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Abstract 

Since the millennium shift the Swedish public administration has, in a successive and 

significant way, been moving towards an electronic government. By analyzing policy 

goals formulated by the Swedish government, this essay aims to describe e-government 

as an administration model and subsequently answer the question if e-government 

challenges the traditional Swedish public administration. Based on three different ideal 

types; The bureaucratic model, The user-oriented model and New Public Management, 

this essay also aims to relate the policy goals of e-government to the ideal types. The 

analysis shows that the Swedish e-government is based on ideas which can be related to 

all three ideal types. While the analysis is not able to unequivocally answer the question 

if e-government challenges the traditional Swedish public administration, it yet 

indicates that, reversibly, the traditional Swedish public administration challenges e-

government.  
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Begreppslista  

 
E-demokrati – avser användandet av elektroniska informationsteknologier för utförande 

och deltagande av politiska processer. 

 

E-förvaltning – verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta 

av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska 

förändringar och nya kompetenser. 

 

E-tjänst/E-service – tjänst eller service som medborgare och företag kan använda för att 

uträtta olika ärenden, eller ta del av offentlig information, som finns hos en 

offentlig myndighet. Denna service/tjänst tillhandahålls på elektronisk väg till exempel 

med en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice.  

 

Interoperabilitet – förmågan hos olika system, IT-system i detta sammanhang, att 

fungera tillsammans och kommunicera med varandra. 

 

IT-standardisering – syftar till IT-system som utför handlingar helt enligt 

förutbestämda regler.  
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1. Inledning 

Tekniken och samhället kan ur ett historiskt perspektiv ses som resultatet av mänskliga 

val, tendenser och strävanden. Från matematikens, fysikens och kemins grundläggande 

läror till teknikens moderna hjälpmedel som tryckpressen och telekommunikationen.
1
 

Från industrisamhällets avstamp till modern tid kan man peka på starka samband mellan 

teknisk utveckling, ökad sysselsättning, ekonomisk tillväxt och ökad livskvalitet.
2
  

Att den moderna teknikens framväxt har drivit på människans och samhällets utveckling 

är för de flesta givet och därför kan den som kritiserar tekniken upplevas som negativ 

och bakåtsträvande.  

 

Trots att tekniken bygger på naturvetenskapens objektiva principer och förfaringssätt är 

den inte något oberoende system. Den utgör nämligen en central del i den mänskliga 

kulturen.
3
 Tekniken i sig kräver ingenting och lovar ingenting, istället är det människan 

som ställer krav och lovar å teknikens vägnar.
4
 E-förvaltningen kan ses som ett uttryck 

av optimism och förhoppningar som staten, samhället och medborgarna har på tekniken. 

Förhoppningar om att tekniken är ett verktyg som ska förstärka demokratin och 

förbättra medborgarens förhållande till det offentliga. Som resultat av detta möter vi 

idag den offentliga förvaltningen allt mer och mer via mobilen, surfplattan eller 

datorskärmen. Mer än 5,3 miljoner medborgare deklarerade elektroniskt år 2015.
5
 

Ärenden inom försäkringskassan hanteras i större utsträckning själva av medborgarna 

genom olika webbtjänster, föräldrar ansöker om barnens skolplatser via kommunens 

webbplatser och vi legitimerar oss elektroniskt när vi utför dessa myndighetsärenden. 

 

Mot bakgrund av e-förvaltningens relativt icke-debatterade intåg i den offentliga 

förvaltningen och vidare möjliga samhälleliga konsekvenser är det motiverat att fråga 

sig: Hur förhåller sig e-förvaltningen till tidigare etablerade förvaltningsformer?  

 

                                                 
1
 Mumford (1984). Teknik och civilisation. s. 15 

2
 Ingelstam, Lars (2013). Tekniken i politiken: tankar från tåget. s. 90-91 

3
 Mumford (1984). Teknik och civilisation. s. 15 

4
 Ibid.  

5
Pressmeddelande från Skatteverket (2015). Rekordmånga deklarerade elektroniskt.   

Den totala siffran är en ökning på nästan 200 00 jämfört med 2014. Ungefär hälften av dessa deklarerade 

med Mobilt BankID via webb eller app (d.v.s. mobilen). 
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1.1 Problemdiskussion  

Vetenskapsmän och teknikingenjörer har under det senaste århundradet blivit några av 

våra mest godkända samhällsförändrare. De har levererat bidrag till 

samhällsutvecklingen som politiker inte kunnat göra. Bidrag som t.ex. bilar, flygplan 

och datorer, vilka också har intagit viktiga roller i samhället och påverkat vår sociala 

verklighet. Men sedan kom ”baksmällan”. Miljöproblem, datasäkerhetsproblem och 

allmän teknikkritik har de senaste årtiondena lett till tvivel och missnöje bland politiker 

och medborgare.
6
 Detta är bra eftersom det ställer nya krav på tekniken, men 

informationstekniken (IT) har fortfarande en undanskymd plats i den politiska 

debatten.
7 

En förklaring till detta kan vara att IT uppfattas som ett neutralt instrument 

eftersom själva tekniken är abstrakt. 

 

En abstrakt och komplex teknik såsom IT, och sedermera digitaliseringen, kan dock 

visa sig vara oneutral och resultera i demokratiska problem eftersom den påverkar 

maktförhållandena i samhället.
8
 Äldre personer riskerar att i viss utsträckning bli 

åsidosatta eftersom de dels inte använder internet lika frekvent som unga och vuxna, 

men också för att en stor del saknar tillräckliga kunskaper.
9
 Förutom ålder påverkar 

även sociala förhållanden medborgarnas datakunskaper och internetanvändning. 

Faktorer som socialt umgänge och hushållssammansättning har signifikant betydelse för 

om man anammat den digitala tekniken. Socialt umgänge bidrar till ökad användning av 

internet, medan ensamhushåll i mindre utsträckning använder internet än vad personer 

som delar hushåll med barn eller vuxna gör.
10

 

 

Ett annat problem som uppstår till följd av den ökade digitaliseringen, där stora 

mängder data och information registreras, lagras och bearbetas, är att 

informationssäkerheten hotas. Brister i informationssäkerheten kan leda till 

konsekvenser för både den enskilda individen och för hela samhället. Förtroendet för 

det offentliga kan försämras och verksamheten kan hotas för de privata aktörer, t.ex. 

banker, telekomföretag och försäkringsbolag, som tillhandahåller personligt känsliga 

                                                 
6
 Ingelstam (1978). Teknikpolitik. s. 164-167  

7
 Det bör påpekas att tekniska aspekter som berör miljö- och energipolitiken har fått mer utrymme i de 

politiska diskussionerna. T.ex. Kärnkraftsfrågan 1980, och på senare år har miljöfrågor som berör global 

uppvärmning och hållbar utveckling diskuterat miljövänlig teknik framför lönsam teknik. Däremot har IT 

som politisk fråga inte debatterats lika flitigt.    
8
 Ingelstam, Lars (2013). Tekniken i politiken: tankar från tåget. s. 88  

9
 Bergström, Annika (2013a) Medborgarna och e-förvaltning. s. 77 

10
 Bergström, Annika (2013b) Internetanvändningens kontexter. s. 499  
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uppgifter. I Riksrevisionens rapport, informationssäkerheten i den civila 

statsförvaltningen år 2014, står det att regeringens samlade förmåga att kunna hantera 

de konsekvenser som kan bli följden av en allvarlig incident till stora delar är okänd.
11

 

Vidare rapporteras det att 38 procent av myndigheterna bedömer att kompetens, mandat 

eller resurser är otillräckliga för att utföra informationssäkerhetsarbetet på ett 

tillfredande sätt.
12

 Alltså existerar det betydande brister i regeringens och 

myndigheternas arbete med informationssäkerhet. 

 

I mars 2009 inrättade den svenska regeringen en e-delegation.
13

 Delegationens 

övergripande uppdrag var att samordna myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt 

och driva på och effektivisera arbetet med e-förvaltning inom statsförvaltningen. Målet 

var också att skapa en mer lättillgänglig förvaltning där medborgaren ska stå i 

centrum.
14

 I en strategirapport från 2012 skriver regeringen att ”IT skapar nya 

möjligheter för statsförvaltningen att bli mer innovativ och samverkande. Genom att 

samverka digitalt kan myndigheternas kontakter med medborgarna förenklas, 

innovation och delaktighet stödjas, samtidigt som statsförvaltningens effektivitet och 

kvalitet ytterligare kan höjas.”.
15

 

 

I Statskontorets utvärdering av e-delegationen 2014 konstateras det att det finns en 

utbredd uppfattning i statsförvaltningen om att e-delegationen har bidragit till den 

förvaltningsgemensamma utvecklingen av e-förvaltning. Statskontoret bedömer utifrån 

sin sammantagna undersökning och utvärdering att utvecklingen av e-förvaltningen haft 

stor betydelse och skapat en grogrund för en mer samverkande förvaltning.
16

  

Men de lyfter också ett varningens finger. Statskontoret anser att det är bekymmersamt 

att konsekvenserna av digitaliseringen inte är tillräckligt belysta. De menar att e-

förvaltningen idag inte är tillräckligt kapabel till att hantera information utifrån ett 

livshändelseperspektiv med medborgarens situation som utgångspunkt.
17

 Medborgarens 

behov av offentlig information, tillgänglighet och konkreta e-tjänster är inte nog 

                                                 
11

 Riksrevisionen (2014). Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RIR 2014:23). s. 11 
12

 Ibid.  
13

 E-delegationens uppdrag slutfördes sommaren 2015, men e-förvaltningsutvecklingen drivs vidare 

genom bl. a näringsdepartementet, ekonomistyrningsverket och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). 
14

 Regeringskansliet (2009). Delegation för e-förvaltning  
15

 Regeringskansliet (2012). Medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande 

statsförvaltning. 
16

 Statskontoret (2014). Delegerad digitalisering. En utvärdering av E-delegationen. s. 89-90 
17

 Ibid, s.91 



  
 

4 

klarlagda. E-förvaltningen kan därmed anses i vissa avseenden vara inflexibel och ha 

svårt att situationsanpassa medborgarens behov. 

 

Att den svenska förvaltningen använder sig av ny teknik, såsom IT, för att förbättra och 

utveckla den omfattande verksamhet som den bedriver är inte någon nyhet och har på 

goda grunder mottagit föga kritik. Däremot finns det en central skillnad i hur man vill 

att IT ska prägla den offentliga förvaltningen idag och i framtiden, jämfört med hur den 

användes innan 2000-talet. Tidigare har man huvudsakligen använt IT för att utveckla 

den interna verksamheten, men idag ämnar regeringen och statsförvaltningen att 

utveckla tillgängligheten och kontakten utåt mot medborgaren.
18

 Genom offentliga 

webbtjänster, publicering av offentlig information via nätet och användning av sociala 

medier ska möjligheterna öka till insyn och delaktighet.
19

 På så sätt blir inte IT endast 

avgörande i utvecklandet av den offentliga förvaltningen, utan också i medborgarens 

möte och upplevelse med myndigheterna. 

 

Ur ett statsvetenskapligt perspektiv kan det både vara intressant och aktuellt att titta 

närmare på hur e-förvaltningen, med sin tekniska karaktär, förhåller sig till mer 

traditionella förvaltningsformer. Dels kan den ses som en utveckling av den 

byråkratiska förvaltningens administrativa teknik och dels kan den ses som ett led i den 

marknadsstyrda förvaltningen.
20

 Dessutom förknippas e-förvaltningen med modern 

medborgarservice via olika typer av e-tjänster som inte kräver personliga möten med 

tjänstemän och myndigheter. Hur som helst vilar idén bakom e-förvaltningen på en 

fundamental omorganisering av den offentliga sektorn. Detta är problematiskt då 

utvecklingen av e-förvaltningen ofta betraktas som ett tekniskt projekt, men i 

verkligheten påverkas även den organisatoriska delen i förvaltningen.
21

   

 

Tidigare forskning menar att allt mer e-förvaltning leder till allt färre närbyråkrater.
22

 

Medborgarnas personliga upplevelser i mötet med det offentliga är centralt för att bygga 

upp politisk legitimitet. I detta personliga möte mellan medborgare och det offentliga 

har närbyråkraterna varit den offentliga förvaltningens ansikte utåt och fungerat som 

                                                 
18

 Ekelin m.fl. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förvaltning. s. 21-22 
19

 Regeringskansliet (2012). Medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande 

statsförvaltning.  
20

 Ekelin m.fl. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förvaltning. s. 215 
21

 Ibid.  
22

 Erlingsson & Jonsson (2012). Allt mer e-förvaltning, allt färre närbyråkrater? Om legitimitet och den 

mänskliga sidan av förvaltningen 
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”den mänskliga sidan av förvaltningen”.
23

 Den starka framväxten av e-förvaltning hotar 

närbyråkraternas viktiga roll som länken mellan det offentliga och civilsamhället. 

Därmed kan utvecklingen av e-förvaltningen hota förtroendet och den politiska 

legitimiteten till den offentliga förvaltningen.
24

  

 

En annan viktig aspekt som tidigare forskning också har problematiserat är ITs roll i 

samspelet mellan politik och verksamhet. IT kan dels användas för 

representationsdemokratiska syften genom realisering av politiska beslut. Med olika IT-

system kan politiska beslut möjliggöras, påskyndas och bidra till en säkrare 

implementering.
25

 IT kan också användas för direktdemokratiska syften genom att 

politik och verksamhet formas i interaktion mellan brukare och förvaltning. I detta fall 

är det viktigt att IT-system klarar av differentierad hantering av politiska beslut eftersom 

fokus ligger på brukaranpassning och lokal variation.
26

 Även om IT kan fungera som en 

möjliggörare för olika typer av demokrati kan det också bli ett hinder.  Ett vanligt 

problem för direktdemokratins ideal är att IT-system utformas sällan för enstaka lokala 

enheter utan är istället främst standardiserade för att utföra uppgifter enligt 

förutbestämda regler. Därför får människor ofta höra argumentet ”Nej, detta kan vi inte 

göra för det ligger på data”
27

 vid möte med kommuner och myndigheter. Ett vanligt 

problem för representationsdemokratins ideal är att det både är svårt och tidskrävande 

att ändra IT-system i relation till politiskt beslutsfattande. Då gamla system måste göras 

om utifrån nya förhållanden kan IT bli ett hinder som försvårar, försenar och förändrar 

genomförandet av politiska beslut.
28

 

 

En anledning till varför e-förvaltningen främst har utnyttjats i syfte att effektivisera den 

offentliga verksamheten, och inte utveckla mer direkt demokrati genom ökat 

medborgardeltagande, kan vara den svenska representativa demokratins starka ställning. 

Joachim Åström, verksam vid samhällsvetenskapliga institutionen på Örebro 

universitet, menar att det finns ett glapp mellan uttalade intentioner och faktiska 

initiativ. De flesta uttalade intentioner handlar om att använda IT för att skapa en bättre 

insyn i den politiska verksamheten, underlätta ansvarutkrävandet och bidra till en mer 

                                                 
23

 Erlingsson & Jonsson (2012). Allt mer e-förvaltning, allt färre närbyråkrater? Om legitimitet och den 

mänskliga sidan av förvaltningen. 
24

 Ibid.  
25

 Grönlund & Ranerup (2001). Elektronisk förvaltning, elektronisk demokrati. s. 132-138 
26

 Ibid, s. 138-143 
27

 Ibid, s. 139  
28

 Ibid, s. 135 
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informerad väljarkår. Dessutom finns det många uttalade intentioner om att IT ska leda 

till en mer direkt demokrati genom ökat deltagande bland medborgarna.
29

  

Dock visar det sig att de faktiska initiativen och den reella politiken i huvudsak inte 

återspeglar de uttalade intentionerna. IT har i de svenska kommunerna främst använts 

för att utveckla effektivitet och service.
30

 Anledningen till detta kan vara att IT utmanar 

institutionaliserade maktförhållanden i kommunerna, menar Joachim Åström. Dels finns 

en rädsla för teknikens potential till ökad öppenhet och insyn, men också att politiska 

partiers ställning kan undermineras. Eftersom den svenska demokratin är en 

representativ demokrati med ett flerpartisystem finns en rädsla att IT kan skapa en mer 

direkt demokrati och ökat medborgardeltagande. Detta kan i sin tur leda till ökade 

möjligheter att enskilda politiker och tjänstemän går förbi partierna och etablerar 

direktkontakt med medborgarna.
31

  

 

Även andra forskare, Katarina Giritli Nygren och Hans G Wiklund
32

, slår fast att e-

förvaltningen i Sverige snarare koncentrerat sig på brukarintresse (e-service) än politiskt 

inflytande (e-demokrati). Detta har lett till att relationen mellan medborgare och 

politiker, det vill säga e-demokratin, hamnat i skuggan av förvaltningsmål som ökad 

effektivitet och bättre service.
33

 De menar att om utvecklingen fortsätter i samma spår 

hotas e-demokratin att frikopplas från IT-utvecklingen. Tekniken fungerar nämligen 

som ett tveeggat svärd; samtidigt som den öppnar för undvikandet av politiska 

ställningstaganden tar den ifrån politikerna initiativet i förvaltningsutvecklingen då 

ingenjörerna och IT-utvecklarna utformar de nya systemen. Utifrån detta kommer de 

fram till konklusionen att oavsett om demokratin ska digitaliseras eller inte måste i varje 

fall följderna av förvaltningens digitalisering demokratisäkras.
34

 

 

Utifrån ovanstående problematisering av e-förvaltningen kan det vara intressant att 

ställa denna innovation mot historiska idéströmningar som präglat Sveriges offentliga 

förvaltning, vilket föranleder till uppsatsens teori.  

                                                 
29

 Åström (2004). Mot en digital demokrati? Teknik, politik och institutionell förändring. s. 239-240 
30

 Ibid.  
31

 Ibid, s. 240-241 
32

 Katarina Giritli Nygren, verksam vid Mittuniversitet, och Hans G Wiklund, verksam vid Åbo akademi, 

har båda e-förvaltning som forskningsområde.  
33

 Ekelin, m.fl. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. s. 225 
34

 Ibid.  
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1.2 Teori  

Det teoretiska ramverket för uppsatsen utgörs av tre olika förvaltningsmodeller. Skälet 

är att förhållandet mellan den traditionella politiken, förvaltningen och 

samhällsmedlemmarna kan anses förändras i takt med digitaliseringen, och därför kan 

det vara intressant att lyfta in e-förvaltningen i analyser gentemot tidigare etablerade 

förvaltningsmodeller som kännetecknat den svenska förvaltningen.  

 

1.2.1 Förvaltningsmodeller 

Innan förvaltningsmodeller förklaras kan det vara på sin plats att försöka redogöra för 

begreppet förvaltning, då detta inte är helt enkelt. Ordet förvaltning har olika betydelser, 

men brukar ofta förknippas med offentlig sektor.
35

 Jurister fokuserar på de lagar och 

regler som ska ligga till grund för den offentliga sektorn, ekonomer koncentrar sig på 

effektiviteten i den offentliga sektorn och sociologer studerar den offentliga sektorn som 

en social organisation.
36

 För den statsvetenskapliga forskningen står den offentliga 

sektorns politiska aspekter i förgrunden.
37

 Det har debatterats flitigt om vilka idéer och 

värden som tänks vara bäst lämpade att styra den offentliga sektorn. En framstående 

figur i normativ teori om svensk förvaltningspolitik är Lennart Lundquist. I dennes 

uppfinning om ”vårt offentliga etos”
38

 tänks en uppsättning av värden som 

rekonstruerats utifrån svenska författningar och grundlagar fungera som rättesnöre för 

den offentliga förvaltningen.
39

 Medan vårt offentliga etos kan fungera som en abstrakt 

fixeringspunkt för den offentliga förvaltningen kan olika förvaltningsmodeller fungera 

bättre som utmärkande mallar för hur förvaltningen kan utformas. 

Förvaltningsmodeller kan spåras tillbaka till begreppet byråkrati och sociologen Max 

Weber. Weber grundade den byråkratiska organisationsformen som byggde på 

rättstatliga ideal där centralt beslutade lagar och regler ytterst skulle styra den offentliga 

förvaltningen.
40

 Då det är omöjligt att utforma precisa regler för hur förvaltningen ska 

handla i alla tänkbara situationer har flera olika förvaltningspolitiska modeller uppstått 

över tid.
41

 Förvaltningsmodeller kan ses som organisationsformer med syftet att skapa 

                                                 
35

 Söderlind & Petersson (1988). Svensk förvaltningspolitik. s. 18 
36

 Petersson & Söderlind (1992). Förvaltningspolitik. s. 7 
37

 Ibid.  
38

 Vårt offentliga etos avser de fundamentala föreställningar om hur samhället bör styras. De delas in i 

två huvudkategorier: demokrativärden och ekonomivärden. Demokrativärden skall verka för att det 

offentliga ska möta kraven från den politiska demokratin, rättssäkerheten samt den offentliga etiken. 

Ekonomivärden skall verka för att det offentliga ska möta kraven på funktionell rationalitet, 

kostnadseffektivitet och produktivitet. 
39

 Lundquist (1998). Demokratins väktare. s. 53 
40

 Rothstein (2010). Politik som organisation. s. 20 
41

 Ibid, s. 20-23 
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politisk och demokratisk legitimitet. Därtill förväntas förvaltningen vara effektiv och 

ekonomiskt hållbar.
 
Legitimitet skapas genom att en majoritet av befolkningen anser att 

förvaltningen tillgodoser politiska, demokratiska och ekonomiska krav. Det vill säga att 

medborgare har förtroende för de offentliga åtgärder som skapas och tillhandahålls av 

det offentliga.
42

  

 

I boken Politik som organisation redogörs sex vanligt förekommande 

förvaltningsmodeller som används i den svenska förvaltningen.
43

 För denna uppsats 

kommer tre av dessa, den legalbyråkratiska modellen, den brukarorienterade modellen 

och den marknadsorienterade modellen, att ligga till grund för analys av e-

förvaltningen som förvaltningsmodell. Anledningen till varför just dessa tre modeller 

har valts ut är för att de kan ses som moderna varianter på tre svenska 

förvaltningsdoktriner – den lagstyrda, den folkstyrda och den marknadsstyrda 

förvaltningen.
44

 Då Sverige ofta beskrivs som en kombination av rättstat, demokrati och 

välfärdsstat har dessa tre huvudinriktningar varit dominerande i den svenska 

förvaltningspolitiken.
45

  

 

1.2.2 Den legalbyråkratiska modellen 

Denna förvaltningsmodell grundar sig i den klassiska Weberska byråkratin. 

Rättssäkerhet, neutralitet och förutsebarhet är viktiga begrepp för modellen. Principerna 

bygger på att förvaltningens förhållande till medborgarna styrs av lagar och regler med 

stor beständighet. Medborgarna förväntas handla rationellt och med hänsyn till de regler 

och lagar som gäller.
46

 Regelsystemet ska också på ett objektivt och opartiskt sätt 

tillämpas av tjänstemännen. Betoningen av rättsäkerheten sätter sin prägel på 

förvaltningen och genomsyrar således även utformningen av de offentliga 

verksamheterna. Från rekryteringsprinciper och arbetsförhållanden till organisation och 

åtgärdsprogram.
47

 Förvaltningsmodellens legitimitet bygger dels på en hierarkisk 

uppbyggnad där regelverket och politikernas beslut ytterst styr förvaltningen, men också 

på att medborgaren har god kännedom om regelverket och kan förutse eventuella tvister 

                                                 
42

 Rothstein (2014). Politik som organisation. s. 23, 28 
43

 Dessa sex förvaltningsmodeller är den legalbyråkratiska modellen, den professionella modellen, den 

korporativa modellen, den brukarorienterade modellen, den politikerorienterade modellen och den 

marknadsorienterade modellen.  
44

 Petersson & Söderlind (1992). Förvaltningspolitik. s. 14-15 
45

 Ibid, s. 12-15 
46

 Rothstein (2014). Politik som organisation. s. 24 
47

 Petersson & Söderlind (1992). Förvaltningspolitik. s. 24 
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med staten.
48

 Även om förvaltningen lyder under regeringen och politiken är lojaliteten 

snarare riktad mot lagen och rättsordningen.
49

 Den främsta kritiken mot den 

legalbyråkratiska modellen är dess inflexibilitet, vilket betyder att marginellt utrymme 

ges för särskilda behov och situationsanpassning.
50

 Eftersom den bygger på neutralitet 

är den i många avseenden opersonlig och kan därför ha svårt att hantera samhällets 

emotionella behov. Enligt modellen är personliga relationer både inom och utanför 

förvaltningen icke önskvärda. På grund av detta kan modellen upplevas som stelbent.
51

  

 

1.2.3 Den brukarorienterade modellen 

Den brukarorienterade modellen inspireras av den folkstyrda förvaltningen där 

brukarmedverkan fungerar som en demokratisk inflytande kanal.
52

 Grundprinciperna för 

modellen bygger på medbestämmande och självförvaltning. Brukarna, eller 

medborgarna, tänks inte enbart fungera som mottagare av offentliga tjänster utan även 

som deltagare i utformningen av offentliga verksamheter.
53

 Till exempel kan föräldrar 

ges plats i skolor och förskole styrelser, och studenter ges plats i universitetens och 

högskolornas olika organ, för att påverka beslut som de berörs av. Detta innebär att 

brukarna får möjlighet att anpassa den offentliga servicen till individuella behov och 

önskemål. På så sätt skapar staten och förvaltningen legitimitet i 

genomförandeprocessen.
54

 Samtidigt kräver modellen aktiva medborgare som vill vara 

delaktiga och påverka beslut. Dessutom krävs det att informationsutbytet mellan 

förvaltning och medborgare är välutvecklat så att medborgarna är medvetna om vilka 

beslut de utformar och påverkar. Demokrati, öppenhet och legitimitet är viktiga begrepp 

inom modellen. Den stora fördelen med den brukarorienterade modellen är att 

medborgare sällan är kritiska mot sina egna beslut som de själva fattat eller påverkat. 

Negativa effekter med modellen kan vara att beslutsprocessen försvåras då det finns 

stora intresseskillnader, dels olika brukargrupper sinsemellan och dels mellan brukare 

och den offentliga personalens professionella ambitioner.
55

 

 

                                                 
48

 Rothstein (2014). Politik som organisation. s. 24 
49

 Söderlind & Petersson (1988). Svensk förvaltningspolitik. s. 24-25 
50

 Rothstein (2014). Politik som organisation. s. 24 
51

 Ibid, s. 20-22, 24 
52

 Söderlind & Petersson (1988). Svensk förvaltningspolitik. s. 27-28 
53

 Rothstein (2014). Politik som organisation. s. 26 
54

 Ibid. 
55

 Ibid. 
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1.2.4 Den marknadsorienterade modellen  

Den tredje förvaltningsmodellen är den marknadsorienterade modellen, även kallad new 

public management.
56

 Detta är en modell som slog igenom i Sverige och andra delar i 

västvärlden på 1980-talet då ekonomin i den offentliga sektorn krävde helt andra 

hänsynstaganden. Inspirationen till modellen kommer från den privata sektorns 

arbetsmetoder att hantera sina problem, vilka skulle tänkas lösa många ekonomiska och 

sociala missförhållanden i den offentliga förvaltningen.
57

 Kostnadseffektivitet, 

produktivitet och måluppfyllelse är viktiga begrepp inom modellen. Ett annat centralt 

begrepp är valfrihet. Medborgarna erbjuds att välja mellan olika servicealternativ, dels 

mellan olika offentliga alternativ men också mellan offentliga och privata alternativ. 

Genom marknadsliknande principer kan förvaltningen få en överblick på vilka 

serviceproducenter som lyckas att anpassa verksamheten till medborgarnas krav.
58

 

Därmed beskrivs medborgarna ofta som kunder i denna modell. En viktig aspekt i 

förvaltningens funktion är att den är decentraliserad; det som inte kan styras centralt 

uppifrån kan medborgarna själva påverka nedifrån. Därför är idén med valfrihet ett sätt 

att hantera problemet med ansvarsdrift. Förvaltningen skapar legitimitet genom att 

utformningen är marknadsorienterad och genom medborgarnas valfrihet. Modellen är 

populär i den liberala västvärlden, men den har också kritiserats. En av de främsta 

svenska kritikerna är Lennart Lundquist. Han menar att ökad fokus på ekonomin sker på 

bekostnad av demokratin. Fokuseringen på ekonomin leder till konsekvenser för den 

politiska demokratin då t.ex. medborgare reduceras till kunder när de egentligen ska 

vara utgångspunkten och drivkraften i den politiska demokratin.
59

     

 

I tabell 1 (nästa sida) sammanfattas de tre förvaltningsmodellerna utifrån vissa centrala 

aspekter. Som man kan se så skiljer de sig i sina grundläggande utgångspunkter och 

drivkrafter, men det ska påpekas att modellerna är analytiska konstruktioner, eller s.k. 

idealtyper.
60

 I den faktiska och verkliga förvaltningsprocessen är det vanligt med olika 

blandformer av förvaltningsmodeller.
61

 Eftersom studien fokuserar på att relatera dessa 

förvaltningsmodeller till e-förvaltningen är idealtyper lämpliga då de skapar ett 

                                                 
56

 New public management är ett samlingsnamn för idéer hämtade från det privata näringslivet och som 

tillämpats på den offentliga förvaltningen. I stora drag handlar det om ett utbrett marknadstänkande med 

fokus på effektivitet och kostnadskontroll.  
57

 Lundquist (1998). Demokratins väktare. s.136-137 
58

 Rothstein (2010). Politik som organisation. s. 27 
59

 Lundquist (1998). Demokratins väktare. s. 145-146 
60

 Idealtyper brukar i samhällsvetenskaplig metod benämnas som modeller. Det betyder att de är 

presenterade i en teoretisk form, vilket i sin tur underlättar det analytiska arbetet. 
61

 Rothstein (2010). Politik som organisation. s. 28 
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analytiskt mätinstrument. På så sätt kan e-förvaltningens organisatoriska utformning 

analyseras på ett systematiskt sätt för att kategoriseras och anknytas till 

förvaltningsmodellerna.  

 

Förvaltningsmodell Legalbyråkratisk Brukarorienterad Marknadsorienterad 

Teoretisk 

utgångspunkt 
Politisk teori Demokratisk teori Ekonomisk teori  

Legitimitetsgrund Generellt regelverk Medbestämmande Valfrihet 

Organisering Hierarki Självförvaltning 
Konkurrerande 

entreprenörer 

Huvudaktör Tjänsteman Brukare Kunder 

Förutsättning Definierade regler Aktivt deltagande Servicealternativ 

Positiva effekter Förutsebarhet Delaktighet Individuell anpassning 

Negativa effekter Inflexibilitet Intresseskillnader Social segregering 

Beslutstyp Regeltolkning Stormöte Kundanpassning 

 

Tabell 1. Överblick förvaltningsmodeller.   

Källa: Omarbetad efter Rothstein (2010), s. 29  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva e-förvaltningen som en förvaltningsmodell 

och besvara om den utmanar den traditionella svenska förvaltningen. Genom att studera 

måldokument och handlingsplaner utgivna av regeringen ska e-förvaltningen via en 

beskrivande idéanalys konstrueras som en förvaltningsmodell. För att besvara om e-

förvaltningen utmanar den traditionella svenska förvaltningen ställs e-förvaltningen i 

relation till historiska idéströmningar som präglat förvaltningen. Dessa historiska 

idéströmningar är förvaltningsmodellerna som presenterades i teoriavsnittet. Utifrån det 

ovanstående förda resonemanget syftar uppsatsen att besvara följande frågeställningar:  

 

 Är e-förvaltningen i huvudsak grundad på egna förvaltningsidéer, eller har den 

främst inspirerats av den legalbyråkratiska, den brukarorienterade eller den 

marknadsorienterade modellen, alternativt en kombination av dessa?  

 

 Utmanar e-förvaltningen den traditionella svenska förvaltningen? 
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1.4 Metod och material 

I detta avsnitt redogörs metoden som ligger till grund för uppsatsens analys. Vidare 

följer en redogörelse över materialet som använts för undersökningen.  

 

1.4.1 Metod 

För uppsatsens analys kommer en beskrivande idéanalys att användas som metod. Den 

beskrivande idéanalysen är i grund och botten en textanalys där idéer som uttryckts i en 

text studeras.
62

 Syftet är att analysera förekomsten av idéer i olika politiska 

sammanhang, t.ex. ideologier, debatter eller något specifikt sak- eller politikområde.
63

 

Metoden lämpar sig för undersökningen då syftet är att beskriva e-förvaltningen, ett 

specifikt sakområde, utifrån regeringens idéer om hur e-förvaltningen bör utnyttjas i den 

offentliga förvaltningen. Genom att systematiskt studera och analysera idéerna i 

regeringens måldokument för e-förvaltningen kan de användas för att rekonstruera ett 

idésystem,
64

 som kan användas för att förklara och beskriva e-förvaltningen som 

förvaltningsmodell. Analysverktyget som används för att rekonstruera idésystemet är 

idealtyper, vilket även tidigare redogjordes för i teorin om förvaltningsmodeller. 

Idealtyperna är presenterade som förvaltningsmodeller, enligt Rothstein.
65

 Idealtyper 

ska inte betraktas som modeller i vilket de på ett precist sätt beskriver verkligheten eller 

den offentliga förvaltningen. Istället fungerar idealtyper som ett analytiskt 

mätinstrument som förlägger ordnade mönster över texter.
66

 Det ordnade mönstret är till 

för att sortera textens olika idéer och formuleringar in i något av facken i ett 

analysschema. Idealtyperna är också till hjälp för att avgöra vilka delar av 

analysmaterialet som inte kan klassificeras enligt det ordnade mönstret, t.ex. vissa delar 

av regeringens måldokument som inte passar in i något av facken i analysschemat. 

Analysschemat som kommer att användas för studien är tabell 1. Det är samma tabell 

som förekom under teorins avslutande del. Innan det redogörs för analysschemat 

kommer först en genomgång av undersökningens analysenheter.  

 

1.4.2 Val av analysenheter 

Analysenheten, eller studieobjektet, för denna uppsats är e-förvaltningen. I Sverige 

började man på allvar diskutera e-förvaltning runt millenniumskiftet, till exempel i 

                                                 
62

 Bergström och Boréus (2012). Textens mening och makt. s. 39 
63

 Ibid, s. 146 
64

 Ibid, s. 150 
65

 Rothstein (2010). Politik som organisation. s. 29 
66

 Bergström och Boréus (2012). Textens mening och makt. s. 150 
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regeringens proposition ”Ett informationssamhälle för alla”
67

. Fram tills idag har en rad 

olika handlingsplaner och måldokument utgivits av den svenska regeringen. Därtill har 

flertalet kommissioner, myndigheter och andra inrättningar skapats för att driva på och 

utveckla e-förvaltningen.
68

 Även om den borgerliga regeringen och den 

socialdemokratiska regeringen skiljer sig i sina ideologiska ståndpunkter har dem i 

genomgripande drag varit överens om att utveckla den svenska e-förvaltningen och 

inlemma den i de offentliga verksamheterna.
69

 Därför kan måldokument och 

handlingsplaner från båda regeringar användas som material för analysen. E-

förvaltningen finner jag vara mycket intressant som analysenhet då den sällan diskuteras 

som en förvaltningsmodell. Istället har den främst studerats som ett tekniskt 

utvecklingsprojekt i den offentliga förvaltningen. Dock har dess framväxt de senaste 

femton åren har bidragit till att den fått en allt mer organisatorisk karaktär.
70

  

 

I analysen av e-förvaltningen anser jag att tre förvaltningsmodeller, eller idealtyper, är 

lämpliga att användas – den legalbyråkratiska modellen, den brukarorienterade 

modellen och den marknadsorienterade modellen. Valet av dessa idealtyper grundar sig 

i att alla tre kan tänkas ha tydliga kopplingar till e-förvaltningen. Den legalbyråkratiska 

modellen bygger på det rättsstatliga idealet där lagar och regler tänks styra det 

offentliga. Även om e-förvaltningen är teknisk i sin natur måste de system och e-tjänster 

som utformas ligga inom ramen för svensk lagstiftning. Den brukarorienterade 

modellen fokuserar på medbestämmande och självförvaltning. E-förvaltningen 

fokuserar också på ökad delaktighet och självförvaltning. Genom utformningen av e-

tjänster som medborgarna själva tänks utföra förlitar sig e-förvaltningen på ett ökat 

medborgardeltagande. Den marknadsorienterade modellen har som mål att effektivisera 

den offentliga förvaltningen. Likaså kan e-förvaltningen tänkas effektivisera de 

offentliga verksamheterna genom digitalisering.  

 

 

                                                 
67

 Prop. 1999/2000:86. Ett informationssamhälle för alla.  
68

 Några av exempel på dessa är IT-kommissionen, digitaliseringskommissionen, digitaliseringsrådet, 

ekonomistyrningsverket, 24-timmarsmyndigheten, e-delegationen, e-legitimationsnämnden, Vinnova, 

m.m.   
69

 I regeringsbeslutet ”N2015/3210/EF – Uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning” 

står det att den nuvarande regeringen ska satsa på att nå målen i strategiplanen ”Med medborgaren i 

centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning”, vilket är ett dokument utformat av 

den tidigare borgerliga regeringen (Reinfeldt). Ett annat exempel är att propositionen ”Prop. 2009/10:193 

Tillgängliga elektroniska kommunikationer”, utformad av regering Reinfeldt, även utgör grunden för den 

nuvarande regeringens IT-politiska mål.  
70

 Ekelin m.fl. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. s. 215 
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1.4.3 Analysschema 

Analysschemat bygger till största del på de teoretiskt renodlade förvaltningsmodeller 

som Rothstein presenterar i boken Politik som organisation. Den modifikation som 

gjorts är att variabeln ”Teoretisk utgångspunkt” har lagts till. För att försöka beskriva e-

förvaltningen som en förvaltningsmodell är analysmodellen och variablerna relevanta 

för undersökningens syfte. Variablerna tänks representera centrala aspekter i en 

offentlig organisation, vilket gör det möjligt att peka ut e-förvaltningens organisatoriska 

drag. Dock förekommer variablerna positiva och negativa effekter, vilka kan betraktas 

som utvärderande värden och står därför i konflikt med denna undersökning då syftet är 

av beskrivande karaktär. Inget försök på någon typ av utvärdering av e-förvaltningen 

kommer att göras, men utifrån materialet kommer jag i analysen att peka ut tänkta 

positiva och negativa effekter. En annan sak är att i analysen kommer inte påträffande 

karaktärsdrag att markeras med något särskilt tecken (t.ex. a1, b1, c1, osv.) för att sedan 

redovisas i det avslutande analysschemat. Istället poängteras de i vanlig textform under 

analysens gång då syftet är att i det utvecklade analysschemat föra in e-förvaltningen i 

en egen kolumn bredvid de andra förvaltningsmodellerna. Analysschemat presenteras 

inte i detta avsnitt, men återfinns i teorins avslutande del.  

 

1.4.4 Operationalisering 

Operationalisering syftar till att göra teoretiska begrepp mätbara och fokuserar på hur 

mätningen av ett studieobjekt tänks gå till.
71

 För denna studie ska de teoretiska 

begreppen ”legalbyråkratisk”, ”brukarorienterad” och ”marknadsorienterad” 

operationaliseras. Begreppen har fått detaljerade egenskaper som sedan sätts in 

idealtyperna. De detaljerande egenskaperna förkommer längst ut på den vänstra 

kolumnen i analysschemat. För att genomföra min empiriska undersökning kommer jag 

att använda mig av analysschemat som redskap. Utifrån det genomarbetade materialet i 

undersökningen ska fakta sorteras in i analysschemat för att försöka visa på någon 

karaktärisering av e-förvaltningen som förvaltningsmodell. Efter att denna 

karaktärisering har genomförts så ska e-förvaltningen i sin analyserade form jämföras 

med de andra förvaltningsmodellerna. Målet med jämförelsen är dels att försöka besvara 

om e-förvaltningen kan betraktas som en förvaltningsmodell, samt ställa e-förvaltningen 

mot de andra förvaltningsmodellerna och försöka visa på skillnader och likheter.  

                                                 
71

 Esaiasson m.fl. (2012). Metodpraktikan. s. 54 
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En fördel med idealtyper som analysredskap är att det skapar ordning i materialet vilket 

gör att materialet kan analyseras på ett smidigt sätt.
72

 Detta betyder i sin tur att 

möjligheterna ökar för att rekonstruera ett giltigt mönster. En annan fördel är att det 

gynnar systematisk jämförelse. Är idealtyperna väl utformade ökar sannolikheten att 

göra en komparativ analys.
73

 Emellertid finns också nackdelar med idealtyper som 

analysmodeller. Ett centralt problem med idealtyper är att undersökaren frestas att se 

materialet utifrån sin idealtyp. Detta betyder att man antingen påtvingar materialet 

modellen, eller att materialet vinklas in i modellen.
74

 Mer om detta problem följer i 

nästa del som handlar om validitet och reliabilitet.  

 

1.4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet fokuserar på olika typer av mätfel som kan uppstå i analysen av 

det empiriska materialet.
75

 Validitetsproblem handlar om systematiska fel som uppstår 

när man konsekvent övervärderar eller förringar omfånget av de särdrag som ska 

beskrivas.
76

 För min undersökning kan det t.ex. handla om att jag överskattar idén och 

förväntningarna om självservice som regeringen har på e-förvaltningen. 

Reliabilitetsproblem handlar om osystematiska fel som sker slumpartat, vilket innebär 

att de inte är lika förutsägbara som de systematiska felen. Det kan handla om slump- 

och slarvfel som trötthet, stress eller missförstånd i samband med tolkandet av 

materialet.
77

 Utifrån denna studie tror jag att problem med validitet och reliabilitet 

främst kan uppstå i samband med klassificeringen av e-förvaltningen. Då 

klassificeringen görs utifrån analysschemat och i relation till tre förvaltningsmodeller 

finns en risk att man godtyckligt placerar in fakta i variabler där de tänks passa bäst. 

Därmed ställer detta krav på mig som tolkare av materialet, då jag så långt som möjligt 

måste försöka undvika dessa fallgropar genom att reflektera över textens innebörd, 

jämföra texten i olika mål- och styrdokument och objektivt tolka texterna.   

 

1.4.6 Material 

Materialet för undersökningen består av olika mål- och strategidokument från 

regeringen. Därtill utgör även dokumentet Strategi för eSamhället av Sveriges 

Kommuner och Landsting en del av materialet. Med regeringen menas både den tidigare 

                                                 
72

 Bergström och Boréus (2012). Textens mening och makt. s. 166 
73

 Ibid.  
74

 Ibid, s. 167 
75

 Esaiasson m.fl. (2012). Metodpraktikan. s. 57-65  
76

 Ibid, s. 58-60  
77

 Ibid, s. 63 
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borgerliga regeringen och den nuvarande socialdemokratiska. Detta eftersom konsensus 

mellan regeringarna råder på punkten om e-förvaltningens givna roll i den offentliga 

verksamheten. Det är till och med så att huvuddragen för målen med e-förvaltningen, 

som utformades 2009, gäller än idag för den socialdemokratiska regeringen. Det finns 

direktiv som sträcker sig så långt tillbaka som till millenniumskiftet, men för denna 

undersökning så är den äldsta handlingsplanen daterad 2008. Det mest aktuella 

måldokumentet som används i undersökningen är från 2012, kallad ”Med medborgaren 

i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning”. Anledningen 

till varför denna används, och inte något mer aktuellt måldokument utgivet från den 

nuvarande regeringen, är för att den nuvarande regeringen syftar till att uppnå målen 

som är utformade i just det dokumentet.
78

 

 

1.4.7 Avgränsningar 

Genom att undersöka hur regeringens mål- och strategidokument för e-förvaltningen 

förhåller till tre specifika förvaltningsmodeller så avgränsas både e-förvaltningen och 

förvaltningsmodeller. Istället för att undersöka själva e-förvaltningen inriktar sig 

undersökningen på att analysera hur regeringen har avsett, och avser, att använda e-

förvaltningen i den offentliga verksamheten. Motiveringen till detta är att uppsatsens 

omfång och tidsram är för begränsad för att utföra en mer djupgående undersökning om 

e-förvaltning. Sedan är valet av att analysera regeringens mål och strategier för e-

förvaltningen också en avgränsning i sig. Istället för att analysera EU:s mål för e-

förvaltning, som i genomgripande drag sätter direktiven för den svenska regeringens 

mål, fokuserar studien på att enbart analysera regeringens mål och strategier för den 

svenska e-förvaltningen.
79

 På så sätt undviks dubbeltolkning och jämförande analys av 

måldokument på EU-nivå och nationell nivå. Vidare har tre specifika 

förvaltningsmodeller med förankring i den svenska förvaltningen valts ut för att ställas 

mot e-förvaltningen. Visserligen hade fler förvaltningsmodeller kunnat fungera som 

analysenheter och bidragit till en bredare analys, som i sin tur hade kunnat öka 

möjligheterna för att dra mer generella slutsatser. Men samtidigt måste undersökningen 

sättas i relation till uppsatsens storlek och tidsram, och därför gallrades alternativa 

förvaltningsmodeller bort i förmån för de med högst grad av relevans.  
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2. E-förvaltning i relation till traditionella förvaltningsmodeller 

Undersökningsarbetet som följer i detta kapitel fokuserar på att analysera e-

förvaltningen i relation till den legalbyråkratiska modellen, den brukarorienterade 

modellen och den marknadsorienterade modellen. E-förvaltningen ställs mot 

förvaltningsmodellerna var för sig och analyseras utifrån analysschemat.  

 

2.1 Legalbyråkratiska modellen vs. E-förvaltning  

Den teoretiska utgångspunkten för den legalbyråkratiska modellen och e-förvaltningen 

skiljer sig åt, men det är inte helt entydigt. För den förstnämnda är det enligt 

analysschemat politisk teori som är den teoretiska utgångspunkten. E-förvaltningen 

bygger emellertid på tekniska förutsättningar och it-standardisering
80

 vilket innebär att 

den teoretiska utgångspunkten rimligen bör vara någon form av teknisk teori. Den 

legalbyråkratiska modellen bygger på en hierarkisk uppbyggnad där politikerna utgör 

det högsta beslutsorganet. På samma sätt är det politiker som utformar direktiv och 

regelverk för e-förvaltningen
81

, men skillnaden här är att tekniken och IT-utvecklingen 

dikterar vilka typer av beslut som är möjliga. IT-ingenjörer och andra tekniskt 

sakkunniga lämnar förslag på vilka åtgärder som kan tillämpas och hur utformningen 

kan tänkas se ut, vilket sedan politikerna får ta ställning till.
82

 Även om politikerna tar 

de faktiska besluten så finns tekniken i bakgrunden och avgör vad som faktiskt är 

möjligt att genomföra. Ett exempel på detta är den nationella utbyggnaden av trådlöst 

bredband.
83

 Om en politisk strategi är att öka användningen av e-tjänster utanför 

storstäderna kan det endast ske om fler samhällsmedlemmar på landsbygden får tillgång 

till tekniken.  

 

Legitimitetsgrunden för e-förvaltningen vilar på informationssäkerhet. Både internt 

inom förvaltningen mellan olika verksamheter och myndigheter, men också utåt i 

kontakten med medborgarna. Då det numera är möjligt med elektroniskt identifiering 

blir informationssäkerheten en mycket väsentlig faktor för tilliten och legitimiteten i 

dialogen mellan myndigheter, privata aktörer och medborgare.
84

 Eftersom ärenden inom 

den offentliga förvaltningen ofta kan innehålla känsliga uppgifter, både av personlig och 

                                                 
80

 Regeringskansliet (2008). Handlingsplan för eFörvaltning. s. 5,11–12  
81

 T.ex. förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.  
82

 Ett exempel på detta är IT-standardiseringsutredningen som lämnat flera förslag på hur IT inom 

förvaltningen bör organiseras och förvaltas. Bland annat i betänkandet ”Den osynliga infrastrukturen”, 

SOU 2007:47 
83

 Regeringskansliet (2008). Handlingsplan för eFörvaltning. s. 11  
84

 Ibid.  



  
 

18 

organisatorisk karaktär, finns ett tydligt behov av säker identifiering och skydd för den 

personliga integriteten.
85

 I den legalbyråkratiska modellen är legitimitetsgrunden det 

generella regelverket vilket tyder på att legitimiteten mellan dessa former skapas på 

skilda sätt.  

 

Organiseringen i den legalbyråkratiska modellen är hierarkisk med tydlig uppdelning 

av arbetsuppgifter, medan syftet med e-förvaltningen är att organiseringen ska bygga på 

samordning.
86

 Det nationella och regionala perspektivet är viktigt eftersom flertalet 

samhälleliga tjänster sträcker sig över flera kommuner, landsting och regioner, 

exempelvis sjukvård, skola eller tillsyn och uppfölning av myndigheter som har 

verksamhet på flera orter.
87

 Genom samverkan mellan kommuner, landsting och 

myndigheter är målet dels att e-förvaltningen underlättar och effektiviserar 

informationsutbytet mellan de olika verksamheterna och dels att identifiera behov av 

digitala tjänster utifrån medborgarnas livssituationer.
88

 Detta sker genom att de olika 

verksamheterna utvecklar och tillämpar förvaltningsgemensamma system där samtliga 

berörda verksamheter kan hantera sökning, lagring och signering av elektroniska 

dokument.
89

 Skillnaden i organisationen med den legalbyråkratiska modellen och e-

förvaltningen blir den tydliga uppdelningen av arbetsuppgifter i den tidigare modellen 

kontra det samverkande arbetet inom e-förvaltningen.  

 

Huvudaktören i den legalbyråkratiska modellen är tjänstemannen som både utför det 

mesta av myndighetsarbetet och fungerar som länken mellan det offentliga och 

medborgarna. Tvärtom eliminerar e-förvaltningen en omfattande del av tjänstemannens 

roll och låter istället medborgarna möta det offentliga via dataskärmen och utföra sina 

myndighetsärenden elektroniskt. Genom olika webbtjänster, eller e-service, tillåts 

medborgarna både kommunicera och utföra sina myndighetsärenden.
90

 Huvudaktören 
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för e-förvaltningen blir därmed medborgaren. Detta ställer omfattande krav på att e-

förvaltningen utformar digitala tjänster efter medborgarnas behov.
91

 

 

Förutsättningen för den legalbyråkratiska modellen är att det finns definierade regler 

och lagar som medborgarna väntas respektera och agera i enlighet med. På samma sätt 

förväntas tjänstemännen agera enligt vissa regler och lagar för att undvika opartiskhet.
92

 

Om regelverket tänks fungera som murbruket i den legalbyråkratiska modellen tänks 

informationstekniken fungera dito i e-förvaltningen. Förutsättningen i e-förvaltningen är 

nämligen att både de offentligt anställda och medborgarna anammat 

informationstekniken. Alltså är det en viss nivå av IT-kunskap och regelmässig IT-

användning som är förutsättningen för e-förvaltningen.
93

  

 

Positiva effekter med den legalbyråkratiska modellen är förutsebarheten. Genom 

rättsäkerheten och neutraliteten kan medborgarna i stor utsträckning förutse utfallet av 

sina myndighetsärenden. Den främsta positiva effekten, samt ett av målen, som 

framhålls med e-förvaltningen är effektivitet.
94

 Digitaliseringen och den elektroniska 

informationshanteringen syftar till att minska arbetsbördan i den offentliga 

förvaltningen. Dels genom att det konkreta förvaltningsarbetet sker via olika IT-system 

och dels genom webbtjänster där medborgarna utför myndighetsärenden själva.
95

 Vad 

den egentliga positiva effekten mynnar ut i är inte entydigt, men kan tänkas bli 

självservice i slutändan. Att medborgarna får tillgång till elektroniska kanaler där de 

själva utför en del av myndighetsarbetet och kan kommunicera med det offentliga 

oavsett tid och rum.
96

  

 

Negativa effekter med den legalbyråkratiska modellen är inflexibilitet och oförmågan 

till situationsanpassning.
97

 Då den bygger på neutralitet och beständiga regler och lagar 

kan den ofta ses som opersonlig, i synnerhet då modellen inte önskar personliga 
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relationer varken inom eller utanför förvaltningen. E-förvaltningen är förmodligen ännu 

mer opersonlig då medborgarna de facto inte personligen möter tjänstemännen utan 

istället möter det offentliga via datorskärmen. En hög grad av e-förvaltning kan därför 

öka avståndet mellan medborgarna och det offentliga. Detta kan vara en av de negativa 

effekterna med e-förvaltningen.  

 

Beslutstypen för den legalbyråkratiska modellen är regeltolkning. Myndighetsärenden 

beslutas utifrån centralt beslutade, enhetliga och precisa lagregler.
98

 På samma sätt 

behövs ett rättsligt stöd för e-förvaltningen då syftet är att elektroniskt hantera och 

utbyta information mellan olika verksamheter och aktörer.
99

 Eftersom 

organisationsmålet är samverkan mellan kommuner, landsting, regioner och andra 

myndigheter berör e-förvaltningen flertalet lagar. T.ex. kommunallagen, 

registerlagstiftningen och upphandlings- och konkurrenslagstiftningen.
100

 Därmed finns 

ett omfattande juridiskt behov av att både klarlägga befintliga lagar inom området för e-

förvaltningen, men också stifta nya lagar för att möjliggöra utvecklandet av e-

förvaltningen. Då regeltolkningen i e-förvaltningen tänks ske genom IT-system skiljer 

den sig i sin natur från den legalbyråkratiska modellen, där istället tjänstemännen tänks 

tolka lagar. Det som krävs för IT-baserad regeltolkning och utbyte av information 

mellan olika verksamheter kallas interoperabilitet.
101

 Interoperabilitet handlar om 

förmågan hos olika IT-system och andra komponenter att fungera och kommunicera 

tillsammans. För att fatta rättsliga beslut krävs juridisk interoperabilitet. Den juridiska 

interoperabilitet innebär att alla berörda verksamheter inom e-förvaltningen ska ha ett 

rättsligt stöd för den samverkan man behöver och avser att medverka i.
102

  

 

2.2 Brukarorienterade modellen vs. E-förvaltning 

Den teoretiska utgångspunkten för den brukarorienterade modellen är demokratisk teori 

där medborgarviljan tänks stå i fokus. Inom e-förvaltningen står förvisso medborgarna 

också i fokus, men istället i rollen som huvudaktör. De tänks främst fungera som 

mottagare av offentliga e-tjänster.
103

 Men i den brukarorienterade modellen tänks 

brukarna, eller medborgarna, inte enbart fungera som mottagare av offentliga tjänster 
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utan även som deltagare i utformningen av offentliga verksamheter.
104

 Vanliga 

medborgare besitter främst grundläggande IT-kunskaper och kommer därför ha svårt att 

faktiskt kunna delta i utformningen av e-förvaltningen då detta kräver mer av en 

expertis inom området. De har däremot möjlighet att kommunicera med den offentliga 

förvaltningen och lämna förslag på åtgärder,
105

 men graden av delaktighet är större i den 

brukarorienterade modellen då medborgare faktiskt kan delta i utförandet.
106

 Denna 

aspekt föranleder till legitimitetsgrunden mellan de olika formerna.  

 

Legitimitetsgrunden för den brukarorienterade modellen är medbestämmande. Som 

ovan nämnt tillåter modellen medborgarna utvidgade möjligheter till medbestämmande 

i beslut som berör förvaltnings verksamheter. E-förvaltningen syftar också till att 

erbjuda medborgarna delaktighet i det offentliga, men förutsättningarna bygger på 

teknisk säkerhet då tanken är att medborgarna ska kunna delta elektroniskt.
107

 På ett sätt 

är förutsättningarna likartade; båda former förutsätter ett välutvecklat 

informationsutbyte mellan förvaltning och medborgare så att medborgarna är medvetna 

om vad de faktiskt påverkar.
108

 Samtidigt finns en grundläggande skillnad; genom e-

förvaltningen föreslås medborgarna att delta externt genom olika e-tjänster medan 

brukarna i den brukarorienterade modellen ges plats i styrelser och andra beslutsorgan i 

olika offentliga verksamheter.  

 

Organiseringen i den brukarorienterade modellen har som mål att till stor del vara 

självförvaltande där brukarna har betydande rättigheter till medbestämmande och 

delaktighet. Även om e-förvaltningen syftar till att involvera medborgarna genom olika 

typer av e-service och e-tjänster, för att minska arbetsbördan i förvaltningen, är inte 

organisationsmålet självförvaltning. Istället syftar e-förvaltningen att skapa en 

samverkande organisering i den offentliga förvaltningen.
109

 Även om olika myndigheter 

ansvarar för sin egen information och tänks producera e-tjänster efter den egna 

verksamhetens behov finns ett övergripande mål om samverkan.
110

 Eftersom e-
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tjänsterna ställer krav på standardisering för komponenter, kommunikation och 

information så måste det finnas ett tydligt ansvar för helheten.
111

  

 

Huvudaktören är den samma i den brukarorienterade modellen och e-förvaltningen, 

nämligen medborgaren.  Skillnaden mellan de två är hur man ser på medborgarens roll. 

I den brukarorienterade modellen ses medborgarna som brukare, eller deltagare av den 

offentliga förvaltningen, med utvidgade rättigheter för delaktighet och 

medbestämmande.
112

 Förvisso tänks medborgaren också i någon mening fungera som 

deltagare i e-förvaltningen, men de ses främst som mottagare av elektroniska 

myndighetstjänster.
113

 Ett delmål i regerings strategi med e-förvaltningen är ”En enklare 

vardag för medborgare”.
114

 Här talas det om att e-tjänsterna ska utformas efter 

medborgarnas behov, att e-tjänsterna ska vara enkla och säkra att använda och att man 

ska öka tillgängligheten för e-tjänsterna.
115

 E-tjänsterna anpassas efter medborgarnas 

behov och därför ses de snarare som mottagare av e-tjänster än brukare som syftar till 

att delta och påverka förvaltningen på ett betydande sätt.  

 

Förutsättningen för den brukarorienterade modellen är att det finns en betydande mängd 

samhällsmedlemmar som aktivt vill vara delaktiga och påverka politiska beslut och 

sedermera den offentliga förvaltningen.  E-förvaltningen förutsätter att både personalen 

i den offentliga verksamheten och att medborgarna har datorvana och besitter en viss 

nivå av IT-kunskap. Förutom att det krävs grundläggande IT-kunskaper behövs en 

effektiv informationshantering inom den offentliga verksamheten.
116

 Med effektiv 

informationshantering avses bl. a ett välutvecklat informationsutbyte för handläggning 

av myndighetsärenden och bättre e-service till medborgare och företag.
117

  

 

Positiva effekter med den brukarorienterade modellen är att medborgarna i hög grad är 

delaktiga i olika typer av beslutsprocesser i den offentliga verksamheten. Genom 

delaktigheten och medbestämmandet skapas legitimitet i förvaltningen, och samtidigt 

blir det krångligare för brukarna att kritisera förvaltningen då de själva varit med och 
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påverkat eller utformat beslut.
118

 Positiva effekter med e-förvaltningen tänks vara 

effektiviten som skapas genom interna IT-system och webbtjänster som tillåter 

medborgarna själva att utföra flertalet myndighetsärenden själva.
119

  

 

Negativa effekter med den brukarorienterade modellen är starka intressemotsättningar 

som kan uppstå mellan brukare och det offentligt anställda, men även inom en och 

samma brukargrupp. Detta kan leda till tvister vid förhandlingar och möten vilket 

försvårar beslutsprocessen. Den negativa effekten med e-förvaltningen är att 

medborgarnas möte med det offentliga blir opersonligt.
120

 Även om regeringens mål är 

att utforma webbtjänster utifrån medborgarnas olika förutsättningar och 

livssituationer
121

 hotas den mänskliga sidan av förvaltningen då mycket av 

fältpersonalens uppgifter ersätts med elektroniska tjänster.  

 

Beslutstypen för den brukarorienterade modellen är stormöte. Med stormöte menas att 

brukarna ges plats och inflytande i beslutprocessen.
122

 Även om e-förvaltningen syftar 

till att göra medborgarna delaktiga i e-förvaltningen tänks de inte vara direkt delaktiga i 

beslutsprocessen. Istället ska den juridiska interoperabiliteten ligga till grund för 

beslutsfattningen inom e-förvaltningen.
123

  

 

2.3 Marknadsorienterade modellen vs. E-förvaltning 

Den teoretiska utgångspunkten för den marknadsorienterade modellen grundar sig i 

ekonomisk teori där bl. a kostnadseffektivitet tänks styra utformningen av offentliga 

åtgärdsprogram.
124

 Som tidigare nämnt har e-förvaltningen sin teoretiska utgångspunkt i 

en blandning av politisk och teknisk teori, där tekniken sätter förutsättningarna för 

politiken.
125

 Men samtidigt finns det tydliga inslag av ekonomiska drivkrafter som 

effektvisering, produktivitet och service i regeringens målpolicy för e-förvaltningen. 

T.ex. tänks statsförvaltningen effektiviseras genom digitaliseringen.
126

 Det digitala 

samverkansmålet mellan olika myndigheter syftar till att undvika onödiga kostnader och 
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höja den samlade produktiviteten.
127

 Dessutom kan servicen till medborgare och 

företagare förbättras om fler e-tjänster med samordnad information skapas.
128

 Därmed 

kan det argumenteras för att regeringens mål med e-förvaltningen, i någon mening, 

också inspireras av ekonomisk teori.  

 

Legitimitetsgrunden för den marknadsorienterade modellen bygger på att förvaltningen 

utformas av marknadslika principer där medborgarna erbjuds att välja mellan olika 

servicealternativ. E-förvaltningen syftar också till att erbjuda bättre service med fler e-

tjänster.
129

 Dessutom vill regeringen att fler utomstående aktörer, t.ex. organisationer, 

föreningar och företag, ska kunna tillhandhålla statens digitala tjänster.
130

 Därför sker 

utformningen av offentlig webbinformation och e-tjänster i standardiserade format så att 

organisationer och företag kan använda informationen och utveckla egna e-tjänster.
131

 

Alltså tänks även e-förvaltningen utformas efter marknadslika principer där 

medborgarna erbjuds valfrihet. Detta är inte legitimitetsgrunden för e-förvaltningen, 

istället är det, som tidigare nämnt, informationssäkerheten. Dock kan fler e-tjänster som 

tillhandahålls av olika aktörer tänkas bidra till att öka legitimiteten av e-förvaltningen.  

 

Organiseringen av den marknadsorienterade modellen bygger på konkurrerande 

entreprenörer, eller serviceproducenter, som tävlar om att effektivast anpassa 

servicealternativ efter medborgarnas krav.
132

 Här tänks verksamheter konkurrera mot 

varandra, men i e-förvaltningen tänks de flesta verksamheter och myndigheter istället 

samverka med varandra. Detta kan bero på att utbytet av elektronisk information inom 

e-förvaltningen, både internt mellan olika verksamheter och aktörer, men också utåt mot 

medborgarna, kräver breda överenskommelser kring standarder och tekniska 

förutsättningar.
133

 Regeringen vill att e-förvaltningen ska bygga på standarder för att 

skapa återanvändbara lösningar, men också för att undvika differentierade tekniska 

lösningar.
134

 Alltså finns en central skillnad i organiseringen mellan den 

marknadsorienterade modellen och e-förvaltningen; den förstnämnda bygger på 

konkurrerande verksamheter medan den sistnämnda föredrar samverkan.  
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Huvudaktören är kunden i den marknadsorienterade modellen och medborgaren i e-

förvaltningen. I grund och botten är huvudaktören samma för båda, men 

benämningsskillnaden kan förklaras med att man väljer att se på samhällsmedlemmarna 

på olika sätt. Medborgare beskrivs som kunder i den marknadsorienterade modellen då 

de har valfrihet mellan olika servicealternativ. Dels mellan olika offentliga alternativ 

men också mellan offentliga och privata alternativ.
135

 I e-förvaltningen tänks 

medborgarna också ha valfrihet i användningen av olika e-tjänster,
136

 men benämns inte 

som kunder. På samma sätt som man utformar servicealternativ efter medborgarnas krav 

i den marknadsorienterade modellen så avser e-förvaltningen att utforma e-tjänster efter 

medborgarnas behov.
137

 En förklaring till skillnaden i benämningen kan vara att den 

marknadsorienterade modellen påverkas av det ekonomiska tänkandet och kan därför 

tendera att ”avpolitisera” förvaltningen och synen på samhällsmedlemmarna.
138

 Medan 

e-förvaltningen, som påverkas av direktiv från regeringen, försöker värna om den 

politiska demokratin och sätta medborgaren i fokus.  

 

Förutsättningen för den marknadsorienterade modellen är servicealternativ där 

medborgarna, eller kunderna, får möjlighet att välja mellan tjänster från en rad olika 

aktörer. Detta sätter i sin tur press på serviceproducenter, såväl privata som offentliga, 

som får konkurrera mot varandra för att effektivast möta medborgarnas krav.
139

 Det som 

sätter press på e-förvaltningen, och som även är förutsättningen, är att en övervägande 

del av medborgarna har tillräckliga IT-kunskaper och att de är benägna att möta det 

offentliga elektroniskt. För att uppnå detta avser regeringen öka tillgängligheten och 

utveckla användbarheten i e-tjänsterna som ska finnas till medborgarnas förfogande.
140

  

 

Positiva effekter med den marknadsorienterade modellen är individuell anpassning. Den 

individuella anpassningen skapas genom medborgarnas valfrihet och konkurrerande 

serviceproducenter.
141

 E-förvaltningen tänks föra med sig positiva effekter som 

självservice.
142

 Förutom självservicen där medborgarna utför myndighetsärenden själva 
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argumenteras det för att e-förvaltningen har positiva effekter för miljön. 

Digitaliseringen, d.v.s. ersättningen av pappersutskick med digitala alternativ, i Sverige 

tänks leda till en hållbar statsförvaltning.
143

 Dessutom menar EU-kommissionen att 

koldioxidutsläppen i Europa kan med hjälp av IT minskas med upp till 15 procent.
144

  

 

Negativa effekter med den marknadsorienterade modellen är social segregering. Pga. de 

marknadsprinciper som tänks styra förvaltningen hamnar jämlikhetsidealet i kläm. 

Jämlikhetsidealet bygger på att alla medborgare har likartade möjligheter att skaffa sig 

den information som behövs för att fatta rationella beslut och välja lämpliga 

servicealternativ som erbjuds. Givetvis är inte detta alltid fallet, utan vissa medborgare 

är oförmögna att fatta vissa beslut själva och därför kan den marknadsstyrda 

förvaltningen leda till social segregering.
145

 E-förvaltningen kan också leda till social 

segregering då den ställer krav på medborgaren. Krav som regelbunden 

internetanvändning och grundläggande IT-kunskaper. Faktorer som ålder och sociala 

förhållanden påverkar olika samhällsgruppers möjlighet och benägenhet att utnyttja e-

förvaltningens utbud.
146

 Även om social segregering inte är den huvudsakliga negativa 

effekten med e-förvaltningen kan den ändå tänkas vara en bieffekt.  

 

Beslutstypen för den marknadsorienterade modellen är kundanpassning. Genom 

valfrihet kan kunder, eller medborgare, välja bort för det som de upplever som 

olämpliga servicealternativ till förmån för något annat servicealternativ som de anser 

vara bättre. Dessa marknadslika principer ger en god indikation på vilka 

servicelaternativ som lyckas bra och vilka som lyckas mindre bra med att utforma 

verksamheter efter medborgarnas krav.
147

 Beslutstypen för e-förvaltningen är som 

tidigare nämnt den juridiska interoperabiliteten. Den ska fungera som det rättsliga stödet 

i de olika IT-systemen som tänks samverka mellan kommuner, landsting, regioner och 

andra offentliga verksamheter.
148
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2.4 Analys  

Utifrån det ovanstående resultatet visar analysen att e-förvaltningen har karaktärsdrag 

som kan relateras till alla tre förvaltningsmodeller. E-förvaltningen kan kopplas ihop 

med den legalbyråkratiska modellen under punkterna ”teoretisk utgångspunkt” och 

”beslutstyp”. I både e-förvaltningen och den legalbyråkratiska modellen tänks 

politikerna utforma direktiv och regelverk som de offentliga verksamheterna ska 

förhålla sig till. Alltså fungerar politiken som det högsta formella beslutsorganet. 

Paradoxalt finns det en viktig skillnad i denna sammankoppling. I e-förvaltningen 

dominerar tekniken i bakgrunden. Tekniken sätter förutsättningar och dikterar vilka 

typer av politiska program och åtgärder som är möjliga inom ramen för e-förvaltning. 

Därmed kan den teoretiska utgångspunkten för e-förvaltningen även tolkas på ett annat 

sätt än som politisk teori. För även om det formellt är politiken som tänks vara den 

teoretiska utgångspunkten är det tekniken som avgör vad för slags åtgärdsprogram som 

faktiskt är möjliga att genomföras. En mer renodlad koppling mellan den 

legalbyråkratiska modellen och e-förvaltningen går att finna under punkten beslutstyp. I 

båda former är beslutsfattningen styrd och förankrad i det rättsliga. Även om 

tillvägagångssättet för beslutsfattningen skiljer sig i sin natur, i den legalbyråkratiska är 

det tjänstemännen som fattar beslut och i e-förvaltningen sker det automatiskt via IT-

system, så är besluten grundade enligt juridiska föreskrifter.  

 

Bandet mellan den brukarorienterade modellen och e-förvaltningen finns främst under 

punkten ”huvudaktör”. I både den brukarorienterade modellen och e-förvaltningen står 

medborgaren som huvudaktör. Medborgaren, eller brukaren, tänks både fungera som 

mottagare av offentliga tjänster, men även som deltagare i den offentliga verksamheten. 

I den brukarorienterade modellen betonas medbestämmande och delaktighet medan e-

förvaltningen fokuserar mer på medborgaren som utförare och användare av 

myndighetsärenden genom olika typer av e-tjänster. Så även om det finns en tydlig 

koppling på punkten huvudaktör, finns också en skillnad i hur man ser på medborgarnas 

roll och deras relation med förvaltningen. En annan sammankoppling mellan den 

brukarorienterade modellen och e-förvaltningen kan tänkas förekomma under punkten 

”positiva effekter”. Båda syftar till att skapa någon slags självförvaltande funktion. I den 

brukarorienterade modellen tänks detta skapas genom att medborgarna får ökat 

inflytande i beslutsprocessen. I e-förvaltningen tänks detta skapas genom att 

medborgarna själva får utföra allt fler myndighetsärenden elektroniskt vilket i sin tur 
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kan minska arbetsbördan på förvaltningen. Då variabeln positiva effekter är av 

utvärderande karaktär, vilket skär sig mot undersökningens beskrivande syfte, bör 

denna analysaspekt enbart betraktas som en möjlig, inte vetenskapligt fastställd, effekt 

utifrån det analyserade materialet.  

 

Gällande relationen mellan e-förvaltningen och den marknadsorienterade modellen kan 

påträffande karaktärsdrag hittas under punkterna ”teoretisk utgångspunkt” och 

”huvudaktör”. E-förvaltningen har som tidigare nämnt sin främsta teoretiska 

utgångspunkt i teknik, men samtidigt styrs den formellt av politiska beslut och direktiv. 

På samma gång finns tydliga inslag av ekonomiska drivkrafter i samtliga undersökta 

måldokument och handlingsplaner för e-förvaltningen. Mål som effektivisering, 

produktivitet och ökad service. Därför kan det argumenteras att e-förvaltningen också 

har viss förankring i ekonomisk teori. I och med att e-förvaltningen kan spåras till både 

politisk och ekonomisk teori blir det svårt att göra en kvalificerad tolkning av vad som 

egentligen är den teoretiska utgångspunkten för e-förvaltningen.  

 

Den andra kopplingen mellan den marknadsorienterade modellen och e-förvaltningen 

hittas i synen på huvudaktör. Båda ser medborgaren, eller kunden, som huvudaktören. 

Denna koppling återfanns även i den brukarorienterade modellen. 

Benämningsskillnaden på brukare, kund och medborgare handlar om hur man väljer att 

se på samhällsmedlemmarna och vilken roll de tänks ha i förvaltningen. För den 

marknadsorienterade modellen beskrivs medborgare ofta som kunder då de erbjuds 

valfrihet mellan olika servicealternativ. Även om e-förvaltningen tänks erbjuda 

medborgarna valfrihet gällande olika e-tjänster, som tillhandahålls av både offentliga 

och privata aktörer, anses de snarare fungera som användare eller utförare än kunder.  

Fokusen ligger på att e-förvaltningen ska leda till ett ökat användande av e-tjänster från 

medborgarnas sida.  

 

Utifrån analysen har e-förvaltningen placerats in som en egen förvaltningsmodell i 

analysschemat som följer på nästa sida. De ifyllda variablerna för e-förvaltningen tänks 

tillsammans skapa ett idésystem som försöker beskriva e-förvaltningen som en teoretisk 

förvaltningsmodell. Idésystemet visar att e-förvaltningen, trots flera kopplingar till de 

tre förvaltningsmodellerna, inte har en enda variabel som motsvarar någon annan 

variabel i de andra förvaltningsmodellerna. Detta beror på att variablerna som påträffar 
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varandra mellan e-förvaltningen och förvaltningsmodellerna tar sina uttryck på olika 

sätt och därför också benämns annorlunda. T.ex. som att beslutstypen i den 

marknadsorienterade modellen och e-förvaltningen grundas i rättsliga principer, men 

formuleras på olika sätt eftersom den förstnämnda bygger på regeltolkningar av 

tjänstemän och den sistnämna bygger på juridisk interoperabilitet. Det andra exemplet 

är huvudaktören, som i den brukarorienterade, den marknadsorienterade och i e-

förvaltningen är medborgaren. Dock kallas medborgaren för brukare i den 

brukarorienterade modellen och kund i den marknadsorienterade modellen.  

 

Förvaltningsmodell Legalbyråkratisk Brukarorienterad Marknadsorienterad E-förvaltning 

Teoretisk 

utgångspunkt 
Politisk teori Demokratisk teori Ekonomisk teori  ”Teknik” 

Legitimitetsgrund Generellt regelverk Medbestämmande Valfrihet Informationssäkerhet 

Organisering Hierarki Självförvaltning 
Konkurrerande 

entreprenörer 
Samverkan 

Huvudaktör Tjänsteman Brukare Kunder Medborgare 

Förutsättning Definierade regler Aktivt deltagande Servicealternativ 
IT-användning/ IT-

kunskap 

Positiva effekter Förutsebarhet Delaktighet Individuell anpassning Självservice 

Negativa effekter Inflexibilitet Intresseskillnader Social segregering Opersonligt 

Beslutstyp Regeltolkning Stormöte Kundanpassning Interoperabilitet  

 

Tabell 2. Utvecklat analysschema. 

 

Slutsatserna som presenteras i nästa kapitel utgörs av ovanstående resultat och analys. 

Förutom resultatet och analysen kommer slutsatserna att sättas in i större sammahang 

utifrån uppsatsens problemdiskussion, tidigare forskning och teori.  
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3. Slutsatser  

Innan undersökningens slutsatser redovisas kan det vara lägligt att föra tillbaka tankarna 

till undersökningens syfte. Syftet var att beskriva e-förvaltningen som en 

förvaltningsmodell och besvara om den utmanar traditionell svensk förvaltning. Vidare 

ämnade uppsatsen att besvara om e-förvaltningen kan anses vara grundad i någon, eller 

några, tidigare etablerade förvaltningsmodeller. Detta genom en studie av mål- och 

strategidokument utgivna av den svenska regeringen och utifrån de teoretiskt renodlade 

förvaltningsmodellerna – den legalbyråkratiska, den brukarorienterade och den 

marknadsorienterade modellen. 

  

Resultatet visade att e-förvaltningen hade karaktärsdrag som kunde relateras till alla tre 

förvaltningsmodeller. Där relationen påträffades flest gånger var under variablerna 

teoretisk utgångspunkt och huvudaktör, två gånger vardera. Dels kunde e-förvaltningen 

relateras till den teoretiska utgångspunkten om politisk teori i den legalbyråkratiska 

modellen, och dels kunde den relateras till den ekonomiska teorin i den 

marknadsorienterade modellen. Icke desto mindre fanns starka indikationer på att e-

förvaltningen styrs och utformas utifrån tekniska möjligheter. Anledningen till varför e-

förvaltningen inte bygger på en renodlad teknisk teoretisk utgångspunkt kan vara för att 

den måste tillgodose demokratiska, politiska och ekonomiska krav för att anses legitim. 

Likväl har jag i mitt utvecklade analysschema skrivit in ”teknik” som teoretisk 

utgångspunkt för e-förvaltningen. Detta eftersom e-förvaltningen är teknisk i sin natur 

och underordnad den tekniska utvecklingen. Slutsatsen jag drar är att den teoretiska 

utgångspunkten för e-förvaltningen är teknik, men den är inte renodlad, utan den måste 

även tillgodose andra samhälleliga aspekter (demokrati, politik och ekonomi) för att 

anses som en legitim förvaltningsmodell. Möjligtvis kan detta vara en indikator på att e-

förvaltningen, rent idémässigt, är av regeringen medvetet utformad som en blandform. 

Detta skulle kunna stödja Bo Rothsteins anmärkning att förvaltningsmodeller i den 

verkliga förvaltningsprocessen ofta förekommer som blandformer.  

 

Huvudaktören i e-förvaltningen tänks vara medborgaren, vilket kan relateras till den 

brukarorienterade och den marknadsorienterade modellen. Även om medborgaren 

benämns annorlunda i förvaltingsmodellerna, brukare och kund, tänks den civila 

samhällsmedlemmen stå i fokus för alla tre. Varför e-förvaltningen väljer begreppet 

medborgare, och inte utförare eller användare som det ofta refereras till i 

måldokumenten, kan möjligen vara för att sätta en demokratisk prägel på utformningen.  
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Lennart Lundquist kritiserade den marknadsorienterade modellen för att reducera 

medborgarna genom att beskriva dem som kunder. Möjligen kan det vara så att e-

förvaltningens egentliga huvudaktör är utförare/användare, men att de istället refereras 

till som medborgare för inte reduceras till enbart som utförare av e-tjänster. Dessutom är 

medborgare ett vidare begrepp än utförare eller användare som snarare refererar till 

aktiva individer som redan utför sina myndighetsärenden elektroniskt. Genom att istället 

använda begreppet medborgare inkluderas nästan alla samhällsgrupper, vilket är 

förenligt med målet om öka folkets användning av e-tjänster.   

 

Slutsatsen jag drar är att e-förvaltningen kan relateras till alla tre förvaltningsmodeller, 

men att den huvudsakligen är grundad på egna idéer. Förklaringen till att den kan 

relateras till förvaltningsmodellerna har och göra med att e-förvaltningen måste 

tillgodose demokratiska, politiska och ekonomiska värden för att anses vara en legitim 

förvaltningsform. Motiveringen till varför den huvudsakligen är grundad på egna idéer 

är för att den är teknisk i sin natur och därför kräver andra villkor än vad de jämförda 

förvaltningsmodellerna kräver. Därmed kan man även dra slutsatsen att e-förvaltningen 

skapar ett eget idésystem. Utifrån idealtypiska föreställningar kan alltså e-förvaltningen 

beskrivas som en förvaltningsmodell. Det vill säga att den ur ett teoretiskt perspektiv 

kan beskrivas som en förvaltningsmodell, inte att den de facto beskriver det verkliga 

arbetet i en förvaltning.  

 

I tidigare forskning framhölls idén om att e-förvaltningen inte bara är ett tekniskt 

utvecklingsprojekt i förvaltningen, utan att den också förändrar organisationen i de 

offentliga verksamheterna. Utifrån det undersökta materialet verkar det som det också är 

regeringens syfte att förändra organisationen i förvaltningen, och kanske i vissa 

avseenden rent av att skapa en annorlunda förvaltning än den traditionella. Därmed 

kanske e-förvaltningen inte bara är ett tekniskt utvecklingsprojekt, utan mer av en 

omfattande satsning att digitalisera förvaltningen. Denna aspekt föranleder till 

uppsatsens andra frågeställning: Utmanar e-förvaltningen den traditionella svenska 

förvaltningen? Vad som talar för att den utmanas är att e-förvaltningen skapar nya 

spelregler i förvaltningen. Genom att digitalisera förvaltningen ändras både 

tjänstemännens och medborgarnas förhållande till det offentliga. Istället för det 

traditionella personliga mötet mellan tjänstemän och medborgare blir det nya mötet 

elektroniskt. Denna tekniska karaktär som tänks genomsyra förvaltningen ställer nya 

legitimitetskrav. Krav som ökad informationssäkerhet och interoperabilitet. Problemet 
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är att förutom dessa nya tekniska krav som måste tillgodoses, måste även de 

traditionella (demokratiska, politiska och ekonomiska) kraven tillgodoses för att 

förvaltningen ska anses legitim. Prioriteras de tekniska kraven i förmån till de 

traditionella riskerar e-förvaltningen att försumma medborgarnas förtroende. Katarina 

Giritli Nygren och Hans G Wiklund betonade just att följderna av förvaltningens 

digitalisering måste demokratisäkras. Detta tror jag är en mycket viktig punkt ur ett 

legitimitetsperspektiv. Då legitimiten bygger på att medborgarna har förtroende för de 

offentliga åtgärder som erbjuds måste tekniken och e-förvaltningen kunna möta 

medborgarnas differentierade behov.  

 

Utifrån min undersökning lyckas jag inte entydigt besvara den andra frågeställningen, 

om e-förvaltningen utmanar den traditionella svenska förvaltningen, då detta skulle bli 

föremål för tolkning, och inte utgöra en generell giltig slutsats. Efter att ha gjort detta 

arbete lämnas jag dock med ett omvänt, men tydligt, svar som står i direkt relation med 

frågeställningen: den traditionella svenska förvaltningen utmanar e-förvaltningen. Den 

ställer krav på e-förvaltningen att tillgodose traditionella legitimitetskrav. Oavsett vilka 

förvaltningsmodeller, eller andra analytiska filter, som e-förvaltningen undersöks utifrån 

utmanar den etablerade svenska förvaltningen innovationer.  

 

För att sätta in diskussionen i ett större sammanhang är förhållandet mellan teknik, 

samhälle och social förändring särskilt intressant. Som påpekat i problemdiskussionen 

driver tekniken på den mänskliga utvecklingen och förändrar vår sociala verklighet. 

Men efter teknikens ”baksmälla” förändras successivt den ursprungliga optimismen till 

missnöje och tvivel, vilket sätter nya krav på tekniken. Om e-förvaltningen ska kunna 

bli ett förvaltningsideal, och inte bara ett stort IT-projekt, måste den kunna tillgodose 

både nya tekniska krav, men också traditionella legitimitetskrav.  

 

Då e-förvaltningen är ett relativt nytt och pågående inslag i den svenska förvaltningen 

finns många möjligheter för vidare forskning. För min undersökning hade exempelvis 

flera idealtyper kunnat ställas mot e-förvaltningen för att möjligen visa på att e-

förvaltningen kan relateras till ännu fler förvaltningsidéer. Andra relevanta 

undersökningar kan vara effektinriktade idéanalyser av e-förvaltningen, inom specifika 

geografiska områden och verksamheter, som undersöker den sociala tillvaron påverkas.  
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Sammanfattning  

E-förvaltningens framåtskridande förändrar den traditionella relationen mellan 

politiken, förvaltningen och medborgarna. Idag möter vi den offentliga förvaltningen 

allt mer och mer via mobilen, surfplattan eller datorkärmen. Idén bakom e-förvaltningen 

bygger på en fundamental omorganisering av den offentliga sektorn, vilket betyder att 

även den organisatoriska karaktären av förvaltningen förändras.  

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån regeringens mål- och strategidokument beskriva 

e-förvaltningen som en förvaltningsmodell och besvara om den utmanar den 

traditionella svenska förvaltningen. För att besvara om e-förvaltningen utmanar den 

traditionella svenska förvaltningen ställs e-förvaltningen i relation till tre etablerade 

förvaltningsmodeller – den legalbyråkratiska, den brukarorienterade och den 

marknadsorienterade. Dessa förvaltningsmodeller är teoretiskt renodlade modeller, 

idealtyper, och fungerar som en skissering för att idéanalytiskt beskriva e-förvaltningen 

som en förvaltningsmodell.  

 

Resultatet visar att e-förvaltningen kan relateras till alla tre förvaltningsmodeller, men 

att e-förvaltningen samtidigt skapar ett eget idésystem. Den tydligaste kopplingen till 

den legalbyråkratiska modellen finns i det rättstatliga idealet där beslutsfattningen ska 

grundas i juridiska föreskrifter.  Relationen mellan e-förvaltningen och den 

brukarorienterade modellen finns i synen på huvudaktören. Medborgaren, eller 

brukaren, tänks i båda modeller fungera som mottagare av offentliga tjänster och 

deltagare i den offentliga verksamheten. I relationen mellan e-förvaltningen och den 

marknadsorienterade modellen återfinns också i synen på huvudaktör, men också i den 

teoretiska utgångspunkten. Resultatet visar att det finns tydliga ekonomiska drivkrafter 

för e-förvaltningen som syftar till effektivisering och ökad produktivitet. I den 

marknadsorienterade modellen beskrivs medborgare ofta som kunder då de erbjuds 

valfrihet mellan olika service alternativ. Även e-förvaltningen syftar till ett erbjuda 

medborgarna valfrihet gällande olika e-tjänster.  

 

Undersökningen lyckas inte entydigt besvara om e-förvaltningen utmanar den 

traditionella svenska förvaltningen, men icke desto mindre visar undersökningen, 

tvärtom, starka indikationer på att den traditionella förvaltningen utmanar e-

förvaltningen.  
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