital kompetens och därmed inte klarar av att axla detta 

ansvar (Abalo & Danielsson, 2008). Det blir alltså svårt att ta det efterfrågade ansvaret om man 

inte vet hur de digitala tjänsterna fungerar. Ett sätt för Arbetsförmedlingen att underlätta 

individuellt ansvarstagande för de som har svårt att tillgodogöra sig de digitala tjänsterna är att 

förbättra tillgängligheten och därmed minska de byråkratiska hinder som finns för en effektiv e-

förvaltning (Prop. 2009/10:175). Vi kan i strategidokumenten utläsa att sådana åtgärder förbättrar 
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möjligheterna för medborgarna att ta ett större ansvar, förutsatt att de besitter de rätta digitala 

resurserna.  

För att reducera risken att scenariot som beskrivs ovan inträffar jobbar Arbetsförmedlingen med 

något som kallas för handlingsplan. ”I den här planen skriver man in vilka förväntningar den 

arbetssökande kan ha på förmedlingen och vilka förväntningar Arbetsförmedlingen kan ha på 

den arbetssökande.” (Nils, 2011) Genom att i handlingsplanen klargöra de ömsesidiga för-

väntningarna blir det lättare för den arbetssökande att ta det ansvar som Arbetsförmedlingen räk-

nar med att individen ska ta. Här menar Carl (2011) att: ”Vad vi ska göra är att försöka ge kunden 

en bra insyn i vilka möjligheter som finns och kanske också hjälpa dom att se hur deras behov ser 

ut. Men det måste ju ändå vara kunden som avgör […].” Cissi (2011) är av samma uppfattning: 

”vi kan coacha, stötta och hjälpa till med verktyg men drivkraften tar vi aldrig ifrån någon 

människa”. 

 

5.4 Tema: Valfrihet 

En förutsättning för att kunna ta det ansvar som vi talade om i förra avsnittet är att myndigheten 

tillhandahåller adekvata e-tjänster utifrån de arbetssökandes preferenser. En större valfrihet gör 

det enklare för de arbetssökande att ”utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter” (SOU 

2009:86, s.160). 

Enligt Clarke m.fl. (2007) ses valfrihet oftast som önskvärt från medborgarnas sida och som ett 

sätt för myndigheter att förbättra sin service. I det kundorienterade samhälle som nyliberalismen 

bidragit till att driva fram är ökad valfrihet eftersträvansvärt såväl i offentlig förvaltning som i 

andra hänseenden. Vi undersöker under detta tema hur Arbetsförmedlingen ser på digitalisering-

ens potential att ge de arbetssökande ökad valfrihet. 

Våra informanter är alla överens om att digitaliseringen lett till en ökad valfrihet för de 

arbetssökande, överlag är de också positiva till detta. Nedan har vi för enkelhetens skull delat in 

temat Valfrihet i tre olika typer: val av serviceinnehåll, val av serviceleverantör och val av kanaler.  

5.4.1 Val av serviceinnehåll  

Digitaliseringen gör det enligt Carl (2011) möjligt för Arbetsförmedlingen att ”differentiera vår 

service i betydligt större utsträckning, det vill säga anpassa innehållet i servicen och formerna för 

hur vi levererar servicen till olika […] individers […] behov i olika situationer.” Nils (2011) på-

pekar att digitaliseringen bidrar till en ökad transparens i verksamheten, vilket i sin tur bidrar till 

att påvisa för de arbetssökande vilka valmöjligheter som finns vad gäller serviceinnehållet: ”Du 

får en bättre överblick över vad det är Arbetsförmedlingen kan bidra med.”  

Den ökade tillgänglighet som digitaliseringen bidrar till har gjort att kvaliteten i den service som 

Arbetsförmedlingen erbjuder blivit jämnare. ”Den digitala servicen uppträder ju likadant oavsett 

var man utnyttjar den och det blir en jämn kvalitet, så ju mer vi kan erbjuda digitalt ju mer säkrar 

vi kvaliteten i delar av vår service.” (Carl, 2011) Detta innebär att det inte ska spela någon roll hur 

eller var den arbetssökande väljer att utnyttja befintlig service, kvaliteten ska ändå vara den-

samma. 
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I strategidokumenten framkommer, som vi tidigare varit inne på, att utvecklingen av svensk e-

förvaltning ska vara behovs- och efterfrågedriven (SOU 2009:96; SOU 2010:20). Med andra ord 

ska serviceinnehållet vara anpassat efter den arbetssökandes behov: ” Främst bör medborgarnas 

[…] behov fångas för att säkerställa att rätt e-tjänster utvecklas på rätt sätt så att de också används 

och skapar de nyttor som antas.” (SOU 2009:86, s.38) Genom att tillgodose de arbetssökandes 

behov och utveckla adekvata e-tjänster gör Arbetsförmedlingen det lättare för de arbetssökande 

att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Även här finns inslag av systemteoretiska 

influenser som utgör undantag från den teknikdeterminism som enligt oss i regel genomsyrar 

strategidokumenten. Hänsyn tas alltså inte bara till utvecklingen av nya e-tjänster och hur de 

implementeras, utan också till hur de faktiskt används. 

5.4.2 Val av serviceleverantör  

Digitaliseringen har lett till att det idag finns fler kontaktmöjligheter än förut. ”Kontaktytorna har 

ju ökat enormt för den som är arbetssökande idag.” (Bengt, 2011) Ett led i denna utveckling är 

det ökade samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och privata aktörer såsom bemannings-, rekry-

terings- och coachföretag (Greta, 2011). Arbetssökande har nuförtiden större möjligheter än 

någonsin att själva välja hur och vem de vill kontakta i sitt jobbsökande. En stor bidragande orsak 

till detta är den globalisering som varit en stark kraft i samhället de senaste decennierna. En till-

tagande globalisering ses som en nödvändighet inom den nyliberala ideologin (Steger & Roy, 

2010). Då den politiska agendan i mångt och mycket färgas av denna nyliberala ideologi blir resul-

tatet en öppnare och mer komplex arbetsmarknad, där de arbetssökande har tillgång till fler aktö-

rer och leverantörer av diverse tjänster och arbetsmarknadspolitiska insatser.  

Den arbetssökandes rätt till val av serviceleverantör är numera lagstadgad i Lagen om valfrihet. 

Detta regelverk innebär att den arbetssökande ”ska ha möjlighet att välja serviceleverantör i olika 

sammanhang.” (Carl, 2011) Konkret tillämpas Lagen om valfrihet så att Arbetsförmedlingen 

sätter upp kriterier för privata aktörer, exempelvis coachföretag. De företag som uppfyller dessa 

kriterier får sedermera möjlighet att erbjuda sina tjänster till individer inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen.  

En inskränkning i valfriheten av serviceleverantör är det faktum att arbetslöshetsförsäkringen är 

knuten till Arbetsförmedlingen. Om du som arbetssökande vill söka a-kassa är du därför tvungen 

att gå till Arbetsförmedlingen och skriva in dig.  De informanter som arbetar på lokal nivå fram-

häver att Arbetsförmedlingens kundbas eller marknad skulle minska relativt kraftigt om det 

kravet försvann. Greta (2011) uttrycker det på ett bra sätt:  

Rent krasst kan man ju säga så att det är vissa grupper som inte skulle komma till Arbetsförmedlingen om det 

inte vore för arbetslöshetsförsäkringen. […] Så tar man bort arbetslöshetsförsäkringens roll från 

Arbetsförmedlingen, då tror jag att vår marknad krymper.  

När de anställda på lokal nivå talar om Arbetsförmedlingens roll i detta sammanhang fram-

kommer en ambition om att vara något mer än bara en instans för arbetssökande som är bero-

ende av a-kassa. Man vill hänga med i utvecklingen på arbetsförmedlingsmarknaden, något som 

Cissi (2011) illustrerar på följande sätt: ”[…] det behöver hända någonting hos oss så vi blir att-

raktiva.” 
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Våra informanter ser både för- och nackdelar med den ökade valfrihet som digitaliseringen för 

med sig avseende serviceleverantörer. En fördel är att tillgängligheten till olika serviceleverantörer 

ökar (Carl, 2011). Det finns idag otaliga förmedlingstjänster av lediga jobb, exempelvis plats- och 

CV-databaser, som de arbetssökande kan välja att använda. Tillgängligheten och tillgången till 

olika leverantörer bidrar till en utveckling där tjänsterna ” görs tillgängliga när dom behövs och 

inte när dom kan levereras […].” (Carl, 2011) En annan fördel är att det blir lättare för de arbets-

sökande att jämföra olika serviceleverantörers tjänster, då de kan besöka deras hemsidor för att 

hitta information (Mårten, 2011).  

Våra informanter är också inne på att den ökade konkurrens som digitaliseringen bidrar till leder 

till att kvaliteten i servicen förbättras. Dock påpekar dem även att Arbetsförmedlingen ska vara 

konkurrensneutral, men att konkurrensen bland de privata aktörerna leder till att Arbets-

förmedlingen måste hänga med i utvecklingen för att leverera modern service till de arbets-

sökande. På så sätt kan Arbetsförmedlingen bli attraktiv såsom Cissi påpekar ovan. 

Att konkurrens bör främjas framgår även av SOU 2009:92, där det framhävs att myndigheternas 

serviceleverans ska utgå från användarnas behov samt att det ska vara möjligt för privata aktörer 

att leverera offentlig service (något som även nämns i Prop. 2009/10:175). Knutet till detta kan 

skönjas att Arbetsförmedlingen vill främja konkurrens på arbetsförmedlingsmarknaden och där-

med större valfrihet av serviceleverantör för de arbetssökande (Arbetsförmedlingen, 2011). Inom 

nyliberalismen ses ökad konkurrens på en öppen marknad som den korrekta modellen för myn-

dighetsutövning (Steger & Roy, 2010). Genom att öppna upp sin verksamhet och samarbeta med 

privata aktörer anammar alltså Arbetsförmedlingen nyliberala idéer i sitt sätt att styra verksam-

heten. I det här arbetet är digitaliseringen ett viktigt verktyg, då den möjliggör ett effektivare sam-

arbete mellan de privata aktörerna och Arbetsförmedlingen.  

När det gäller nackdelarna med en ökad valfrihet framträder i intervjuerna framför allt två syn-

punkter. För det första att den ökade konkurrensen leder till att resurssvaga missgynnas i det 

avseendet att privata aktörer inriktar sitt serviceutbud till dem som har lätt att tillgodogöra sig 

deras tjänster (Greta, 2011). Detta då de privata aktörerna är vinstdrivande och inte har samma 

krav på sig som Arbetsförmedlingen att bistå alla med hjälp. Det betyder att de resurssvaga inte i 

samma utsträckning som resursstarka kan dra nytta av valfriheten av serviceleverantör. Greta be-

lyser skillnaden mellan privata aktörer och Arbetsförmedlingen på följande sätt: ”Hit (till Arbets-

förmedlingen, vår anm.) kan folk komma, vi kan aldrig säga att du får inte komma hit, utan vi 

måste ta emot alla och hjälpa dom så mycket vi kan.” 

För det andra framkom att valfriheten kan skapa förvirring. Ett konkret exempel på detta är att 

de arbetssökande i Stockholm vid ett givet tillfälle kunde välja mellan 800 coachföretag. ”Då blev 

man väldigt förvirrad för man visste ju ingenting om dom där.” (Carl, 2011) En följd av detta 

blev att de arbetssökande ville att Arbetsförmedlingen skulle rekommendera ett coachföretag, 

något som dock myndigheten inte får göra då man ska vara konkurrensneutral. Att Arbets-

förmedlingen på detta sätt öppnar upp sin verksamhet och i större utsträckning samarbetar med 

externa coachföretag är ett exempel på det Foucault kallar nyliberalismen som politisk förpack-

ning, där politiska initiativ såsom avreglering och privatisering av offentlig verksamhet får ökat 

genomslag (Steger & Roy, 2010). 



27 

 

5.4.3 Val av kanaler 

När det kommer till valfriheten rörande val av kommunikationskanal menar våra informanter att 

de flesta arbetssökande vill kontakta Arbetsförmedlingen både fysiskt och digitalt. Vidare menar 

de att det är individuella skillnader i preferenser som avgör kanalvalet. Bengt (2011) påpekar 

också att det ofta är ärendets karaktär och situationen som är avgörande för hur de arbetssökande 

väljer att kontakta Arbetsförmedlingen. Olika typer av ärenden lämpar sig olika väl för olika kana-

ler. Generellt kan sägas att frågor av mer omfattande karaktär, som exempelvis uppföljning av 

ärenden, bör behandlas genom ett personligt möte eller via telefon. E-post och chatt passar där-

emot bäst för rutinärenden med standardsvar, vilket även telefonsamtal till kundtjänst gör (SOU 

2009:92). ”Du får aldrig fram några nyanser av hur det går i ett e-post […]. Det blir ofta massor 

med följdfrågor, så där har du ju en begränsning i e-posten.” (Bengt, 2011) 

Något som kan påverka kanalvalet är den sekretess som omgärdar delar av Arbetsförmedlingens 

myndighetsutövning. Detta gäller framför allt i öppna forum såsom chatten på Arbetsförmedling-

ens hemsida (Bengt, 2011) och på myndighetens Facebooksida (Mårten, 2011). I dessa forum kan 

därför endast frågor av allmän karaktär avhandlas. 

Ytterligare en faktor som kan inverka på kanalvalet och därmed påverka kundens reella valfrihet 

är hur kösituationen ser ut i de olika kanalerna. Bengt (2011) menar att många arbetssökande välj-

er kontaktväg beroende på i vilken kanal de kan få snabbast service. Han exemplifierar detta på 

följande sätt:  

Har vi lång telefonkö så får vi mer e-post och chatt. […] om du besöker Arbetsförmedlingen och har någon 

enklare fråga, så kan du ju få vänta ett par timmar. Ringer du oss (kundtjänst, vår anm.)så har du en väntetid 

på ett par minuter. 

Den arbetssökandes digitala resurser kan också påverka dennes val av kanal. Abalo & Danielsson 

(2008) finner i sin studie att det råder skillnad mellan hur olika grupper av arbetssökande föredrar 

att kontakta Arbetsförmedlingen och hur de faktiskt gör det. De digitalt resursstarka grupperna 

föredrar och använder i större utsträckning e-post, vilket också ligger i linje med myndighetens 

ambition (Arbetsförmedlingen, 2011). De digitalt resurssvaga däremot föredrar och utnyttjar det 

personliga mötet i större utsträckning (Abalo & Danielsson, 2008). För denna grupp har den 

fysiska Arbetsförmedlingen fortfarande en viktig roll. Dock har Arbetsförmedlingen begränsade 

resurser till personliga möten, vilket enligt Abalo & Danielsson kan påverka de digitalt 

resurssvaga negativt: 

Som resultaten har visat finns det en diskrepans mellan hur de arbetssökande tar kontakt med myndigheten 

och hur de föredrar att kontakta densamma. Överlag är det en större andel som föredrar att personligen 

besöka sin handläggare än det är som faktiskt gör det […]. Detta tyder på ett visst missnöje med 

möjligheterna till personlig kontakt med sin handläggare […]. (2008, s.100) 

Att de arbetssökande inte alltid väljer den kontaktväg som de prefererar kan bero på olika 

faktorer. Bengt (2011) pekar på att möjligheten till snabbt svar är en viktig faktor som bidrar 

starkt till valet av kanal. Det kan också bero på att man helt enkelt har för långt till närmaste för-

medlingskontor eller tycker att väntetiden för ett personligt möte är för lång (Abalo & 

Danielsson, 2008). 
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I våra intervjuer framkommer både för- och nackdelar med de digitala servicevägarna. En stor 

fördel är att Arbetsförmedlingen tack vare digitaliseringen kan erbjuda service på distans. Carl 

(2011) illustrerar detta med ett exempel: 

[…] sannolikheten att du ska träffa en förmedlare i Dorotea som vet någonting om arbetsmarknaden för 

mikrobiologer är ganska liten, men däremot så har vi ett antal förmedlare nere i Lund som vet ganska mycket 

om det. Då ger […] virtualiteten oss möjlighet att koppla samman mikrobiologen i Dorotea med de här 

kunniga förmedlarna i Lund och ger oss möjlighet att bättre utnyttja vår organisations samlade kompetens 

och kapacitet för att ge enskilda kunder service. 

Andra fördelar med de digitala servicevägarna är deras snabbhet och den tidsbesparing som 

snabbheten genererar. ”Och det är ju det som är tyngdpunkten egentligen, att det ska gå snabbare 

för kunden.” (Bengt, 2011) Att saker och ting går snabbt och sparar tid bidrar till ytterligare en 

fördel för Arbetsförmedlingen, nämligen kostnadseffektivitet. Ett besök på Arbetsförmedlingen 

tar i genomsnitt 45 minuter och kostar 260 kronor per styck. Motsvarande siffror för telefon och 

webb är tio minuter och en kostnad på 58 kronor per ärende (Arbetsförmedlingen, 2011). Enligt 

SOU 2009:92 kan ”Kostnadsrelationen för ett ärende där kanalerna ger samma service, beräknas 

till 1 för webben, 50 för telefonen och 110 för det personliga mötet. (s.61).  

När Arbetsförmedlingen talar om de digitala servicevägarna är kostnadseffektiviteten ett fram-

trädande inslag, bland annat talas det om kostnad per kundmöte och resursutnyttjande (Arbets-

förmedlingen, 2011). Här lyser de nyliberala influenserna i verksamheten tydligt igenom. Främst 

vad gäller användande av ett marknadsmässigt språk och transaktionstänkande, men även vad 

gäller effektivitetskalkyler och uppställning av kvantitativa mål (Steger & Roy, 2010).  

En nackdel med de digitala servicevägarna, som framkommer i intervjuerna, är att det kan skapas 

en övertro på internet. Både från Arbetsförmedlingens och från de arbetssökandes sida. Arbets-

förmedlingen riskerar att överskatta de arbetssökandes förmåga att utnyttja de digitala kanalerna, 

vilket vi undersöker mer ingående under nästa tema Ojämlikhet. Ur de arbetssökandes perspektiv 

kan denna övertro leda till lättja:  

Det är klart att möjligheten att söka fler jobb har ökat enormt, men det kan ju bli en sorts lättja, att jag har ett 

bra personligt brev och CV och så skickar jag in det till massor av företag. Det är inte säkert att det är det 

mest optimala att göra. (Bengt, 2011) 

Bengt är orolig att de arbetssökande glömmer vikten av personliga kontakter och istället förlitar 

sig allt för mycket på möjligheterna som internet erbjuder. I samma anda vill Mårten (2011) göra 

gällande att de digitala kanalerna är ett bra komplement, men att ”i slutändan så är det alltid fysi-

ska mötet eller kontakten med personal på Arbetsförmedlingen som måste till.”  
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5.5 Tema: Ojämlikhet 

Som vi visat fortlöpande i studien blir Arbetsförmedlingens verksamhet allt mer marknadsorien-

terad i takt med digitaliseringen, exempelvis genom att de arbetssökande styrs till webben för att 

uppnå ökad tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Vi har också vid ett flertal tillfällen berört det 

faktum att alla arbetssökande inte har möjlighet att tillgodogöra sig de potentiella fördelar som 

digitala tjänster erbjuder. Clarke m.fl. (2007) menar att det finns argument för att marknadskrafter 

producerar, reproducerar och fördjupar sociala orättvisor, alternativt klyftor. Under temat Ojäm-

likhet undersöker vi därför hur digitaliseringen av Arbetsförmedlingen bidrar till inklusion och 

exklusion av de arbetssökande.  

5.5.1 Den digitala klyftans kännetecken 

I våra intervjuer vill informanterna höja ett varningens finger för att använda generaliseringar 

gällande de arbetssökandes digitala kompetens, då de vill reducera risken för förutfattade men-

ingar. ”Det är lätt att du gömmer dig bakom grupper om du inte tänker dig för. […] det är oer-

hört viktigt att vi tänker på individen. […] Missar vi det kan vi ju teoretiskt sett förlänga en ar-

betslöshet helt i onödan.” (Bengt, 2011)  

Bengt (2011) menar alltså att det rör sig mer om individuella preferenser och kompetensskillnader 

snarare än klara kategorier, något som de andra informanterna håller med om. Det är enligt hon-

om lätt att ha fördomar och därmed snedvridna förväntningar på de arbetssökande, vilket kan på-

verka relationen till och bemötandet av dessa: ”Det finns 80-åringar idag som tycker det är jätte-

spännande med datorer och verkligen vill jobba med det här.” 

Även om våra informanter anser att det finns risker med att kategorisera de arbetssökande efter 

deras digitala kompetens kan de dock se några övergripande tendenser till skillnader mellan olika 

grupper. Det är framför allt i invandrargrupper (Gunlög, 2011) och i äldre generationer (Mårten, 

2011; Nils, 2011) som de digitala kompetensskillnaderna enligt informanterna är särskilt 

framträdande. Ytterligare en faktor som påverkar kompetensnivån är utbildning (Cissi, 2011). 

Trots att våra informanter vill akta sig för att kategorisera de arbetssökande finns det, som Abalo 

& Danielsson (2008) visar i sin studie, signifikanta skillnader i digital kompetens mellan olika 

grupper av arbetssökande. Abalo & Danielsson (2008) identifierar tre kategorier av arbetssökande 

utifrån var de befinner sig i Wilhelms periferi-centrum-modell (se avsnitt 3.4): (1) Höganvändare, 

som i huvudsak består av högutbildade, tjänstemän och storstadsbor. (2) De som inte använder 

Arbetsförmedlingens hemsida lika flitigt och som framförallt utgörs av lågutbildade, arbetare och 

landsbygdsbor. (3) Icke-användare som inte använder webbplatsen överhuvudtaget och som 

främst består av äldre, lågutbildade män med arbetaryrken och svensk bakgrund, boende på 

landsbygd eller i mindre tätort. 

I periferi-centrum-modellen placerar Wilhelm (2000) de arbetssökande i olika typer av digitalt 

utanförskap. Han vill göra gällande att den digitala kompetensen hänger nära samman med indi-

videns klasstillhörighet. Något som ytterligare kan fördjupa vår förståelse för individernas place-

ring i Wilhelms modell är Bourdieus kapitalbegrepp. Bourdieu menar att en individs kapital är 

sammansatt av en ekonomisk och en kulturell dimension (Gripsrud, 2002). Dessa former av kapi-

tal anskaffas framför allt genom utbildning. Ju högre kapitalsammansättning en individ har, desto 
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bättre position har denne i vad Bourdieu kallar det sociala rummet.  En fördelaktig position i det 

sociala rummet genererar i sin tur en högre klasstillhörighet, något som ger en mer central posi-

tion i informationssamhället enligt Wilhelms periferi-centrum-modell.  

En viktig aspekt att påpeka i sammanhanget är att det inte endast är den fysiska tekniktillgången 

som avgör huruvida de arbetssökande kan tillgodogöra sig de digitala tjänster som Arbetsförmed-

lingen tillhandahåller. Garson (2006) problematiserar detta genom att definiera den digitala klyf-

tan på tre sätt, där den kvalificerade tillgången är mest relevant i denna studie. Kvalificerad till-

gång innebär, precis som vi skrev i teorin (se avsnitt 3.4), att man tittar på vilka kunskaper som 

människor besitter i fråga om såväl dator- och internetanvändning som förståelse av mottagen 

information. För Arbetsförmedlingens del är det värdefullt att känna till denna distinktion då det 

underlättar förståelsen för digital inklusion och exklusion.  

5.5.2 Arbetsförmedlingens arbete med att motverka digitala klyftor 

Det finns flera sätt på vilka Arbetsförmedlingen kan arbeta för att motverka att digitala klyftor 

uppstår. Ett av dessa sätt är att omfördela resurser inom verksamheten för att kunna tillgodose 

olika kommunikativa behov. Carl (2011) säger:  

[…] det gäller ju för oss att anpassa hur vi levererar vår service till hur personer kan ta emot service och hur 

deras situation ser ut. […] genom att erbjuda dom personer som kan och föredrar att ta del av service via 

digitala medier skapar vi också bättre förutsättningar resursmässigt att ta hand om personer som inte kan göra 

det.  

Nils (2011) är även han inne på att digitaliseringen ger möjligheter att omfördela resurser och på 

så sätt utnyttja dessa effektivare där de verkligen gör nytta: ”[…] vi kan lägga resurser på dom 

som verkligen behöver.” Ett annat sätt att minska den digitala klyftan är att stötta och hjälpa de 

arbetssökande som inte har tillräcklig digital kompetens. (Carl, 2011). 

I strategidokumenten framkommer implicit att man från statligt håll är medveten om problemati-

ken med att digitala klyftor existerar (ex. SOU 2009:92). Det är också tydligt att man har en stark 

tro, för att inte säga övertro, på att digitaliseringen ska inkludera fler medborgare i informations-

samhället. Vi har tidigare nämnt den diskurs om ny teknik som återfinns i många av de strategi-

dokument vi analyserat och som i mångt och mycket präglas av ett teknikdeterministiskt synsätt, 

där digitaliseringen ses som det stora verktyget för att inkludera medborgarna. Följande citat 

belyser den teknikdeterministiska synen: ”E-inkluderingens kärna är att skapa förutsättningar för 

medborgarna att delta jämlikt i informationssamhället. Jämlikheten gagnar samhällsutvecklingen i 

stort och utifrån ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att medborgarna kan ta del av de 

fördelar som ges.” (SOU 2009:86, s.51) 

Digitaliseringen av myndigheter är paradoxal på så sätt att den å ena sidan kan ses som ett verktyg 

för att underlätta myndighetskontakter och att frigöra resurser som kan användas mer effektivt 

hos de som behöver dem mest. Å andra sidan kan digitaliseringen bidra till den exkludering som 

staten i strategidokumenten vill framhäva att den kan överbrygga. Som vi nämnde ovan betonar 

staten fördelarna med digitaliseringen, medan problemen nämns i förbifarten. Detsamma fram-

kommer i våra intervjuer, där informanterna framför allt väljer att se digitaliseringens fördelar. 

Däremot uttrycker man i svävande ordalag hur man ska råda bot på den problematik som digi-
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taliseringen ger upphov till. Nämligen att vissa inkluderas medan andra exkluderas i informations-

samhället. 

5.5.3 Digitaliseringen kan leda till ökade klyftor 

Likaväl som digitaliseringen kan bidra till att motverka digitala klyftor kan den också bidra till att 

skapa digitala klyftor. Nils (2011) säger: ”Man kan ju säga att digitaliseringen kan skapa A-, B- och 

C-lag om man inte är utmärkta på det här (läs: arbetet med att överbrygga digitala klyftor, vår 

anm.).” Detta menar han är ett resultat av att informationssamhället blir mer och mer sofistikerat 

och därmed ställer högre krav på de som ska använda de digitala tjänsterna. Ju mer komplexa och 

vitala e-tjänsterna blir, desto svårare blir det för de digitalt resurssvaga att utöva sina rättigheter 

och fullgöra sina skyldigheter. 

Ett exempel på detta är strävan mot en utveckling av en myndighetsgemensam e-legitimation 

(SOU 2010:20). ”Delegationen (E-delegationen, vår anm.) bedömer att e-legitimation är en 

avgörande faktor för att skapa enkelhet för användare och realisera nyttan av e-tjänster.” (SOU 

2010:20, s.40) Vad som inte nämns är att när e-tjänsterna blir mer komplexa och vitala finns en 

risk att tröskeln höjs för de som saknar tillräcklig digital kompetens eller vilja att använda dessa e-

tjänster. Detta är enligt oss ytterligare ett bevis på ett teknikdeterministiskt förhållningssätt, där 

den sociala kontexten förbises. Tekniken förutsätts förenkla medborgarnas användning av e-tjän-

ster genom en utveckling av e-legitimation, men det faktum att vissa individer inte kan tillgodo-

göra sig tekniken problematiseras inte.  

Det finns, som sagt, tecken på att vi går mot den tredje generationens e-förvaltning, där med-

borgarna i allt högre grad blir medarbetare. ”En sådan relation kan utvecklas inom ramen för de 

nya sociala eller interaktiva medier som växt fram de senaste åren.” (SOU 2009:86, s.37, jfr även 

Prop. 2009/10:175, s.68) Vidare står att läsa i SOU 2009:86 att ”Genom att medborgare […] age-

rar medskapare i eller vidareutnyttjare av myndigheternas information och e-tjänster kan deras 

och samhällets samlade utvecklingskraft och innovationsförmåga förstärkas.”(s.37) Ambitionen 

från statens sida är alltså här att skapa en delaktighet hos medborgarna.  

Arbetsförmedlingen har förkroppsligat denna ambition genom att starta såväl en Facebook-sida 

som en Youtube-kanal för att öka dialogen med de arbetssökande (Arbetsförmedlingen, 2011). 

Det finns dock en risk med den delaktighet som eftersträvas. Genom att ge mer inflytande, eller 

ökad möjlighet till inflytande, till de som redan idag använder de digitala kanalerna riskerar de 

digitalt resurssvaga att marginaliseras ytterligare (Clarke m.fl, 2007). 

En utveckling i digitaliseringens kölvatten är att myndigheter i allmänhet byter vissa delar av sin 

personliga service mot digitala alternativ. I detta sammanhang får med andra ord de digitala 

kanalerna en ökad betydelse på bekostnad av den interpersonella kommunikationen (Warschauer, 

2003). I Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2010 (2011) finns en underförstådd ambition 

om att i högre grad styra de arbetssökande till webben. Detta uttrycks i konkreta ordalag i SOU 

2009:92 där man kan läsa att: ”Af:s (Arbetsförmedlingens, vår anm.) kunder förväntas i första 

hand använda webben.” (s.42) Ong (2006) framhäver att detta är en vanligt förekommande ambi-

tion inom nyliberalismen. De arbetssökande förväntas göra mer av det jobb som myndigheten 

tidigare gjort. Arbetsförmedlingen ser i det här sammanhanget därför digitaliseringen som ett eff-
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ektivt verktyg för att kunna erbjuda de arbetssökande tjänster för självservice. Abalo & Daniels-

son illustrerar detta på följande sätt: ” Lite tillspetsat skulle man kunna säga att den arbetssökande 

numera är sin egen arbetsförmedlare, samtidigt som arbetsförmedlarna har blivit mer av handled-

are än just arbetsförmedlare.” (2008, s.101) 

De digitalt resurssvaga är de som drabbas hårdast av denna utveckling. Det finns en risk med att 

vissa medborgare inte har de digitala kompetenser som krävs för att ta det ansvar som förväntas, 

vilket också påpekas i SOU 2009:92: ”myndigheternas strategi att styra medborgarna från person-

lig betjäning till självbetjäning har gått fortare fram än vad befolkningen är beredd för.” (s.84) 

Om verksamheten genomsyras av en utopisk syn på såväl tekniken som medborgarnas digitala 

kompetens och vilja riskerar den digitala klyftan enligt Warschauer (2003) att växa. Detta är även 

ett resonemang som återfinns i Abalo & Danielssons studie. De menar att om Arbetsförmedling-

ens digitalisering går för långt på bekostnad av den fysiska förmedlingen leder det till negativa 

konsekvenser för de digitalt resurssvaga:  

Denna omformering av Arbetsförmedlingen, som också medför en förändrad uppfattning om densamma, är i 

sig inget problem eftersom den åtminstone i teorin för med sig en ökad tillgänglighet. Problematiskt blir det 

först när den ena arenan expanderar på den andras bekostnad, exempelvis då digitaliseringen av Arbetsför-

medlingens information och tjänster resulterar i minskade öppettider och färre handläggarträffar. Problemet 

består dels i att de digitalt resurssvaga grupperna har svårigheter att äntra den elektroniska och alltmer betyd-

elsefulla arenan, dels i att deras möjligheter till myndighetskontakt på den fysiska arenan kringskärs. (Abalo & 

Danielsson, 2008, s.100) 

Huruvida de digitalt resurssvaga får sämre möjligheter att utöva sina rättigheter och fullgöra sina 

skyldigheter när Arbetsförmedlingen digitaliseras är bara en aspekt av relationen dem emellan 

som kommer att avhandlas i den följande slutdiskussionen. 
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6. Slutdiskussion 

6.1 Sammanfattning av resultaten 

Medarbetare på nationell och lokal nivå är inte riktigt överens beträffande huruvida digitalisering-

en leder till att de arbetssökande ställer större krav på Arbetsförmedlingen. På nationell nivå ser 

man att de arbetssökande har blivit mer benägna att ställa större krav på Arbetsförmedlingen, 

vilket ligger i linje med den kundorientering som nyliberalismen förespråkar och som Arbetsför-

medlingen anammat. Detta argument finns också stöd för såväl explicit som implicit i strategi-

dokumenten (ex. SOU 2009:86). Medarbetarna på lokal nivå håller inte med om att de arbetssök-

ande blivit mer krävande. Men vad samtliga informanter dock är överens om är att digitalisering-

en är ett verktyg som skapar möjligheter som underlättar för de arbetssökande att ställa större 

krav.  

Vi kan konstatera att det inom Arbetsförmedlingen i stort råder en gemensam syn på att mer an-

svar förskjuts till de arbetssökande. Arbetsförmedlingen betonar sin roll som just förmedlare 

(Cissi, 2011) och att individens aktiva engagemang ska styra relationen (Greta, 2011). Det fram-

kommer också av strategidokumenten att ansvarsförskjutningen är en övergripande ambition 

med digitaliseringen av offentlig förvaltning (SOU 2009:92). Orsakerna till denna ambition står 

framför allt att finna i de nyliberala tankegångar som förespråkar individuell autonomi genom en 

kostnadseffektiv digital förvaltning. Nyliberalismen driver på ansvarsförskjutningen, vilket 

förutsätter nya, företrädesvis digitala, sätt att kommunicera. Därför blir digitaliseringen ett viktigt 

verktyg i sammanhanget. Konsekvenserna av detta blir att vissa får ökade möjligheter att axla det 

egenansvar som förespråkas medan andra riskerar att marginaliseras på grund av att de saknar 

den digitala kompetens som förutsätts (Abalo & Danielsson, 2008). 

Våra resultat visar också att digitaliseringen leder till en ökad tillgänglighet, då antalet serviceleve-

rantörer och servicekanaler växer. Tillgängligheten gör att Arbetsförmedlingens service blir minde 

bunden av tid och rum (Carl, 2011). Detta leder i sin tur till att valfriheten för de arbetssökande 

när det gäller såväl servicens innehåll som val av serviceleverantör och kommunikationskanal 

ökar. Våra informanter menar att en ökad valfrihet leder till en jämnare och högre kvalitet i ser-

vicen. Att Arbetsförmedlingen öppnar upp delar av sin verksamhet för privata aktörer tangerar de 

nyliberala tankarna om konkurrens (Steger & Roy, 2010), vilket förväntas gynna valfriheten och i 

slutändan de arbetssökande. Abalo & Danielsson (2008) visar att de arbetssökandes kanalval inte 

alltid är det prefererade. Våra resultat visar på samma tendens. De arbetssökande väljer ofta kon-

taktväg efter exempelvis kösituation och vad som går snabbast. Det råder med andra ord en disk-

repans mellan föredraget och faktiskt val av kommunikationskanal.    

Digitaliseringen av Arbetsförmedlingen är paradoxal på så sätt att den både kan frigöra resurser 

som kan komma de digitalt resurssvaga till godo och bidra till att exkludera denna grupp genom 

att satsa på digitala tjänster på bekostnad av fysiska förmedlingskontor. Abalo & Danielsson 

(2008) menar att det finns signifikanta skillnader beträffande de arbetssökandes digitala kompe-

tens. Detta stämmer väl överens med Wilhelms (2000) beskrivning av digitalt utanförskap enligt 

periferi-centrum-modellen. Ju mer sofistikerat informationssamhället blir desto högre blir trös-

keln för de digitalt resurssvaga att kunna utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. I 

mångt och mycket lyser från statens sida en teknikdeterministisk syn på digitaliseringen igenom 
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(ex. SOU 2009:86). Ofta glöms den samhälleliga och sociala kontexten bort, då man fokuserar på 

teknikens fördelar snarare än hur den används och implementeras. Arbetsförmedlingens ambition 

är att styra sina kunder i allt högre utsträckning till webben (Arbetsförmedlingen, 2011). När de 

digitala servicevägarna prioriteras riskerar de digitalt resurssvaga att missgynnas och marginalise-

ras (Warschauer, 2003).  

 

6.2 Studiens slutsatser 

Vi har under studiens gång undersökt olika dimensioner av digitaliseringen som tillsammans kan 

bidra till att påverka Arbetsförmedlingens relation till de arbetssökande. Detta för att få en så hel-

täckande bild som möjligt av relationen. Nedan presenterar vi fem slutsatser som sammantagna 

besvarar studiens övergripande forskningsfråga:  

 Hur påverkar digitaliseringen av Arbetsförmedlingen relationen till de arbetssökande? 

Våra fyra delfrågor, som vi presenterar i inledningen (se avsnitt 1.2), kommer framför allt att be-

svaras i slutsats två–fyra.  

 

1. Digitaliseringen blir ett verktyg för att tillgodose de nya kommunikativa preferenser som nyliberalismen 

förutsätter. 

Nyliberalismen har vunnit mark i samhället som helhet de senaste decennierna (Steger & Roy, 

2010), vilket också har påverkat offentlig förvaltning i grunden. I de strategidokument vi analyse-

rat finns tydliga indikatorer på att den nyliberala logiken påverkat statens styrning av myndigheter, 

bland annat vad gäller deras digitaliseringsarbete. Den nyliberala ideologin förespråkar, som vi 

tidigare varit inne på, en självgående, marknadsorienterad och mer individuellt inriktad individ 

(Strömbäck, 2004). Ett tydligt tecken på denna nyliberalisering av offentlig förvaltning är intro-

duktionen av kundbegreppet i förvaltningsapparaten. Fokus har med andra ord flyttats från ett 

medborgarperspektiv till ett kundperspektiv (Clarke m.fl, 2007). 

För Arbetsförmedlingens del har det processkifte som initierades för ett tiotal år sedan (se avsnitt 

5.1.2) alltså inneburit att myndigheten i högre grad betraktar och behandlar de arbetssökande som 

kunder istället för medborgare. Mer ansvar flyttas därmed från myndigheten till de arbetssökande 

själva, vilket Abalo & Danielsson (2008) påpekar då de säger att den arbetssökande i allt högre 

utsträckning ska vara sin egen arbetsförmedlare. Precis som vi visar ovan är detta om något ett 

tydligt tecken på ett ökat marknadstänkande inom myndigheten. Anledningen till att detta proces-

skifte initierades står enligt oss att finna i de ramar som staten sätter upp för Arbetsförmedlingens 

digitaliseringsarbete. Då staten styr verksamheten genom ramar som influerats av nyliberala idéer 

påverkar det också Arbetsförmedlingen.   

För att kunna genomföra den eftersträvade ansvarsförskjutningen sätter Arbetsförmedlingen 

stort hopp till de digitala verktygen. Digitaliseringen blir därmed ett effektivt verktyg för myndig-

heten att tillgodose de nya kommunikativa preferenser som följer med den nyliberala strävan mot 
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ökad individ- och marknadsorientering. Mer konkret handlar det för Arbetsförmedlingen om att 

tillhandahålla digitala tjänster som ökar servicens snabbhet och tillgänglighet.  

Att Arbetsförmedlingen ser digitaliseringen som ett verktyg för att tillgodose de nya kommunika-

tiva preferenser som nyliberalismen förutsätter betyder också att de digitala kanalerna får en mer 

central betydelse för kommunikationen med de arbetssökande. Det ställs med andra ord allt 

högre krav på de arbetssökandes digitala kompetens. Ett faktum som vi kommer att fortsätta 

diskutera nedan. 

 

2. Digitaliseringen är ett verktyg som ger de arbetssökande ökade möjligheter till individuellt ansvarstagande och 

kravställande. 

Under studiens gång har vi visat att Arbetsförmedlingen strävar efter att de arbetssökande ska bli 

mer ansvarstagande och benägna att ställa krav på myndigheten. Detta är ett led i den nyliberala 

utveckling som inte bara präglar statliga myndigheter såsom Arbetsförmedlingen utan hela sam-

hället i stort. Som vi var inne på ovan blir digitaliseringen ett verktyg genom vilket Arbets-

förmedlingen kan driva igenom dessa strukturförändringar. Våra resultat har visat att digitalise-

ringen av Arbetsförmedlingen har lett till ökade möjligheter för de arbetssökande att ta ett större 

ansvar samt att ställa krav. Den stora frågan är dock i vilken utsträckning dessa möjligheter ut-

nyttjas samt vad det betyder för Arbetsförmedlingens relation till de arbetssökande. 

Någon entydig bild av i vilken utsträckning de arbetssökande ställer högre krav på Arbetsförmed-

lingen gick inte att finna i våra resultat. Men de nyliberala samhällsförändringarna driver 

åtminstone utvecklingen mot ett högre kravställande. Det är dock viktigt att påpeka att digitalise-

ringens förmodade potential att främja ökat kravställande framför allt kommer de digitalt resurs-

starka till godo. De som däremot inte har tillräckliga digitala resurser går miste om dessa nya 

möjligheter att ställa krav på Arbetsförmedlingen, då de inte kan utnyttja möjligheterna fullt ut. 

Samma tendens kan skönjas avseende de arbetssökandes benägenhet att ta ett större individuellt 

ansvar. Arbetsförmedlingen förutsätter i allt större utsträckning att de arbetssökande ska klara av 

att använda de digitala kanalerna och på så sätt axla det ökade egenansvaret. Detta leder precis 

som i frågan om ökat kravställande till att de som är digitalt resursstarka får större och bättre 

möjligheter att utöva detta ansvar, medan de digitalt resurssvaga riskerar att marginaliseras.  

Ur demokratisynpunkt finns fördelar med ett ökat kravställande och ett ökat individuellt ansvar. I 

och med att Arbetsförmedlingen förespråkar denna utveckling säger de implicit att de arbets-

sökandes röst blir mer betydelsefull. Genom att utöva egenansvar och ställa krav på myndigheten 

kan de arbetssökande därmed få ett större inflytande över sin egen jobbsökningsprocess.  

Det finns dock en risk, som är negativ ur ett demokratiskt perspektiv, med att erbjuda dessa 

möjligheter via de digitala kanalerna. Vi har redan varit inne på detta, men det tål att upprepas. 

Genom att ge ökade möjligheter till de som redan använder de digitala kanalerna riskerar de 

digitalt resurssvaga att marginaliseras ytterligare. Totalt sett ökar alltså digitaliseringen i teorin alla 

medborgares möjlighet att ställa högre krav på Arbetsförmedlingen och utöva ett större individu-



36 

 

ellt ansvar gentemot myndigheten. Dock kan inte alla utnyttja dessa möjligheter, då det för dessa 

ändamål krävs erforderlig digital kompetens. 

 

3. Digitaliseringen leder till en ökad valfrihet för de digitalt resursstarka. 

Genom att göra delar av service- och tjänsteutbudet tillgängligt oberoende av tid och rum ger 

Arbetsförmedlingen de arbetssökande ökad valfrihet, åtminstone på ett teoretiskt plan. I praktik-

en är det dock mestadels de digitalt resursstarka som kan utnyttja denna ökade valfrihet. Den 

naturliga följdfrågan blir: Kan man då prata om en ökad valfrihet?  

Arbetsförmedlingens ställning i frågan är dock klar. I våra intervjuer och i de strategidokument vi 

analyserat framkommer att digitaliseringen ökar de arbetssökandes valfrihet avseende kommuni-

kationskanal, serviceinnehåll och serviceleverantör. Fördelarna med en ökad valfrihet är att de 

arbetssökande får större möjligheter att tillgodose sina preferenser, att utöva sina rättigheter och 

fullgöra sina skyldigheter.  

Vi kan dock konstatera att valfriheten inte ökar för alla arbetssökande. För de som inte har till-

räckliga digitala resurser spelar dessa ökade möjligheter mindre roll, då de fortfarande är hänvisa-

de till att utnyttja den fysiska servicen. En service som i digitaliseringens kölvatten allt mer under-

mineras. Ett konkret uttryck för denna utveckling finner vi i Abalo & Danielssons (2008) studie, 

där författarna påvisar ett ökat missnöje med möjligheten till personligt möte med en handlägg-

are. De visar alltså att fler anger att de vill kontakta Arbetsförmedlingen via personligt möte än 

vad som faktiskt gör det.  

Arbetsförmedlingen ska ju vara till för alla samt erbjuda service och tjänster som utgår från an-

vändarnas behov. När myndigheten pratar om ökad valfrihet handlar det i första hand om ökade 

digitala valmöjligheter. Ett faktum som även det kan vara problematiskt ur demokratisk synvink-

el, då valfriheten framför allt gynnar de digitalt resursstarka. 

 

4. Arbetsförmedlingens digitalisering sker till viss del på bekostnad av den fysiska förmedlingen, något som 

missgynnar de digitalt resurssvaga.  

Utvecklingen går mot att det ställs allt högre krav på att de arbetssökande ska behärska och i 

första hand använda de digitala tjänster som Arbetsförmedlingen tillhandahåller (Arbetsförmed-

lingen, 2011). Arbetsförmedlingen har som ambition att styra de arbetssökande, eller kunderna 

som de själva uttrycker det (SOU 2009:92), till webben. Detta ger vid handen att antalet fysiska 

kundmöten minskar samt att den interpersonella kommunikationen med Arbetsförmedlingen 

minskar i tid, då kontakt via telefon och digitala tjänster tar mindre tid i anspråk (Arbetsförmed-

lingen, 2011). Sammantaget missgynnar denna utveckling de arbetssökande som inte besitter rätt 

digital kompetens, vilket gör att de får svårare att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldig-

heter.  
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Wilhelm (2000) konstaterar i sin periferi-centrum-modell att det finns olika typer av digitalt utan-

förskap. Abalo & Danielsson (2008) visar att de digitalt resurssvaga, som befinner sig i modellens 

periferi, i huvudsak är bosatta på landsbygden alternativt i mindre tätorter. Ofta är det också här 

som Arbetsförmedlingen omstrukturerar förmedlingskontoren till så kallade distansservicekontor 

(Carl, 2011). I takt med denna utveckling minskar möjligheterna för de digitalt resurssvaga att ut-

nyttja den fysiska förmedlingen i dubbel bemärkelse. För det första försvinner det lokala kontoret 

och för det andra har de svårare att tillgodogöra sig de digitala tjänster som ersätter dessa kontor.  

Wilhelm (2000) påpekar också att man måste se bortom den fysiska tillgången och problematisera 

inklusion och exklusion i informationssamhället ur ett socialt perspektiv. Bara för att Arbetsför-

medlingen ökar tillgängligheten till de digitala tjänsterna genom distansservicekontor innebär inte 

detta att alla kan utnyttja de möjligheter som erbjuds. Inklusion och exklusion i informationssam-

hället är därför mer en fråga om kunskap och vilja än materiell tillgång till digitala tjänster (Abalo 

& Danielsson, 2008).  

Arbetsförmedlingen tenderar således att utveckla digitala alternativ för personlig kommunikation 

på bekostnad av den fysiska förmedlingen och det personliga mötet. Detta aktualiserar frågan om 

vad som kan klassas som ett personligt möte. Gränsen för vad som anses vara personlig kommu-

nikation och vad som anses vara digital kommunikation är på väg att suddas ut då informations-

samhället blir allt mer sofistikerat.  

Är till exempel ett videosamtal med en handläggare av sämre kvalitet än ett fysiskt möte? I våra 

intervjuer framkommer att Arbetsförmedlingen tror att kvaliteten i servicen kan bibehållas i de 

digitala kanalerna. Informanterna ser inga problem med att använda videosamtal, utan talar varmt 

om dess fördelar såsom effektivare resursutnyttjande och ökad tillgänglighet. Denna fråga faller 

utanför ramarna för vår studie, då vi inte studerat hur de digitala tjänsterna tas emot av använd-

arna. Det är dock en relevant och intressant fråga, som skulle kunna utgöra grund för framtida 

forskning.  

 

5. Det råder en övertro på digitaliseringen inom Arbetsförmedlingen. 

Risken med att sätta ett allt för stort hopp till att de digitala verktygen ska skapa en mer jämlik 

och kundorienterad relation till de arbetssökande är att de digitalt resurssvaga lätt glöms bort. 

Under studiens gång har vi argumenterat för att det i såväl de statliga strategidokumenten som i 

Arbetsförmedlingens årsrapport går att skönja en teknikdeterministisk inställning till den digitala 

tekniken. Ofta ser man till teknikens fördelar, såsom ökad tillgänglighet och kostnadseffektivitet, 

men glömmer att ta hänsyn till den samhälleliga och sociala kontexten. Vi menar att ett sådant 

förhållningssätt har en alltför oproblematisk syn på hur digitaliseringen tas emot av de 

arbetssökande. Det går inte att förutsätta att alla som har tillgång till internet har den kunskap 

som krävs för att faktiskt använda de tjänster som erbjuds. 

Att döma av våra intervjuer och de strategidokument vi analyserat finns det en medvetenhet om 

att problemet med digitala klyftor föreligger. Dock ställer vi oss frågande till Arbetsförmedlingens 

kunskaper om den digitala klyftans omfattning och beskaffenhet. I såväl intervjuerna som i 
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Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2010 (2011) saknas enligt oss en medvetenhet om vilka 

som står i informationssamhällets centrum och i dess periferi samt vilka åtgärder som bör vidtas 

för att komma tillrätta med inklusions- och exklusionsproblematiken. Detta ser vi som olyckligt 

då dessa kunskaper är av största vikt i Arbetsförmedlingens arbete för att genom digitaliseringen 

bli en myndighet tillgänglig för samtliga medborgare.  

En stor fördel med digitaliseringen, som påpekas vid ett flertal tillfällen, är dess kostnadseffektiva 

dimension. Satsningar på digitala tjänster bidrar till att resurser frigörs och kan användas i andra 

delar av verksamheten, för de som verkligen behöver dem (Nils, 2011). Vi ställer oss dock tvek-

samma till huruvida de digitalt resurssvaga kompenseras tillräckligt då möjligheterna till personlig 

kontakt minskar. I samtalen med medarbetarna på lokal nivå framkom att det finns små, om 

några, resurser för att hjälpa de med allra svagast digitala resurser. I våra ögon är detta en ekva-

tion som missgynnar de digitalt resurssvaga.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Övergripande syfte  

Hur har digitaliseringen av Arbetsförmedlingen påverkat relationen till de arbetssökande? Ex. i fråga om 

inställning till och kommunikation med dessa.  

 Berätta om din roll på Arbetsförmedlingen. Vad gör du? 

 Nyliberalism och marknadslogik – konsekvenser för Arbetsförmedlingen. 

 Individen som medborgare eller kund – digitaliseringens roll. 

 Arbetsförmedlingens mål med digitaliseringen. 

Utmaning  

Mer krävande konsumenter som vill förändra den producentdominerade offentliga förvaltningen. 

Offentlig förvaltnings auktoritet kan bli mer ifrågasatt.  

 Konsekvenser för Arbetsförmedlingen. 

 Digitaliseringens roll. 

 Styrkeförhållandet. 

Ansvar  

Från regeringshåll förespråkas en mer användarorienterad och behovsdriven förvaltning. Detta kan leda 

till att ett större ansvar läggs på de arbetssökande. 

 Benägenhet att lämna över ansvar. 

 Arbetsförmedlingens förväntningar på individer och deras beslutsförmåga. 

 Digitaliseringens roll. 

 För- och nackdelar med ansvarsförskjutning. 

Valfrihet 

Utvecklingen av e-förvaltning innebär i många avseenden en ökad valfrihet.  

 Digitaliseringens roll. 

 Konsekvenser av ökad valfrihet. 

 Individens vilja kontra behov. 

 För- och nackdelar med ökad valfrihet.  

Ojämlikhet 

Det finns risker med den digitala utvecklingen och den rådande marknadslogiken, nämligen att vissa 

marginaliseras och får sämre möjligheter att uppfylla sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter. 

 Konsekvenser av den digitala kommunikationens ökade betydelse. 

 Digital kommunikation kontra interpersonell kommunikation. Skillnader? 

 Arbetsförmedlingens arbete med att minska marginalisering och främja webbens möjligheter. 

 


