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Abstrakt 
Uppsatsen är en kvalitativ studie över Försäkringskassans digitalisering 
och arbete mot e-förvaltning. Studien har ett medborgarperspektiv och den 
empiri som samlats in stödjer sig på muntlig som dokumenterad 
information från Försäkringskassan men mest centralt på 19 intervjuer 
med förmånstagare hos Försäkringskassan. Försäkringskassan handlägger 
ärenden inom flertalet olika försäkringsgrupper och förmåner, denna 
studie fokuserar enbart på de tre försäkringsgrupper och tillhörande 
förmåner som handläggs inom socialförsäkringen. Syftet med studien är 
att studera användarnas uppfattning om Försäkringskassans digitala 
tjänster utifrån sociala faktorer i de problem som kan uppstå i ett ärende 
och mer specifikt i ansökan om en förmån.  

 
De teorier studien vilar på är nätverksteori, användbarhet och 
användarvänlighet samt digital klyfta. Resultatet visar att det finns en 
digital klyfta men att den inte ter sig lika djup som tidigare forskning 
pekar på. Ålder är en betydande faktor för internetanvändning och 
användning av digitala tjänster. Det uppstår problem i användarnas 
ärenden och mer specifikt i ansökningar om förmåner. Dessa problem är 
desamma för både digitala och analoga användare. Resultatet visar att 
intervjupersonernas nätverk är av betydande roll för användarna i deras 
ärenden hos myndigheten.  

 
Studiens slutsats är dock att de problem intervjupersonerna uppfattar inte 
handlar om digitaliseringen i sig utan att de problem som framkommer i 
studien ters sig oavsett om ansökan sker digital eller analogt. 

 

Nyckelord  
e-förvaltning, e-tjänster, e-demokrati, digitalisering, medborgarperspektiv, 
användare, användarvänlighet, nätverk 
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Första kapitlet - Inledning 
 
Det elektroniska samhället (e-samhället) börjar få en allt tydligare roll i samhället. Som 

en följd av globalisering och digital utveckling krävs att myndigheter är innovativa och 

det ställs ett ökat krav på tillgänglighet vilket tvingar myndigheter till att skapa fler 

kommunikationskanaler för medborgarna att nå myndigheten (SKL, 2011; World 

Internet Institut). I led med denna process utvecklas e-samhället, ett samhälle där alla 

ska ha möjligheten att vara demokratiskt delaktiga och kunna ta del av 

samhällsinformation via informations- och kommunikationsteknik (IKT). Genom att 

utnyttja och använda IKT kan myndigheters service förbättras, effektiviteten kan öka 

samt kvaliteten och delaktigheten bli bättre för medborgarna. Det skapas även fler 

lättillgängliga vägar för både medborgare, företag och förvaltningar att integrera med 

varandra (SOU, 2015). 

 

Implementeringen av e-samhället berör alla samhällsområden och innebär förändringar 

för förvaltningar, företag och privatpersoner. Myndigheters förvaltningar blir i e-

samhället till elektronisk förvaltning (e-förvaltning), vilket innebär att myndigheten 

använder IKT för att skapa fler och nya digitala kommunikationskanaler för medborgare 

där de, när de vill, kan sköta sina ärenden och få tillgång till information (SKL, 2013). 

Med begreppet e-förvaltning följer termer som elektroniska tjänster (e-tjänster) och 

elektroniskt demokrati (e-demokrati). Begreppet e-tjänster innebär att den enskilde 

medborgaren via digitala tjänster kan utöva självbetjäning och bli en aktiv part i sina 

ärenden. E-demokrati innebär den digitala möjligheten för medborgare att ha ett större 

inflytande i politiken och samhällsdebatten (Löfstedt 2005; de Róiste, 2013). 
 

Alla svenska myndigheterna är idag digitaliserade, skillnaden ligger i hur väl de 

erbjuder e-tjänster för medborgare och således hur väl de fungerar som en e-förvaltning. 

Utvecklingen av e-förvaltning har gått snabbt och idag kan medborgaren utföra många 

olika typer av ärenden och ta del av en mängd tjänster via internet. Större delen av den 

kontakt som sker med myndigheter idag sker via internet, och det blir också allt 

vanligare att man blir hänvisad till myndighetens webbsida för att utföra ärenden. 

 

Utvecklingen till e-samhälle innebär förändringar såväl för privatlivet, den offentliga 

sektorn som näringslivet, där det både finns vinnare och förlorare. De som snabbt lär sig 

att använda och utnyttja IKT har ett stort försprång gentemot de personer, 
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organisationer och företag som inte lika lätt tar till sig användandet av IKT. Att hamna 

på efterkälken innebär en risk i dagens samhälle, då allt mer  och mer kretsar kring att 

man kan hantera och använda IKT (SKL.se).  

 

År 2012 beslutade regeringen om en digital agenda för Sverige där IKT ska fungera 

som en tjänst för medborgaren. Målet med agendan är att Sverige ska föra världens 

bästa IKT-politik där digitaliseringens möjligheter ska tas till vara på bästa sätt. 

Regeringen menar att digitaliseringen kan medverka till att samhället blir mer 

demokratiskt, jämställt och klimatsmart (digitaliseringskommissionen.se) 

 

1.2 Försäkringskassan 
Med regeringens beslut från 2012 som bakgrund kommer vi i denna studie att studera 

digitaliseringsprocessen utifrån ett medborgarperspektiv. För vår studie har vi valt 

Försäkringskassan som specifikt fall att undersöka. 

 

Försäkringskassan är den myndighet som tillsammans med Pensionsmyndigheten 

arbetar med att upprätthålla en del av det svenska trygghetssystemet utifrån 

socialförsäkringen. Försäkringskassans uppdrag är att utifrån socialförsäkringen besluta 

om och betala ut förmåner1 till de människor som bor eller arbetar i Sverige 

(Informationsbroschyr Försäkringskassan, 2015). De ärenden Försäkringskassan 

handlägger inom socialförsäkringen är ekonomisk trygghet för familjer och barn 

(försäkringsgrupp Förälder) ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning 

(försäkringsgrupp Funktionsnedsätting) och ekonomisk trygghet vid sjukdom 

(försäkringsgrupp Sjuk) (Årsredovisning Försäkringskassan, 2015). Men myndigheten 

handlägger även andra förmåner som ligger utanför socialförsäkringen. De förmåner 

som inte berörs av socialförsäkringen är förmåner till arbetssökande och nyanlända 

invandrare, vilka båda administreras av Försäkringskassan på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen. Som förmånstagare hos Försäkringskassan ingår användaren i en 

eller flera förmånsgrupper beroende på vilken förmån de får. De största 

förmånsgrupperna är Förälder, Funktionsnedsättning, Sjuk och Arbetssökande. Inom 

dessa förmånsgrupper finns flertalet olika förmåner att ansöka om 

(försäkringskassan.se). 

                                                
1 Förmåner är de ersättningar och bidrag Försäkringskassan handlägger och betalar ut.  
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1.3 Problemställning  
Försäkringskassan är inget undantag i myndigheters digitalisering och deras strategi är 

att digitalisera tre fjärdedelar av sina ”kundmöten” innan år 2020. Försäkringskassan 

menar att interaktiv kommunikation är framtiden och något som myndigheten måste 

arbeta mot (anställd Försäkringskassan). En del av denna utveckling tar sin form i att 

dra ner på kundtjänst öppettider och det är även en strategi att flytta användarna till de 

digitala kanalerna. Användarna leds in på Mina Sidor på myndighetens webbplats, där 

de kan utföra sina ärenden, följa dem och gå in och hämta den information de söker 

(pressekreterare Försäkringskassan).  

 

Denna studie grundar sig i problematiken kring myndigheters digitalisering. 

Försäkringskassan ändrar sina öppettider till att ha öppet under kortare tid och tvingar i 

stort sett in förmånstagare till att använda de digital tjänsterna och att på egen hand lösa 

sina ärenden. Vi ser ett problem i digitaliseringen på grund av att alla medborgare inte 

lika lätt tar till sig användningen av IKT (Grundén, 2009; de Róiste, 2013). 

 

1.4 Syfte och frågeställningar  
Med bakgrund i problemställningen är syftet med denna studie att undersöka 

förmånstagarnas användning och uppfattning av Försäkringskassans digitala tjänster 

och således studera om och när problem kopplade till de digitala tjänsterna uppstår. För 

att uppfylla målet med studien har vi formulerat följande frågor: 

 

- På vilket sätt skiljer sig den digitala användningen åt mellan förmånstagare?  

- Hur upplever användarna Försäkringskassans digitala tjänster?  

- Vad för problem finner användarna i utförandet av ett ärende genom 

Försäkringskassans digitala tjänster? Hur hanterar änvändarna dessa problem?  

 

1.5 Avgränsning 
I början av 2016 utsågs Försäkringskassans webbplats till Sveriges bästa 

myndighetssajt. Några veckor senare utsågs webbplatsen även till Sveriges bästa sajt i 

stort. Motiveringen till förstaplatsen grundar sig på att sajten har en tydlig och 

tilltalande form och navigering. Webbplatsens tilltal och struktur är riktad mot 

besökarna och det finns instruktionsfilmer, e-tjänster och e-blanketter som underlättar 

för Försäkringskassans användare (försäkringskassan.se). Utifrån motiveringen av 
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Försäkringskassans webbplats som grundar sig på tekniska aspekter av webbplatsen i 

utförande av ärenden, väljer vi att avgränsa vår studie till att studera sociala aspekter 

och undersöka vad i de digitala tjänsterna som bidrar till förmånstagarnas användning 

eller icke-användning av Försäkringskassans digitala tjänster. 

 

1.6 Disposition 
Uppsatsens första kapitel, Inledning, introducerar bakgrund, Försäkringskassan 

uppdrag, problemställning, syfte och studiens frågeställningar. Det andra kapitlet, 

Tidigare forskning, lyfter fram tidigare forskning inom e-förvaltning och digitalisering. 

Här argumenterar vi för studiens relevans och varför vårt valda område är intressant att 

studera. Uppsatsens tredje kapitel, Teori, redogör det teoretiska ramverk uppsatsen vilar 

på. Vi behandlar nätverksteori, användarvänlighet och digital klyfta. Fjärde kapitlet, 

Metod, behandlar den metod vi arbetat med under uppsatsens genomförande. Även vårt 

tillvägagångssätt redogörs och kapitlet avslutas med en diskussion av undersökningens 

kvalitet. I kapitel fem, Resultat och analys, redogörs vårt resultat som sedan analyseras. 

Vårt syfte och frågeställningar behandlas och analyseras med hjälp av de teorier som 

studien vilar på. Det sjätte och avslutade kapitlet, Slutdiskussion, ägnas åt att diskutera 

och i den mån det går besvara problemställning. Avslutningsvis ges förslag till vidare 

forskning.  
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Andra kapitlet - Tidigare forskning 
 
Forskningen inom e-förvaltning och digitalisering tar sin utgångspunkt i två perspektiv. 

Antingen implementeringsperspektivet eller användarperspektivet. Forskning kring 

implementeringen berör hur långt organisationer har kommit i utvecklingen, vilka 

problem som finns och vilka som uppstått. Den forskning som berör användarna handlar 

om vilka som använder webbplatserna, vad man som användare gör på webbplatserna 

samt om dess tänkta demokratiska syften uppfylls.  

 

Nedan följer en kort genomgång av forskningsfältet utifrån ovan nämnda perspektiv, 

där vi börjar med implementeringsperspektivet följt av användarna, det sistnämnda är 

det som kommer att läggas mest fokus på i denna studie. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av forskningen samt motivering för vårt avstamp för studien. 

 

2.1 Implementering av digitala tjänster 
Grundén (2009) studerar implementeringsprocessen av e-förvaltning ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Hon har särskilt fokus på vilka konsekvenser 

implementeringen har på arbetsprocesser, arbetssituationer och klientrelationer. 

Grundéns resultat visar att implementeringen har både positiva och negativa 

konsekvenser. Det råder ett komplext förhållande mellan arbetssituationen för de 

anställda och de tjänster som görs tillgängliga för medborgarna. De fördelar som e-

tjänster för med sig är snabbare handläggning, en ökad transparens och mindre 

monotona arbetsuppgifter. De nackdelar som framkommer i Grundéns studie är 

handläggarnas oro för de nya datasystemen och att deras arbetsuppgifter skulle kunna 

försvinna och således deras arbete med tanke på de digitala tjänsterna. Det största 

problemet finner handläggarna i det nya arbetssättet gentemot klienten som ter sig 

opersonligt och formellt. Klienten ges den information som frågas efter, övrig 

information kopplad till ärendet får klienten söka efter själv. Olika klientgrupper har 

även olika datavana, liksom de anställda handläggarna, och frågan är hur alla 

användares behov ska kunna tillgodoses. De yngre användarna klarar sig oftast bättre då 

de är uppvuxna med datorer och internet, men de äldre användarna, immigranter och 

funktionsnedsatta tenderar att behöva mer personlig hjälp (Bergström, 2013).   
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2.3 Användare och digitala tjänster  
Abalo och Danielsson (2008) har gjort en studie av Arbetsförmedlingens digitalisering 

ur ett användarperspektiv där de jämför låg- och högutbildades IKT-kompetens och 

resurstillgångar. Studien visar på att högutbildade i relation till lågutbildade är mer 

resursstarka och har större tillgång till internet hemifrån. De högutbildade har längre 

erfarenhet av att använda internet och använder det flitigare genom att exempelvis 

utnyttja e-mail-funktionen, söka information, läsa nyheter, göra bankärenden och ta del 

av offentliga tjänster. Abalo och Danielsson påstår sig även se skillnad i 

utbildningsnivåernas attityder till Arbetsförmedlingens webbplats där de lågutbildade 

bedömer webbplatsens språk som komplicerat. Detta skiljer sig från de högutbildades 

attityder till webbplatsen och forskarna diskuterar detta utifrån ett resursperspektiv och 

visar på de högutbildades erfarenhet av internet i stort. De lågutbildade uppskattar 

handläggarens arbete och anser handläggaren vara engagerad. De påpekar dock 

svårigheter i att få tag på handläggaren, vilket Abalo och Danielsson än en gång menar 

handlar om resurstillgång där användningen av dator och internet som 

kommunikationskanal är en kanal de lågutbildade saknar större tillgång till i högre 

utsträckning i jämförelse med de högutbildade. 

 

Liksom Abalo och Danielsson (2008) pekar annan liknande forskning av bland andra 

Sourbati (2009) på kravet av olika resurser för att skapa ett meningsfullt användande av 

internet. Fysiska resurser, så som infrastruktur och utrustning, digitala resurser som 

innehållstjänster, kunskapsresurser samt sociala resurser och stöttande institutioner är 

viktiga för användningen av internet. Sociala resurser är en stor orsak till att människor 

börjar använda internet och skaffar sig åtkomst till digitala tjänster. Det är av 

människorna i sin omgivning som människan skapar sig en uppfattning om internet och 

lär sig använda det. För de människor som saknar IKT och vars sociala nätverk befinner 

sig i samma situation, kan utmaningen att börja använda internet försvåras (Warschauer, 

2003). Sourbati (2009) stärker teorin om resurstillgångar så som nätverk och hävdar att 

åtkomst till internet handlar om mer än att tillhandahålla IKT. Tillgång till IKT inte är 

tillräckligt för att ändra på en människas rutiner och tillvägagångssätt.  

 

Abalo och Danielsson (2008) fortsätter sin argumentation om social exklusion genom 

att påföra begreppet individualisering på Arbetsförmedlingens omvandling. Det har 

skett en förändring i medborgarskapet i den mening att det förr var en del av 
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myndighetens uppgift att få ut medborgare på arbetsmarknaden. Genom digitaliseringen 

har detta skiftat till att de arbetssökande medborgarna har fått ansvaret för sitt eget 

arbetssökande. Arbetssökande får själva agera arbetsförmedlare och arbetsförmedlaren 

(handläggaren) blir mer av en handledare som stöttar och kan ge vägledning men inga 

direkta svar. För de resursstarka grupperna kan detta kännas befriande, medan det för de 

resurssvaga blir ett problem. Forskarna menar således att digitaliseringen i sig inte är 

något problem, utan att behovet av digitala resurser och den förminskade verbala 

kontakten mellan medborgare och myndighet försvårar situationen för de resurssvaga 

grupperna och är därmed ett demokratiskt problem.  

 

Grundén (2009) diskuterar i led med Abalo och Danielsson att digitalisering och 

införandet av e-förvaltning och e-service kan innebära en tudelning av samhället där 

redan befintliga minoritetsgrupper blir ytterligare osynliggjorda. För att e-

förvaltningstjänster ska bli något som gynnar alla grupper i samhället och kunna vara 

något som alla ska kunna använda krävs det att samhället vidtar åtgärder för att minska 

klyftan. Det är också viktigt att myndigheter har detta i åtanke när man förflyttar fler 

och fler tjänster till internet. Även Sourbati (2009) diskuterar social exklusion och 

menar att myndigheternas onlinetjänster måste ha ett användarperspektiv baserat på 

insikt i medborgares situation och svårigheter.  

 

Den senaste forskningen på området går i linje med den tidigare. De som använder 

myndigheters digitala tjänster är främst de yngre och de som har en högre utbildning. 

Till skillnad från förr har dock inte inkomst längre någon betydande roll för hur 

benägen man är att använda de digitala tjänsterna, inte heller kön spelar roll (Bergström 

2013; Sipior,Ward & Connolly, 2013). Bland de som använder internet dagligen eller 

flera gånger i veckan är benägenheten att nyttja e-tjänster större i jämförelse med 

personer som endast är ute på internet någon gång i veckan (Bergström, 2013). Ett annat 

faktum som spelar roll för användandet av de digitala tjänsterna är medvetenheten om 

webbsidorna och de tjänster som finns att tillgå.  

 

Studier på området visar att det finns stöd för e-förvaltning hos medborgare, men att det 

trots detta är långt ifrån alla som faktiskt använder de digitala tjänsterna i praktiken. De 

flesta föredrar att uträtta myndighetsärenden ansikte mot ansikte, via telefon eller brev. 
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Det finns alltså ett stöd för e-förvaltning i tanken men inte i praktiken (Gauld, Goldfinch 

& Horsburg, 2010).  

 

2.4 Argumentation för studien  
Löfstedt (2005) argumenterar för att vidare forskning om digitalisering och e-

förvaltning bör ha ett medborgarperspektiv med utgångspunkt i en social kontext och en 

”socio-technical” synvinkel. Detta för att binda samman beteendevetenskap med 

teknologi, två aspekter som båda påverkar medborgarnas attityder och uppfattningar till 

e-förvaltning. Löfstedt är inte ensam om denna uppfattning, Grundén (2009:75) skriver: 

“There is a need of empirical based research studies in order to further explore the field 

of a social perspective on the implementation of e-Government.”. Grundén menar att det 

finns ett behov av att studera implementeringen av e-förvaltning ur ett socialt 

perspektiv. Vi ser dessa forskares uttalanden om sociala aspekter som argument för vår 

studie. Även andra forskare på området digitalisering så som Abalo och Danielsson 

(2008) hävdar att digitaliseringen av myndigheter ur ett medborgarperspektiv är 

tämligen outforskat och ett område som kan och bör utforskas mer. Vi anser att 

medborgarperspektivet är relevant för oss kommunikationsstudenter att undersöka, det 

är först då vi kan förstå på vilket sätt de digitala tjänsterna används och till vilken nytta. 
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Tredje kapitlet - Teori och centrala begrepp 
 
I följande kapitel presenteras de teorietiska utgångspunkter och de centrala begrepp 

studien bygger på.  

 

3.1 Nätverk och nätverksteorin 
Trost (1999) hävdar att nätverk är en människas sociala kontakter vilka definieras som 

kontaktpersoner, bekanta och vänner. Således menar författaren att ett “gott” nätverk 

utgörs av att nätverket består av personer från alla de kontexter en människa befinner 

sig i, allt från familjemedlemmar till arbetskamrater och övriga personer i människans 

vardag. Människorna inom ett nätverk kallas aktörer, men aktörerna kan även utgöras av 

exempelvis organisationer. Relationerna inom ett nätverk är ofta informella och 

aktörerna samarbetar med varandra. Trost påpekar att en person kan ha flera olika 

nätverk vilka kan bestå av en eller flera personer. Nätverk är även situationsbundna och 

en aktör vänder sig såldes till olika nätverk beroende på ärende och situation.  

 

Christakis och Fowler (2009) förklara nätverk som en grupp människor med relationer 

sinsemellan där helheten av gruppen, nätverket, är av större betydelse än varje individ i 

gruppen var för sig. Tänk dig en kaka, varje ingrediens i en kaka smakar inte lika bra 

som alla ingredienserna tillsammans. När ingredienserna blandas och varje ingrediens 

bidrar med sin effekt, bildar de en helhet och blir till en smakfull kaka som är mer än 

summan av delarna. Författarna menar således att varje individs kompetens blir till 

något bättre och starkare i samband med någon annans kompetens.  

 

Ojämlikheter och orättvisor i samhället studeras oftast utifrån kön, utbildning, inkomst, 

geografisk belägenhet samt etnicitet, men ojämlikheter kan även studeras utifrån sociala 

relationer och vilka personer vi är relaterade till. Vissa människor har ett stort nätverk, 

andra ett mindre och vissa i princip inget nätverk alls. En aktörs nätverk kan vara 

strukturerat på så vis att alla känner alla och kommer överens, medan en annan aktör 

kan ha ett nätverk där ingen av de andra aktörerna pratar med varandra. En aktör kan 

vara mer central i nätverket och vara den som knyter ihop nätverket till en 

sammanhållen grupp, en annan aktör kan vara mer tillbakadragen och befinna sig i 

nätverkets periferi (Christakis och Fowler, 2009). Även Svärd (2000) menar att 

nätverksrelationer kan se olika ut beroende på relationen mellan aktörerna i nätverket 
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och en nätverksrelation kan vara att aktörerna A, B och C alla känner varandra och har 

kontakt med varandra. En annan relation kan vara att aktör A har kontakt med B och C, 

men B och C har ingen kontakt med varandra utan måste gå genom aktör A för att få 

kontakt. I denna relation kan det även vara så att B och C inte vet om varandra, således 

kan en aktör vara med i ett nätverk utan att vara medveten om det.  

 

3.2 Användbarhet 
Carter och Bélanger (2006) menar att webbplatser ska vara välstrukturerade och enkla, 

de ska bistå med vägledning för hur man använder olika tjänster och hur dessa fungerar. 

Webbplatser och tjänster bör också utformas på ett sätt så att det skapas igenkänning 

och för att människor ska använda sig av tjänsterna ska det finnas förtroende för både 

myndigheten och tekniken. Det är viktigt att besökaren försäkras om att webbplatsen är 

säker och att myndigheten jobbar hårt med säkerhet och att personliga uppgifter 

skyddas.  

 

I dagens samhälle har de flesta projekt inom systemutveckling ett fokus på teknik 

(Gullikssen och Göransson, 2002). Systemutvecklingsprojekten kretsar mer kring att 

utveckla tekniken och vara innovativ än att skapa en systemdesign anpassad för 

användarna. Detta innebär att det krävs en avvägning mellan att skapa något nytt eller 

att skapa en användarcentrerad design av webbplatsen, en avvägning som handlar om 

resurser. Det behöver således inte vara så att en användarcentrerad design tvunget kostar 

mer pengar, men det betyder att myndigheten måste gå bortom tekniken och göra en 

undersökning bland användarna. Gulliksen och Göransson (2002) menar att en 

användarundersökning kan vara en väl investerad resurs i ett systemutvecklingsprojekt 

med tanke på att användarcentrerad systemdesign har fokus på användbarhet. Detta 

innebär att användarcentrerad systemdesign är en process där användarnas behov ska 

fungera vägledande genom hela systemutvecklingen och där användarna ska medverka i 

utvecklingen. Genom analys av användarna och med deras medverkan i projektet skapar 

teknikerna i utvecklingsteamet ett användarcentrerat förhållningssätt som bidrar till en 

grundförståelse i utvecklingen av systemets användbarhet.  

 

3.2.1 Användarna 
Vilka är då användarna? Enligt Gulliksen och Göransson (2002) är användare de 

personer som på olika sätt interagerar med ett system. I denna studie är förmånstagare 
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hos Försäkringskassans således de som författarna benämner som användare och 

systemdesignen utgörs av Försäkringskassans webbplats och mer centralt de digitala 

tjänsterna genom vilka förmånstagarna kan sköta sina ärenden.  

 

Sundström (2005) påpekar vikten av att definiera sina användare och formulera 

användarnas mål med webbplatsen för att webbplatsen ska vara användarvänlig. I 

Försäkringskassans fall består användarna av en mängd olika människor i olika 

situationer, med olika förutsättningar, inte minst nätverksmässigt, och med olika stort 

behov av webbplatsens digitala tjänster. Därmed måste myndigheten ta hänsyn till 

flertalet olika aspekter i utvecklingen av webbplatsen och de digitala tjänsterna för att 

de ska vara användarvänliga.  

 

3.2.2 Användarvänlighet 
Vad är användbarhet? Gulliksen och Göransson (2002) menar att alla system som 

fungerar rent tekniskt är användbara, frågan är om systemet uppfyller sitt syfte och 

tillfredsställer de tänkta användarnas behov, vilket enligt Sundström (2005) skapar 

graden av användarvänlighet.  
 

För att uppnå målet med användningen av en webbplats menar Sundström (2005) att 

användaren måste gå igenom fyra dörrar. Den första dörren är webbplatsens och de 

digitala tjänsternas utseende. Utseendet är det första användaren möter och skapar 

därför användarens första intryck av webbplatsen. Utifrån utseendet skapar användaren 

en uppfattning av webbplatsen och bedömer om den kan vara till användning för att 

uppfylla målet med användningen. 

 

Den andra dörren är enligt Sundström (2005) språket. Om webbplatsen och de digitala 

tjänsternas språk utgörs av byråkratsvenska får användaren en uppfattning av att 

avsändaren anser det viktigare att språket är rätt än att det ska vara förståeligt. Slarvigt 

språk och stavfel gör användaren frågande i hur korrekt informationen är. Sundström 

påpekar vikten av att använda ett vardagligt språk och ord som alla användare kan 

förstå, men det innebär dels att de förkortningar som förekommer ska ges en förklaring. 

 

Sundström (2005) påpekar att en användares tidigare erfarenheter av webbplatser 

påverkar hur användaren hittar på webbplatsen. Den tredje dörren användaren går 

igenom är strukturen och innebär ordning och reda på webbplatsen och i de digitala 
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tjänsterna. Tidigare erfarenheter om var vissa saker brukar gå att finna på en webbplats 

spelar in i hur användaren letar på webbplatsen. När användaren når den tredje dörren 

gör användaren en bedömning av sannolikheten att hitta det som söks utifrån erfarenhet 

av andra webbplatser.  

 

Den fjärde och sista dörren till användarvänlighet är enligt Sundström (2005) 

interaktionen. Med interaktionen menas hur användaren till slut förstår sig på 

webbplatsen och således de digitala tjänsterna och hur den ska hanteras för att målet 

med användningen ska uppnås. Det kan bli svårt för användaren med interaktionen om 

tjänsten kräver en annan webbläsare än den användaren har, eller om tjänsten öppnas 

upp i ett nytt fönster och användaren inte kan hitta det nya fönstret.   

 

3.3 Digitala klyftor 
Den klyfta som finns mellan människor som har tillgång och kunskap om hur man 

använder internet och ny informations- och kommunikationsteknik och de människor 

som är utan denna tillgång, kallas för digital klyfta. De faktorer som påverkar tillgången 

till digital teknik och internet är bland annat inkomst, ålder, utbildning och etnicitet 

(Carter och Bélanger, 2006). De är framför allt de yngre och de med hög inkomst och 

utbildning som är de stora användarna av internet (Sipior,Ward & Connolly, 2013). Idag 

har större delen av Sveriges befolkning tillgång till internet men trots detta uppstår 

fortfarande digitala klyftor. (Findahl, 2015) Det räcker inte bara med tillgång till 

internet eller digital teknik, användning kräver mer än så. Förutom tillgång till internet 

så behöver användaren kunskap om hur man använder internet på ett effektivt sätt. I och 

med att myndigheter utvecklar och förflyttar mer och mer av sina verksamhet till 

internet ökar gapen mellan de människor som har tillräckliga kunskaper för att använda 

internet och datorer och de människor som saknar den kunskapen. En faktor som spelar 

in är hur van internetanvändare man är och i vilket syfte som man använder internet. 

Digitala klyftor uppstår också beroende på vilken motivation och drivkraft att vilja 

använda internet individer har. Det måste också finnas ett behov från användaren för att 

utföra sina ärenden digital istället för analogt (van Dijk, 2006).  
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Fjärde Kapitlet - Material och Metod 
 
I följande kapitel skriver vi om den kvalitativa metod studien bygger på och hur vi 

hanterar den. Vi argumenterar för vårt urval och redogör hur vi gått tillväga i 

insamlingen av empiri och bearbetning av material. Avslutningsvis förs en diskussion 

om undersökningens kvalitet.  
 

4.1 Kvalitativ metod 
Empirin till vår studie har samlats in och hanterats med en kvalitativ metod. En 

kvalitativ metod är fördelaktig när undersökaren vill försöka att förstå människors sätt 

att resonera kring en företeelse. Fokus i en studie med kvalitativ forskningsstrategi 

ligger på tolkning av ord och förstå ordens underliggande betydelse. Med denna metod 

söker forskare efter betydelser som inte går att utläsa på ytlig nivå, istället måste orden 

tolkas utifrån sin kontext för att få betydelse. Det är med ett konstruktivistiskt 

perspektiv på verkligheten som den kvalitativa metoden föranleds, med föreställningen 

om att verkligheten inte är fixerad och objektiv. Genom människors samspel med 

varandra skapas och omskapas verkligheten (Bryman, 2011).  
 

Den avgörande anledningen till att vi valt kvalitativ metod är därför att de 

frågeställningar studien bygger på kräver en fördjupad förståelse och kunskap om vilka 

faktorer som spelar in och varför förmånstagare väljer att använda sig av 

Försäkringskassans digitala tjänster. Samt att kvalitativ undersökning på området 

digitalisering efterfrågas i tidigare forskning. Med denna metod får vi möjlighet att tolka 

den sociala verkligenheten. 

 

4.1.1 Intervjuteknik 
Kvalitativa semistrukturerade samtalsintervjuer är den undersökningsdesign vi använder 

oss av för att samla in vårt material. Detta grundar sig i att vi har velat hålla intervjuerna 

flexibla för att lämna plats till intervjupersonerna att själva resonera, samtidigt som vi 

velat ha viss kontroll över intervjusituationen. Den semistrukturerade samtalsintervjun 

är som namnet antyder till viss del strukturerad, vilket innebär att undersökaren utgår 

från en intervjuguide med specifika teman som ska beröras under intervjun. Frågorna 

behöver inte komma i samma ordningsföljd vid varje intervjutillfälle och frågor som 

inte ingår i guiden kan ställas. Det viktiga är att de frågor som ställs gör det möjligt för 

undersökaren att få den information som behövs (Bryman, 2011). 
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4.2 Urval 
Vi valde att studera Försäkringskassan eftersom att de har en uttalad strategi om att 

digitalisera tre fjärdedelar av sin kontakt med medborgare innan år 2020. Ännu finns 

inte alla förmåner och steg i ansökningsprocessen att genomföra via deras digitala 

tjänster och myndighetens digitalisering är således under arbete. Tidigare forskning på 

området digitalisering är även tämligen tunn vad gäller Försäkringskassans 

digitalisering.  

 

Förmånstagare hos Försäkringskassans befinner sig i olika situationer. Myndighetens 

målgrupp är heterogen på många sätt och den digitalisering som pågår ska nå ut till 

många olika förmånstagare i olika situationer, med olika förutsättningar och med olika 

behov. Exempelvis är några förmånstagare korttidssjukskrivna, andra är sjukskrivna för 

en längre tid, några är funktionsnedsatta och vissa är föräldralediga i olika omfång. 

Utifrån Försäkringskassans breda förmånsgrupper och med tanke på flera människors 

behov av myndigheten, ansåg vi Försäkringskassan vara ett bra exempel på myndighet 

för att diskutera det rådande e-samhället, e-förvaltning och den tänkta e-demokratin. 

 

Redan tidigt under processen insåg vi att det skulle bli svårt att hinna undersöka 

samtliga förmånsgrupper och förmåner som Försäkringskassan handlägger under den 

tidram vi har haft till förfogande. Vi gjorde ett urval på de tre förmånsgrupper som 

handläggs inom socialförsäkringen, vilka är Förälder, Sjuk och Funktionsnedsättning. 

Förmånstagare hos Försäkringskassans som är arbetssökande och nyanlända invandrare 

har vi valt bort med anledning att Försäkringskassan endast administrerar dessa tjänster 

på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vi anser att denna avgränsning är legitim dels med 

hänsyn till de dokument och rapporter om Försäkringskassan vi tagit del av i vårt 

förarbete till studien, där Försäkringskassan själva oftast undersöker förmånsgrupper 

inom socialförsäkringen samt dels då det är myndighetens främsta uppdrag att 

handlägga de tre förmånsgrupperna Förälder, Sjuk och Funktionsnedsättning. Vi 

fokuserade på att fånga in personer inom dessa tre förmånsgrupper och spridningen på 

förmåner inom grupperna fick ske av en slump utifrån de användare vi kom i kontakt 

med. Vi har heller inte tagit hänsyn till kön då tidigare forskning pekar på att sådana 

faktorer inte längre spelar in i människors internetanvändning (Bergström, 2013). 
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4.3 Insamling av material 
Vi började med att studera Försäkringskassans webbplats och de digitala tjänsterna. 

Med hjälp av e-legitimation kunde vi logga in på Mina sidor på webbplatsen och söka 

oss fram bland olika förmåner. Vi provade att göra ansökningar utan att gå hela vägen 

fram till att skicka in ansökan, detta för att få en förståelse för förmånstagarnas 

användning. För att få en djupare förståelse av Försäkringskassan och mer information 

om myndigheten och dess digitalisering, har vi även varit i kontakt med en handläggare 

på ett av Försäkringskassans servicekontor som ställde upp på en kort intervju. Under 

arbetets gång kom vi i kontakt med en anställd på ett av Försäkringskassans kontor, med 

vilken vi kunde diskutera delar av vårt resultat och Försäkringskassans digitalisering.  

 

I insamlingen av material till denna studie har vi genomfört totalt 19 intervjuer med 

förmånstagare från de tre förmånsgrupperna Förälder, Sjuk och Funktionsnedsättning, 

varav två intervjuer är pilotintervjuer. Det visade sig att intervjuguiden var pålitlig och 

att vi kunde använda dessa två pilotintervjuer som empiri. Av våra intervjupersoner är 

17 kvinnor och två män, med en åldersspridning från 21 år till 64 år. Att få tag på 

intervjupersoner visade sig vara svårare än vi anat. Vi hade en förhoppning om att få 

tillgång till Försäkringskassans register över förmånstagare, en förhoppning som visade 

sig svåruppnådd. De chefer vi kom i kontakt med angående denna förhoppning kunde 

inte ta ett beslut utifrån sina befogenheter. Vi slussades vidare till högre uppsatta inom 

myndigheten, men efter uteblivet svar från dessa blev vi tvungna att gå en annan väg för 

att få tag på intervjuepersoner.  

 

Nätverk har därför visat sig vara nödvändigt för oss för att genomföra denna studie, 

något vi anser vara intressant med tanke på studiens problemställning. Utan våra egna 

nätverk hade vi aldrig kommit i kontakt med de första intervjupersonerna. Från våra 

respektive nätverk kunde vi få tag på åtta personer från de tre förmånsgrupperna vi valt 

att undersöka. Nätverk visade sig även vara nödvändigt fortsättningsvis då vi genom 

snöbollsmetoden, som innebär att varje intervjuperson i sin tur tipsade oss vidare till en 

annan möjlig intervjuperson, fick vi ihop ytterligare åtta intervjupersoner. För att få en 

vidare spridning på intervjupersonerna och med en förhoppning om att få en ökning 

inom förmånsgruppen Funktionsnedsättning, begav vi oss till ett närliggande 

servicekontor för att hitta intervjupersoner. På servicekontoret fick vi kontakt med 
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ytterligare tre användare, två inom förmånsgruppen Sjuk och till vår besvikelse endast 

en inom Funktionsnedsättning, den grupp vi önskade öka med intervjuer.  

 

4.3.1 Intervjuer 
Intervjuernas längd har varierat från 20 till 45 minuter. Intervjuerna har skett både per 

telefon och ansikte mot ansikte. Anledningen till detta beror på att vissa av våra 

intervjupersoner har befunnit sig i andra städer och vi har inte haft möjlighet att ta oss 

dit. De nackdelar som finns med en telefonintervju är enligt Bryman (2011) att det är ett 

mindre bra tillvägagångssätt då man genomför längre intervjuer, vilket oftast är tanken 

med en kvalitativ intervju. Författaren påpekar också att det kan uppstå problem med 

tekniken. Dock har vi inte upplevt några problem med de nackdelar som påpekas och 

det har fungerat bra med denna intervjuform. 

 

När man genomför ansikte mot ansikte-intervju är platsen betydelsefull. Enligt Trost 

(2010) är det viktigt att störningsmomenten minimeras och intervjupersonen ska känna 

sig trygg i situationen. Trost skriver också att det är vanligt att man låter 

intervjupersonen bestämma plats för intervju men att man som intervjuare kan föreslå 

några platser för att sedan låta intervjupersonen ta beslutet. Därav föreslog vi några 

platser som vi tyckte skulle vara lämpliga för en intervju och därefter tog den vi skulle 

intervjua beslut vart vi skulle vara. Resultatet blev att några intervjuer genomfördes i 

grupprum på universitetsbiblioteket och några i intervjupersonens hem. De 

störningsmoment som kan finnas i hemmet, så som att telefonen ringer, barn som 

kommer hem, husdjur och liknade, försökte vi så gott det gick att undvika då vi i den 

mån det gick hade intervjuerna under den tid på dagen då intervjupersonen visst att 

exempelvis inga barn skulle komma hem. Sådana störningsmoment som att någon 

knackar på eller att telefonen ringer kan man inte styra i en hemmamiljö och det var 

något som vi hade i åtanke under genomförandet och att detta möjligt skulle kunna 

påverka våra svar, dock hade vi sådan tur att inget av detta hände under våra intervjuer. 

Till vår hjälp under intervjuerna har vi haft en intervjuguide (se bilaga 1). Guiden består 

av några få teman som har formen av en tratt, där det första temat är brett för att sedan 

under intervjuns gång blir mer och mer specifik. Under intervjun har vi styrt 

intervjupersonen in på våra teman som sedan har fått resonera fritt kring dessa. Våra 

tema är utformade i relation till studiens syfte och frågeställningar.   
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I samtycke med intervjupersonen har vi spelat in intervjun. Främsta anledningen till 

inspelning var för att vi i efterhand skulle ha möjlighet att lyssna igenom intervjuerna 

för att få en djupare förståelse av intervjupersonens svar.  

 

Alla intervjuer har transkriberats och totalt fick vi 65 sidor transkriberat material. Det 

transkriberade materialet lästes sedan noggrannt ett flertal gånger för att verkligen förstå 

intervjupersonernas upplevelser av Försäkringskassans digitala tjänster. I texterna har vi 

sedan markerat sådant som ansågs vara meningsfullt för att kunna besvara våra 

frågeställningar och uppfylla studiens syfte, för att sedan sorteras in under de 

övergripande teman vi haft i intervjuguiden. I genomarbetning av materialet framkom 

även nya intressanta teman som har följts upp. 

 

4.5 Undersökningens kvalitet 
Kvalitativa studier är subjektiva och vårt reslutat kommer aldrig att helt och hållet 

kunna bekräftas eller förnekas. Hur noga vi än redogjort hur vi gått tillväga kan läsaren 

inte exakt veta hur vårt arbete till slut gick till. Till exempel gör den semistrukturerade 

intervjun detta omöjligt, eftersom vi låtit intervjupersonernas berättelser stå i fokus och 

inte hållit oss ordagrant till intervjuguiden. Därav kan en annan undersökare som har 

samma upplägg aldrig få exakt den empiri vi fått, vilket medför att resultatet för studien 

inte går att generalisera till fler fall än det studien innefattar (Bryman, 2011).  

 

Även fast det diskuterats hur pass relevanta begreppen validitet och reliabilitet är för 

kvalitativ forskning, använder vi trots detta begreppen för att diskutera undersökningens 

kvalitet. Kort sagt innebär validitet att det som är avsett att undersökas har undersökts. 

Reliabilitet innebär att studien är genomförd på ett noggrant sätt (Bryman 2011). Vi 

anser därav att studiens validitet och reliabilitet är hög, det bör dock poängteras att det 

finns vissa delar inom begreppen som inte kan uppnås. Eftersom det empiriska 

materialet bygger på kvalitativa intervjuer är studien inte replikerbar och det går inte 

heller att generalisera, vilket är ett krav för validiteten, kan vi inte tala om hög validitet i 

just dessa avseenden.  

 

Det empiriska materialet består av 19 stycken intervjuer med förmånstagare hos 

Försäkringskassan. Antalet intervjuer kan diskuteras och vi har resonerat att vi har slutat 

intervjua när vi kännt att vi nått en mättnad. Försäkringskassan handlägger många 
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förmåner och då förmånstagarna är heterogena, ansåg vi att vi behövde många 

intervjuer och en någorlunda jämn fördelning inom förmånsgrupperna. Vi ansåg oss 

uppnått mättnad när vi kunde urskilja ett mönster inom varje förmånsgrupp och 

ålderskatergori. En trovärdighets aspket att väga in i våra intervjusvar är att det är 

vanligt att människor har en tendes till att konstruera och rationalisera sina svar för att 

vara undersökaren till lags. Dock är detta något som vi inte har tyckt påverkat vårt 

resultat, då resultatet i vår studie går i linje med det som tidigare forskning på området 

har sagt. 
  
I vår materialinsamling som bygger på semistrukturerade intervjuer har vi försökt skapa 

en god relation till intervjupersonerna och tagit hänsyn till de fyra vanligaste etiska 

principerna. Vi har rättat oss efter informations- och samtyckeskravet, där vi informerat 

intervjupersonerna om syftet med intervjun, att de kan välja att stoppa intervjun när de 

vill och att deras deltagande är helt frivilligt. Med hänsyn till konfidentialitetskravet har 

vi varit noga med att informera intervjupersonerna om deras rätt till anonymitet samt 

förvarat intervjuer och personuppgifter på ett sådant sätt att de inte går att koppla 

tillbaka till intervjupersonerna. Med respekt för nyttjandekravet har vi även varit noga 

med att underrätta intervjupersonerna om att det material vi får in genom intervjuerna 

endast kommer används för denna studie och att möjliga inspelningar kommer tas bort 

så fort vi satt punkt för denna studie (Bryman, 2011). 
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Femte kapitlet - Resultat och analys 
  
De 19 intervjuerna inom förmånsgrupperna Förälder, Sjuk och Funktionsnedsättning 

resulterade i  totalt sju olika förmåner. Dessa förmåner är vård av barn (VAB), 

föräldrapenning, bostadsbidrag, sjukersättning, sjukpenning, assistansersättning samt 

handikappersättning. Två av de intervjuade har både förmånerna VAB och 

bostadsbidrag, vilket ledde till att dessa två intervjuer innehöll synpunkter på båda 

förmånerna. På så vis har vi totalt 19 intervjupersoner, men 21 olika ansökningar inom 

de sju förmånerna. Resultatet redovisas utifrån intervjupersonernas ålder. Vi har gjort en 

indelning med kategorier yngre som utgörs av åldersintervallen 21-34 år, medelålders i 

åldern 35-50 år och äldre 51-64 år.  

 

Följaktligen redogörs studiens reslutat tillsammans med analys kopplad till tidigare 

forskning och studiens valda teorier.  

 

5.1 Förmånstagarnas internetanvändning 
Vi har tidigare berört att alla inte har samma möjlighet att tillgodogöra de potentiella 

fördelar som digitala tjänster erbjuder. Grundén m.fl (2009) menar att införandet av e-

förvaltning och e-tjänster kan innebära tudelning av samhället och fördjupa den digitala 

klyftan. Vi har därför undersökt hur digitaliseringen av Försäkringskassan kan vidga 

den digitala klyftan, där vi började med att undersöka hur användingen och tillgången 

till internet ser ut hos våra intervjupersoner. 
 

Resultatet i denna studie visar att samtliga intervjupersoner är användare av internet, det 

finns dock skillnader i hur mycket de använder internet, i vilket syfte samt vilket 

förtroende de har för internet. Alla intervjupersoner har tillgång till internet i hemmet 

och har minst antingen tillgång till dator, surfplatta eller smart phones. Utbildningsnivån 

bland våra intervjupersoner varierar. Trots detta ger vårt reslutat inga indikationer på att 

utbildningsnivå har en avgörande roll för internetanvändingen hos våra 

intervjupersoner. 

 

De yngre intervjupersonerna är flitiga användare av internet, de använder internet flera 

gånger om dagen och utför många olika typer av aktiviteter på internet. Denna grupp 

använder också internet på olika plattformar, de surfar både via mobilen, datorn och 
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surfplattan. En intervjuperson vid 23 års ålder menar att ”Användningen av internet får 

min vardag att fungera på ett smidigt sätt, det underlättar väldigt mycket för mig.”  

I likhet med denna yttrar en 34 -åring att ”(...) för mig är användning av internet och 

digitala tjänster en självklarhet, jag kollar alltid upp om möjligheten finns till att göra 

det på internet”. Även en 30-årig intervjuperson påstår att han använder internet till allt.  

 

De yngre intervjupersonerna ser inte någon problematik kring att Försäkringskassan 

digitaliseras och av de intervjuade finns det personer som inte vet något annat sätt att gå 

tillväga för att ansöka om förmåner. ”(...) jag vet inte hur man gör på något annat sätt, 

så för mig är det inget problem med att allt mer flyttas till internet, jag tycker bara det 

är bra” yttrar en 25-årig intervjuperson.  

 

Medelålders intervjupersoner är också de flitiga användare av internet, de använder 

internet dagligen till många olika saker i vardagen. Skillnaden mellan denna grupp och 

de yngre är att internet inte faller sig lika naturligt i deras användning. En 45-årig 

intervjuperson uttrycker att hon “(...) skaffade en iphone för att hänga med, man vill ju 

vara en del av det nya.”  
 

En 43-årig intervjuperson säger att “Jag använder ju internet till mycket och dagligen, 

men det är ju inte som mina barn, som lever med mobilen.” 
 

För de äldre ser resultatet lite annorlunda ut. Det finns här en större oro för att använda 

internet och att lämna ut uppgifter. Till skillnad från de yngre och medelålders 

intervjupersonerna där digital teknik faller sig naturligt och det finns en vilja av att 

använda exempelvis smart phones, har de äldre blivit influerade av sina barn till att 

skaffa och använda digital teknik så som smart phones. Van Dijk (2006) hävdar att 

digitala klyftor uppstår beroende på den drivkraft och motivation individer har, något 

som bekräftas i denna studie genom att de äldre saknar denna drivkraft i jämförelse med 

de yngre och medelålders. 

 

Användningen av internet varierar bland de äldre, men majoriteten av våra äldre 

intervjupersoner använder internet ett par gånger till någon enstaka gång i veckan och är 

inte lika mångsidiga i sitt användande. De använder internet till att vara på sidor som 

Tradera, Facebook, mail och betalar räkningar. Dock har större delen av de äldre 

intervjupersonerna ingen e-legitimation eller bank id, sina bankärenden gör de via 
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bankdosa. Det finns en oro kring att lämna ut för mycket uppgifter via nätet, så som 

kontonummer, personnummer och liknade. De äldre visar upp att det finns en stress 

kring att göra saker och ting via internet.  
 

“Jag tycker det känns obehagligt att lämna ut personuppgifter på internet. Till en 

myndighet ska det väl vara säkert, men jag tycker ändå det känns obehagligt och 

rådfrågar min man eller mina barn innan jag fyller i något.” (Intervjuperson 62 år) 

 

“(...) jag förstår inte det här med Facebook, jag har det på telefonen och på datorn ju. 

Sen vet jag inte om jag gör något på Facebook via telefonen om det händer på 

Facebook på datorn då också. Det är svårt.” (Intervjuperson 57 år) 
 

Findahl (2015) hävdar att idag har större delen av Sveriges befolkning tillgång till 

internet och trots detta uppstår fortfarande digitala klyftor. I likhet med Findahls 

resonemang visar resultatet i denna studie att det finns en digital klyfta men att den inte 

är lika djup och berör inte lika många faktorer som förr (Bélanger & Carter, 2006). 

Connolly, Sipior och Ward (2013) påpekar utbildningens betydelse i användningen av 

internet, en faktor som dock inte har betydelse för intervjupersonernas 

internetanvändning i denna studie. Detta eftersom att låg- och högutbildade inom 

samma ålderskatergori använder internet på samma sätt och har tillgång till liknande 

digital teknik. Däremot finns det skillnader i ålderskategorierna där resultatet i denna 

studie går i linje med Bergström (2013) att ålder har påverkan för hur mycket och till 

vilket syfte internet används. Reslutat visar dock på att de personer som använder 

internet blir äldre och äldre och att det framför allt inte bara handlar om unga som är 

vana internetanvändare, utan att äldre personer inte står helt utanför 

internetanvändningen. Däremot är de älder inte lika vana vid att använda internet som 

de yngre och medelålders. I likhet med det van Djik (2006) påpekar visar även vårt 

resultat på att det krävs kunskap och inte endast tillgång till internet för att det ska 

användas. Även Sourbati (2009) menar att användning av internet handlar om mer än att 

ha internet till sitt förfogande och att tillgång till IKT inte är tillräckligt för att ändra på 

en människas rutiner och tillvägagångssätt.  

 

5.2 Användare av digitala tjänster 
Hur intervjupersonernas användande av digitala tjänster ser ut går i linje med resultatet i 

ovanstående avsnitt. Resultatet visar på att det ser olika ut i användandet av digitala 
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tjänster beroende på ålder och internetvana, precis så som både Bergström (2013) och 

van Dijk (2006) menar.  
 

Av de yngre intervjupersonerna uppger majoriteten att de använder de digitala 

tjänsterna för att ansöka om en förmån. De yngre intervjupersoner som använder de 

digitala tjänsterna uppger att den största anledningen till att de väljer att ansöka digitalt 

är då de anser det vara smidigt och därför att ansökan kommer fram fortare till 

myndigheten. Många uttrycker också att digitalt är det naturliga sättet för dem att 

komma i kontakt med en myndighet. En intervjuperson på 26 år anser att ”(...) det är 

naturligt för mig att använda internet för sådana saker” samtidigt som hon menar att 

det är smidigt och att det är skönt att slippa ha papper liggandes hemma.  

 

En 34-årig intervjuperson uttrycker att ”Jag gör det digitalt framför allt för att det är 

smidigt, det går fort och jag behöver inte fixa fram en penna”. En 25-årig 

intervjuperson anser likt ovanstående att det är smidigt med digitala tjänster, men menar 

även på att hon gör det då  

 

“(…) min läkare skickar in mina intyg via nätet och då tycker jag att det är smidigare 

att ansöka om förmån via webben också när intygen ändå finns där, då kan jag hålla 

koll på både intyg och mitt ärende.”  

 

Varför vissa av de yngre intervjuade inte ansökt via de digitala tjänsterna beror på att 

personerna i fråga fick en blankett av närstående person och intervjupersonerna visste 

inte att det gick att ansöka via internet. Gauld, Goldfinch och Horsburg (2010) påpekar 

att medvetenheten har stor betydelse för användadet av digitala tjänster. De yngre 

intervjupersoner som inte ansökt  digitalt uppger dock att nu när de är medvetna om att 

det går att ansöka om förmånen digital kommer de att göra det via de digitala tjänsterna 

i fortsättningen. Liksom Gauld, Goldfinch och Horsburg (2010) ser även vi att 

medvetenheten spelar en central roll i användningen av digitala tjänster. 

 

Hos medelålders intervjupersoner finns en viss spridning på hur man utför sina ärenden. 

Vissa gör sina ärenden digital men majoriteten fyller i pappersblanketter. Trots att de 

flesta inte fyller i sina blanketter digitalt, använder medelålders de digitala tjänsterna till 
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att följa sina ärenden, hålla koll på om ansökan kommit in, var i processen ärendet är 

och om ett beslut har tagits.  

 

“På Mina sidor ser jag tydligt var jag ska klicka för att få reda på den information jag 

vill åt. De använder inga svåra ord i sina texter och jag kan enkelt se hur långt mitt 

ärende har kommit” säger en 42-årig intervjuperson om den digitala tjänsten Mina 

sidor.  
 

Den största anledningen till att medelålders inte använder sig av de digitala tjänsterna 

för att ansöka om en förmån är därför att intervjupersonerna får blanketter skickade hem 

till sig av sin handläggare. Intervjupersonerna menar att de inte gjort något aktivt val att 

avstå från att göra det digitalt men de har heller inte bett sina handläggare att skicka 

blanketterna via mail eller erbjudit sig att sköta ärendet digitalt via Mina sidor. “Jag får 

mina blanketter skickade hem av min handläggare och då är det väl så hon vill ha det 

tänker jag, men jag hade kunnat tänka mig att gör det digitalt.” (intervjuperson 42 år) 

 

De som helt och hållet använder de digitala tjänsterna använder dem därför att de tycker 

det är smidigt och enkelt. I likhet med de digitala användarna tycker även att de som 

endast följer sina ärenden via de digitala tjänsterna att det är skönt och smidigt att kunna 

gå in och kolla vad som händer med sitt ärende och om det har tagits något beslut.  

 

De äldre intervjupersonerna använder inte alls de digitala tjänsterna för att ansöka om 

förmåner. Man anser sig inom gruppen inte ha tillräcklig med teknisk kunskap för att 

ansöka om förmåner digitalt. “Jag kan ju inte så mycket om datorer och är ovan med att 

göra sådana saker på datorn så därför vill jag inte göra min ansökan på internet” 

menar en 62-årig intervjuperson.  

 

I likhet med föregående citat uttrycker en 55-årig intervjuperson att “Jag behöver hjälp 

från mina barn för att göra min ansökan på datorn och därför är det bättre för mig att 

göra den på papper”.  

 

Från intervjuerna framkommer också att det finns en upplevelse av att det är stressigt att 

fylla i en ansökan via datorn. “Jag blir stressad av att göra det på datorn för att jag är 

rädd att mina ifyllda uppgifter ska försvinna.” (Intervjuperson 52 år) 
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Majoriteten av de äldre av våra intervjuade har inte heller de verktyg som behövs för att 

använda Försäkringskassans digitala tjänster så som e-legitimation. Detta fenomen är 

inte ovanligt vad gäller våra intervjupersoner. I en rapport från World Internet Institute 

(2004) framkommer att det är vanligt att människor ser det som omständigt att skaffa e-

legitimation för endast ett specifikt ärende. Även om de äldre i denna studie befinner sig 

inom förmånsgrupperna Sjuk och Funktionsnedsättning och behöver uppdatera sina 

uppgifter och göra nya ansökningar med jämna mellanrum, ser de inte hur e-

legitimation underlättar för dem på samma sätt som de yngre och medelålders gör.  

 

Här gör sig den digitala klyftan tydlig. Det finns stora skillnader i vilka åldersgrupper 

som använder de digtal tjänsterna och vilka som inte gör det där de äldre som har 

bristande kunskap och saknar tillräcklig IKT-kompetens för att använda sig av de digital 

tjänsterna exkluderas och därmed inte gynnas av Försäkringskassans digitalisering. 

Abalo och Danielsson (2008) skriver att digitaliseringen och införandet av e-tjänster blir 

problematisk för den med bristfällig IKT-kompetens och att det blir svårt att använda de 

digital tjänsterna när man har problem med att hantera de centrala verktygen, så som e-

legitimation och tekniken i stort.  

 

5.3 Användarnas uppfattningar om Försäkringskassan webbplats 
och de digitala tjänsterna 
Under detta avsnitt presenterar vi först användarvänligheten av Försäkringskassan 

webbplats i sin helhet, för att sedan övergå till att endast redogöra för och analysera de 

digital tjänsternas användarvänlighet. 

 
5.3.1 Webbplatsens användarvänlighet 
Forskning visar på att webbplatser och digitala tjänsters utformning och design spelar 

roll för hur användarna upplever webbplatsens användarvänlighet. Enligt Sundströms 

(2005) definition av en användarvänlig webbplats krävs att användaren kan öppna fyra 

dörrar för att webbplatsen ska vara användarvänlig och dessa dörrar är; utseende, språk, 

struktur och interaktion. 

 

Vad gäller Försäkringskassans webbplats visar vårt resultat att många intervjupersoner 

anser att webbplatsen är tilltalande och ser ut att kunna uppfylla målet med besöket på 

webbplatsen, vilket oftast är att hitta en viss digital tjänst för att göra en ansökan om en 

förmån. Intervjupersonerna tycker att språket är förståeligt och att den information som 
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ges är tillförlitlig. Det finns en ordning i strukturen och användarna ser en sannolikhet i 

att finna vad de söker efter samt anses interaktionen vara enkel genom att användarna 

begriper hur webbplatsen fungerar. Detta går helt i linje med Sundströms (2005) 

definition av en användarvänlig webbplats. 

 

I en jämförelse mellan myndigheters webbplatser och webbplatser i övrigt uttrycker en 

25-årig intervjuperson att ”för mycket färg och stoj” på en webbplats gör 

intervjupersonen kritisk till att använda den. Däremot finns det en antydan i resultatet 

som pekar på att användarna inte har lika stora krav på en myndighets webbplats vad 

gäller design som de har på andra webbplatser. Intervjupersonerna ställer högre krav på 

kommersiella webbplatser, företagswebbplatser och ideella organisationers webbplatser. 

Med design kommer trovärdighet, något intervjupersonerna anser spela stor roll i 

användingen av en kommersiell webbplats, däremot har designen ingen inverkan på 

trovärdighet vad gäller myndigheters webbplatser, där bedöms trovärdigheten utifrån 

själva myndigheten och inte utifrån deras webbplats. 

 

”Jag tycker inte att en myndighets hemsida behöver vara sådär supermodern. Däremot 

ställer jag högre krav på typ H&M och sådana hemsidor (…) Varför vet jag inte, det är 

väl för att det är en myndighet.” (Intervjuperson 42 år) 

 

I likhet med vad intervjupersonerna uttrycker menar Bélanger och Carter (2005) att 

webbplatser bör utformas på ett sätt att det skapas igenkänning och för att människor 

ska använda sig av tjänsterna ska det finnas förtroende för myndigheten. En 26-åring 

uttrycker:  

 

“Vad gäller myndigheters webbplatser går det bra om de är lite trista och tråkiga, jag 

hade fortfarande sökt bostadsbidrag även om Försäkringskassans webbplats varit ful, 

det viktiga är att den fungerar. [...] jag litar på att de gör rätt”. 

 

En 25-årig intervjuperson uttrycker att en webbplats bör vara genomtänkt och personen 

uttrycker vidare att en myndighets webbplats “i större grad måste ha fokus på att skapa 

funktionerna lättillgängliga”. Personen anser Försäkringskassans webbplats vara 

“strukturerad och tydlig”. Flera av de intervjuade påpekar också att det språk som 

används på webbplatsen är lätt att förstå, webbplatsen innehåller inte så många svåra 
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ord och budskapet är tydligt, något Sundström (2005) påpekar vara centralt för 

användarvänligheten.  

 

”[...] och sen har de anpassat språket på sajten för oss “vanliga” om man säger så, jag 

är ju ingen akademiker eller så men jag förstår ändå”. (Intervjuperson 45 år) 

 
5.3.2 De digitala tjänsternas användarvänlighet 
Från våra intervjuer framkommer att Försäkringskassans digitala tjänster inte har lika 

hög användarvänlighet som webbplatsen i sin helhet. I likhet med webbplatsens 

användarvänlighet har vi i våra intervjuer funnit att även de digitala tjänsterna har en 

hög användarvänlighet vad gäller två av Sundströms (2005) fyra dörrar till en 

användarvänlig tjänst, utseendet och strukturen, men det finns delade uppfattningar om 

de två andra dörrarna, tjänsternas språk samt tjänsternas interaktion. De digitala 

tjänsterna är enkla för användarna genom att utseendet ger en uppfattning av att fungera 

för att uppfylla målet med tjänsten samt är strukturen välplanerad och användaren kan 

förstå sig på upplägget av tjänsten genom igenkänning. För de flesta användarna är även 

interaktionen begriplig då ansökan sker i få steg via en länk, men det har även 

framkommit problem i interaktionen med tjänsten när det kommer till att dels fylla i 

själva ansökan, ett problem som handlar om språket i tjänsten, och dels hur tjänsten 

fungerar tekniskt.   

 

”Vissa frågor är så konstigt ställda. Man fattar inte vad man ska svara på för de ställer 

typ två frågor i en.” (Intervjuperson 23 år) 

 

De digitala tjänsterna som finns att tillgå för förmånsgruppen Förälder har visat sig ha 

en mer benägen användarvänlighet än förmåner inom andra förmånsgrupper. Dock finns 

det en oenighet inom gruppen Förälder angående tjänsternas användarvänlighet, en 

uppfattning som stämmer överrens med de två andra grupperna Sjuk och 

Funktionsnedsättning. De uppgifter som tjänsterna kräver att användarna fyller i inom 

alla undersökta förmåner kan vara komplicerade. Våra intervjupersoner uppger att 

språket i ansökningarna upplevs som byråkratiskt och informationen av vad som ska 

fyllas i är således svår för användarna att förstå. 
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”[…] det är i själva ansökan som det är svårt att förstå vissa saker, där kan det 

förekomma ord som är sådär myndighetsaktiga och även om man förstår vad de betyder 

vet man inte vad man ska skriva.” (Intervjuperson 34 år) 

 

“När du ska ansöka om en förmån första gången krävs en större ansökan där du får 

fylla i din inkomst och sådant, så de vet hur mycket pengar du kan få när du är hemma 

(...) sådan information är jobbig att lämna för det är så svårt att veta vad som räknas 

som inkomst (...) och hur man räknar ut typ årsinkomst.” (Intervjuperson 30 år) 

 

Citatet ovan är från en intervjuperson som ansökt om att kunna ta ut VAB. 

Intervjupersonen fortsätter: “men sen när man väl är inne i systemet rullar det på bra” 

och menar således att när han väl kommit över det svåra steget att fylla i sin inkomst är 

tjänsten enkel att använda. 
 

“Tjänsten VAB som jag använder är mycket enkel, det är bara att logga in och sen har 

jag allt framför mig på skärmen. (...) jag fyller i vilket datum och tid första dagen XX är 

sjuk, sen när han är frisk loggar jag in igen och fyller i att jag är tillbaka på jobbet.” 

(Intervjuperson 43 år) 

 

I likhet med ovanstående uttrycker en 25-årig intervjuperson med förmånen 

föräldrapenning att “Det är tydligt vad som behövs fyllas i. [...] jag kryssar i datum i en 

kalender för vilka dagar jag vill ta ut föräldrapenning och hur stor del jag vill ha varje 

dag, typ 100 procent eller kanske 50 procent för en dag. (...) Det är jätteenkelt.” 

 

När alla uppgifter är inlämnade och Försäkringskassan tagit ett beslut om rätten till en 

förmån, menar intervjupersonerna att tjänsterna VAB och föräldrapenning har en hög 

användarvänlighet. Denna uppfattning skiljer sig åt från förmånen bostadsbidrag inom 

samma förmånsgrupp och även gentemot övriga förmånsgrupper.  

 

En intervjuperson inom förmånen bostadsbidrag uttrycker att det i ansökan finns en 

antydan till att Försäkringskassan utformar ansökan utifrån en traditionell syn på arbete 

där medborgare antas ha ett arbete som utgörs av en heltidstjänst. Intervjupersonen är 

30 år och hade vid ansökningstiden en timanställning och menar att: 
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“(...) systemet är utformat för människor med fast anställning och stadig inkomst. (...) 

du ska fylla i din inkomst för framtiden och i och med att jag arbetade oregelbundet på 

timmar kunde jag ju inte veta en sådan sak som vad jag skulle tjäna nästa månad”. 

 

Schwarzenberger (2012) diskuterar just dessa arbetsförhållanden där en lön inte går att 

förutspå och menar att ett osäkert jobb skapar en osäkerhet i livet. En annan 

intervjuperson inom förmånen bostadsbidrag anser till skillnad från föregående 

intervjuperson att interaktionen var lätthanterlig och säger: 

 

“När jag ansökte om bostadsbidrag gick det väldigt enkelt tekniskt sätt. Jag hade dragit 

mig för att ansöka, men när jag väl bestämde mig visade det sig att det var enkelt. (...) 

jag googlade på “bostadsbidrag Försäkringskassan” och hamnade direkt på sidan för 

ansökan. Där var det bara att fylla i mina uppgifter och sen trycka på skicka. Inga 

problem med något, det var lätt att förstå och hitta.” (Intervjuperson 26 år) 

 

Olikheterna i intervjusvaren med de två användarna inom förmånen bostadsbidrag är 

situationsbetingade och det finns enligt oss en logisk förklaring till deras olika 

uppfattningar och den gäller som tidigare nämnt inkomst. Den 26-åriga 

intervjupersonen som ansåg tjänsten vara enkel i utförandet är studerande med inkomst 

enbart från CSN, medan den 30-åriga intervjupersonen hade som nämnt en 

timanställning med oregelbunden inkomst som var svår att lämna uppgifter om. 

 

Även förmånstagare inom Sjuk och Funktionsnedsättning uttrycker i likhet med 30-

åringen med bostadsbidrag att de digitala tjänsterna är krångliga i språk och utförande. 

En 25-årig intervjuperson inom gruppen Sjuk använder alltid de digitala tjänsterna, men 

påpekar även hon svårigheter. ”[…] men visst uppstår frågetecken. (…) hela processen 

gör en så trött, man är sjuk längre bara för att det är så jobbigt med alla papper och 

allt som ska skickas in.” 

 

Intervjupersonen förklarar vidare att det kan uppstå problem med att fylla i vissa 

uppgifter men att det inte har med den digitala tjänsten i sig att göra, det har att göra 

med att hon inte förstår hur hon ska fylla i ansökan rent praktiskt.  
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I och med att inte alla intervjupersoner använder de digitala tjänsterna kan vi inte uttala 

oss om de digitala tjänsternas användarvänlighet till 100 procent. Däremot kan vi säga 

att vi ser att problem i användarvänligheten uppstår i ett senare skede i 

ansökningsprocessen av en förmån, och inte i det direkta mötet med de digitala 

tjänsterna.  

 

5.4 Problem med ansökan om förmån 
Som tidigare redogjorts för visar studiens resultat på att att det ofta uppstår problem i 

ansökan om en förmån. Dessa problem uppstår oavsett om användaren ansöker om 

förmånen digitalt eller analogt. Problemen handlar främst om att de uppgifter som 

Försäkringskassan kräver för att ta beslut om en förmån är komplicerade att uppge och 

att användarna tillexempel inte vet hur de ska fylla i sin inkomst. Språket som används i 

ansökan är ett språk som den “vanliga” människan i sin vardag har svårigheter att förstå. 

“Jag tycker det är svårt att fylla i min ansökan, jag förstår inte vilken typ av 

information som de vill ha på vissa ställen i ansökan” (Intervjuperson 21 år).  

En 43-årig intervjuperson uttalar en viss frustration och säger att ”(...) det är så många 

uppgifter som ska in. (…) jag ringer nästan alltid och kollar med min handläggare vad 

som menas med det som står.” 

 

Det framkommer även att det inom vissa förmåner är mer problematiskt än inom andra 

förmåner att sköta sitt ärende. Förmåner inom exempelvis Sjuk kräver uppdatering av 

personuppgifter och förmånstagarens situation oftare än vad majoriteten av förmåner 

inom Förälder kräver. En 55-årig intervjuperson uttrycker: ”(…) jag behöver uppdatera 

mina uppgifter ganska ofta, men trots att jag gör det ofta blir jag förvirrad när jag ska 

göra det”.  

 

På servicekontoret möter vi tre förmånstagare som alla uttrycker en oro för att göra fel 

och svårigheter i att fylla i sin ansökan, därför befinner de sig på servicekontoret. En 57-

årig förmånstagare inom Funktionsnedsättning hävdar att hon försöker fylla i ansökan, 

men för att vara säker dubbelkollar hon med de på servicekontoret. Vad gäller 

Försäkringskassans digitala som analoga tjänster är de enligt Gulliksen och Göranssons 

(2002) definition användbara då de fungerar rent tekniskt och det går att förstå vad som 

krävs, men tjänsterna uppfyller inte det mål användarna implicit söker efter, att 

genomföra ansökan. Oavsett digital eller analog användning hittar användarna fram till 
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sin förmån och ansökan av den, men sen uppstår problem. Gulliksen och Göransson 

menar således att en tjänst kan vara användbar, men det behöver inte innebära att den är 

användarvänlig.  

 

5.4.1 Nätverks betydelse vid problem med ansökan om förmån 
Det visar sig att de intervjuades nätverk har stor betydelse för hur väl de lyckas med att 

fylla i sin ansökan och lösa de problem som uppstår. Många av de intervjuade vänder 

sig till sina närstående eller andra personer runt om kring dem som de tror kan hjälpa 

dem att lösa deras problem. Särskilt viktigt är nätverken för de äldre och medelålders 

intervjupersonerna. En 52-årig intervjuperson uttrycker: “Jag ber alltid min man och 

hjälp, vi brukar sitta där och klura tillsammans”. Christakis och Fowler (2009) påpekar 

vikten av flera kompetensers helhet, hur en persons kompetens blir starkare i samband 

med en annan persons kompetens. Författarnas definition av nätverks betydelse visar sig 

i denna studies resultat och i citatet ovan som tyder på att intervjupersonernas 

tillvägagångssätt utgörs av att de tar användning av sina nätverk, vilket underlättar i 

ärendet hos Försäkringskassan.  

 

Vad gäller de förmånstagare som besöker servicekontoret för att få hjälp i sitt ärende 

hävdar handläggaren på servicekontoret att det främst är äldre användare som kommer 

in på kontoret. Handläggaren har en uppfattning av att de yngre förmånstagarna ”(...) 

testar mer själva och tar hjälp av internet”. Handläggarens uppfattning går helt i linje 

med vad de yngre intervjupersonerna uttryckt i intervjuerna. De yngre 

intervjupersonerna har en större benägenhet att lösa problem på egen hand med att 

tillexempel googla på frågor som de har kring ansökan. En 26-årig intervjuperson menar 

att “När jag inte förstår något i ansökan börjar jag googla”. Bland övriga yngre 

intervjupersoner uttrycker en 21-åring och en 22-åring hur de fått hjälp av närstående 

med sina ansökningar. Även en 25-årig intervjuperson menar att hon utför alla sina 

ärenden tillsammans med sin sambo. Trots att resultatet i denna studie tyder på att yngre 

är mer benägna att använda de digitala tjänsterna och då Connolly, Sipior och Ward 

(2013) påpekar att yngre använder internet i högre utsträckning än övriga i samhället 

och att detta enligt Bergström (2013) borde betyda att de yngre har lättare att hantera de 

digitala tjänsterna utifrån sin erfarenhet av internet, pekar resultatet på att även de har 

ett behov av nätverk för att lösa de problem som uppstår i ansökan. 
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Även för de intervjupersoner som har egna handläggare är nätverk vid problem viktigt 

då samtliga säger att handläggarna är svåra att få tag på och att det kan ta dagar innan de 

får kontakt. En 42-årig intervjuperson har ofta problem att få tag på sin handläggare och 

har hittat ett alternativt tillvägagångssätt för att få svar på sina frågor i sitt ärende.  

 

“Min handläggare är så svår att få tag på, så när jag inte vet vad som ska fyllas i 

vänder jag mig till en rematiker-grupp som finns på Facebook, där brukar man kunna 

få svar.”  

 

En 43-åriga intervjupersonen menar att hon använder sitt nätverk när handläggaren inte 

svarar. “De gånger då jag inte får tag på min handläggare brukar jag fråga en vän som 

också är sjukskriven, ibland kan han hjälpa mig och ibland inte.“ 

 

Men att använda sitt nätverk blir särskilt svårt för en 45-årig intervjuperson med ett 

svagt nätverk som utgörs av personer som inte har någon kunskap eller förförståelse 

inom området. Trost (1999) menar att en person kan ha flera nätverk och att dessa är 

situationsbundna. För en användare med vad Trost (1999) kallar ett mindre “gott” 

nätverk som den 45-åriga intervjupersonen har, är nätverk då ingen lösning. Warschauer 

(2003) hävdar att saknaden av nätverk inom den situationsbundna frågan kan försvåra 

situationen för användaren med anledning att det är av människorna i vår omgivning vi 

lär oss hantera olika saker. Den 45-åriga intervjupersonen uppger att hon ringer 

handläggaren vid problem, svarar inte handläggaren försöker hon googla, men det är 

inte alltid det hjälper. Handläggaren tror sig göra sitt jobb, men för användaren utan ett 

“gott” nätverk blir handläggaren så mycket mer. Handläggaren utgör användarens 

nätverk i den situationsbundna frågan, vilket handläggaren då enligt Svärd (2000) inte 

är medveten om att den befinner sig i.   

 

I våra intervjuer framkommer även att kundtjänst till viss mån utgör en del av 

användarnas nätverk då alla intervjupersoner uppger att de vid något tillfälle ringt 

kundtjänst i frågor om sitt ärende. Att användarna fortfarande ringer kundtjänst är något 

Försäkringskassan strävar mot att de inte ska göra i samma utsträckning, utan de ska 

klara av att hantera de digitala tjänsterna på egen hand. I ett möte med en anställd på 

Försäkringskassan berättar vi om de resultat vi fått fram genom intervjuerna och att 

användarna har ett stort behov av nätverk för att kunna utföra sina ärenden. Nätverket 
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utgörs dels av vänner och bekanta, men att de intervjuade även ser kundtjänst som ett 

nätverk och ringer dem vid frågor. Den anställda möts då av förvåning och besvikelse 

och förklarar att tanken med de digitala tjänsterna är att användarna ska klara av dem på 

egen hand och inte behöva be någon om hjälp och definitivt inte ringa kundtjänst. 

Strategin är att användarna ska ledas in på de digitala tjänsterna och bort från verbal 

kommunikation.  
 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 
Vårt resultat visar att det finns en digital klyfta. De äldre av våra intervjupersoner är inte 

lika vana internetanvändare och har inte samma kunskap om internet som framför allt 

de yngre intervjupersonerna. Medelålders intervjupersoner tar rygg på de yngre 

användarna och även dessa är vana internetanvändare och har den kunskap som behövs 

för att utföra ärenden på internet, dock inte i samma utsträckning som de yngre.   

 

Resultatet säger även att Försäkringskassans webbplats är användarvänlig och att 

användningen av de digitala tjänsterna är enkla i viss bemärkelse vad gäller utseende 

och struktur. Men de problem som användarna upplever med de digitala tjänsterna 

uppstår i språket och interaktionen med de digitala tjänsterna i ett senare skede när 

användarna ska fylla i en blankett. Dessa problem ter sig oavsett om användarna 

genomför ansökan digitalt eller analogt och är desamma för alla användare i vår studie. 

Således är inte de problem användarna upplever enbart kopplade till de digitala 

tjänsternas användarvänlighet. Intervjupersonerna visar tydliga tendenser till behov av 

nätverk för att kunna utföra sina ärenden både digitalt som analogt. Utföranden av 

ansökan sker med hjälp av någon från användarnas nätverk. För vissa användare med ett 

mindre ”gott” nätverk utgörs nätverket av användarens handläggare eller 

Försäkringskassans kundtjänst, en aspekt som inte går hand i hand med 

Försäkringskassans digitaliseringsstrategi.  
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Sjätte kapitlet - Slutdiskussion 
 
Utifrån studiens resultat menar vi att problem med digitaliseringen å ena sidan 

fortfarande handlar om en digital klyftan vad gäller ålder, som Bergström (2013) 

påpekar. Å andra sidan handlar problemen om något som ligger utanför digitaliseringen 

och de digitala tjänsternas användarvänlighet, något som kom tämligen oväntat för det 

förväntade resultatet av denna studie.  

 

Eftersom det har framkommit att samma problem i ansökningsprocessen uppstår både 

för de digitala och analoga användarna, menar vi i likhet med Gulliksen och Göransson 

(2002) att ett system kan vara användbart, men det behöver inte innebära att det är 

användarvänligt. Vad gäller Försäkringskassans digitala tjänster är de användbara då de 

fungerar rent tekniskt, men utifrån Gulliksen och Göransson uppfyller de inte det mål 

användaren implicit söker efter, att genomföra en ansökan.  

 

Vare sig det handlar om digital eller analog användning blir användarna kulturellt 

bundna till en myndighetskultur, vilken ligger utanför den kultur användarna är vana vid 

i sitt vardagliga handlande. Myndighetskulturen påverkar användingen av de undersöka 

tjänsterna genom att den kunskap användarna behöver ha för att exempelvis ansöka om 

en förmån inte handlar om IKT utan om myndighetens administrativa och byråkratiska 

språk och kultur. Gripsrud (2002) diskuterar  hur människors vardagskultur skapas 

utifrån egna värderingar och av de resurser de innehar. Vidare menar Gripsrud att 

kommunikativa budskap är situationsbestämda utifrån kommunikationens plats och 

syfte. Därav upplever användarna variation i den indirekta betydelsen av 

kommunikationen utifrån sin vardagskultur. 

 

Vi ser att den digitala klyftan har blivit mindre genom att alla i vårt material har en 

smart phone och använder internet, vilket tyder på att e-samhället börjar befästas. Äldre 

intervjupersoner säger att de har tekniken för att hänga med i den digitala utvecklingen, 

men de använder inte den digitala tekniken på samma sätt i vardagen som de yngre. De 

yngre intervjupersonerna gör allt digitalt, men de äldre ser inte det digitala som den 

enda vägen att gå av den anledning att de inte är lika vana användare. De äldre står 

således inte utanför den digitala världen som tidigare forskning hävdar, utan det handlar 

om en vanesak och vad som känns naturligt för individen. Tidigare forskning pekar 

även på att det finns ett stöd bland medborgare att myndigheter digitaliseras och blir till 
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e-förvaltning, vilket Gauld, Goldfinch och Horsburg (2010) diskuterar utifrån 

medborgares attityder till e-förvaltning. Däremot visar sig detta stöd som tydligast i 

tanken och inte i praktiken av medborgarnas användande. Vi kan i denna studie se att 

främst de yngre användarna accepterar digitaliseringen. Det finns heller inte något 

uttalat motstånd från medelålders eller de äldre användarna. Ändå är majoriteten av de 

intervjuade analoga användare.  

 

Att de yngre använder de digitala tjänsterna menar vi inte har med de digitala 

tjänsternas användarvänlighet att göra, utan det ligger i de yngres vardagskultur. De 

yngre är uppvuxna med den digitala tekniken och vågar testa sig fram i användningen 

på ett annat sätt än vad de äldre användarna gör. De yngre blir äldre, därav ökar 

internetanvändningen bland medborgarna över tid. Vi anser således att det finns ett stöd 

för e-förvaltning, likt Gauld, Goldfinch och Horsburg (2010) diskuterar, men till 

skillnad från författarna menar vi att stödet för e-förvaltning som medborgarna enligt 

författarna visat upp, inte kommer visa sig i användningen förrän i framtiden. Med 

utgångspunkt i vår studie hävdar vi att Försäkringskassan går för fort fram i sin väg mot 

e-förvaltning då fler av myndighetens användare i nuläget inte tillhör den digitala 

generationen (Findahl, 2013), något Sourbati (2009) påpekar är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till i införandet av e-förvaltning. Sourbati diskuterar att det krävs mer än tillgång 

till internet för att ändra på en människas beteende och specifikt en äldre människas 

beteende gentemot internet.  

 

Viktigt att poängtera är att nätverket har betydelse både för de som använder de digitala 

tjänsterna och för de som ansöker via pappersblankett. Som tidigare argumenterat menar 

vi att det huvudsakliga problemet således inte är digitaliseringen. Även Abalo och 

Danielsson (2008) menar att det inte är digitaliseringen i sig som är problemet, utan 

problemet är de förutsättningar de resurssvaga grupperna utan tillgång till internet ställs 

inför. Vi hävdar dock att Försäkringskassan står inför två problem. Dels liksom Abalo 

och Danielsson att Försäkringskassan i och med digitaliseringen försvårar för de 

medborgare som saknar tillräckligt med IKT-kompetens. Men även det problem 

användarna upplever i ansökan som är svår att utföra både digitalt och analogt med 

anledning av det språk som utgör ansökan. För de människor som saknar tillräcklig 

IKT-kompetens blir detta extra svårt, då de dels måste lära sig att använda tekniken 

samtidigt som de måste handskas med de svårigheter som själva ansökan medför. 
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Därmed står Försäkringskassan enligt oss inför ett ännu större problem än användarnas 

IKT-kompets och att utveckla de digitala tjänsterna och göra dem användarvänliga. 

Försäkringskassan kan forsätta utveckla de digitala tjänsterna i omfång av vad som går 

att genomföra digitalt. De kan utveckla tjänsternas tillgänglighet genom olika 

plattformar. De kan fortsätta med sin vision om att skapa trygghet för människor. Dock 

kommer inte tillgång och trygghet av de digitala tjänsterna innebära att de blir 

användarvänliga, inte så länge användarna kontextuellt inte förstår de uppgifter 

Försäkringskassan frågar efter. 

 

6.1 Vidare forskning 
Denna studie har visat att digitaliseringen i sig inte är problemet i Försäkringskassans 

omvandling till e-förvaltning. Problemet är större än så och bottnar i en 

myndighetskultur av administrativa uppgifter. Tidigare forskning pekar på att 

medborgarperspektivet är tämligen outforskat vad gäller myndigheters digitalisering. Vi 

har även funnit en forskningslucka i teorier om webbplatser och digitala tjänsters 

användarvänlighet. Teorierna involverar inte kontexten mellan användarna och 

tjänsterna, den kontext vi kallar myndighetskultur. 
 

Förslag till vidare forskning menar vi således är att fortsätta kvalitativt med ett 

medborgarperspektiv och studera myndighetens användare för att kartlägga de problem 

som uppstår i ärenden. Den forskningen bör även involvera alla förmånsgrupper hos 

Försäkringskassan så som de grupper vi inte fått med i denna studie, arbetssökande och 

utlandsfödda. Fortsättningsvis bör blanketterna studeras innehållsmässigt utifrån språk 

och kontext.  
 

Med denna studie har vi sett att för en kommunikatör kan kultur, hur personer lever och 

handlar, hur system utformas och hur mening uppstår vara viktiga faktorer för ett gott 

kommunikativt arbete. 
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Bilagor  
Bilaga 1 - Intervjuguide användning av Försäkringskassans digitala tjänster 
 
Försäkringskassan 

- Förmån 
- Kontakt 
- Användning av digitala tjänster 

 
Uppfattningar 

- Webbplats 
- Digitala tjänster 

 
Problem 

- Vilka? 
- Lösningar 

 
Bakgrund  

- Ålder 
- Utbildning 
- Boende 
- Situation 
 

Internetvanor  
- Tillgång 
- Användning 
- Syfte 
- Kunskap 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Försäkringskassan 
 
Försäkringskassan i allmänt 

- Strategier 
- Uppdrag 
- Förmånstagare 
- Förmåner 

 
Vilka kommer till servicekontoren? 
 
Vad har användarna för problem, vad behöver de hjälp med? 
 
 


