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Abstract 

 

I denna studie undersöks nationell vägledning av implementeringen av e-tjänster inom 

socialtjänsten. Den teoretiska utgångspunkten är i socialkonstruktionismen med en inriktning på 

empowerment. Utifrån denna teoretiska grund har en kvalitativ textanalys genomförts av SKLs 

(Sveriges kommuner och landsting) (SKL 2013) vägledande dokument för implementering av e-

tjänster inom socialtjänsten. I analysen av dokumentet har fokus lagts på att undersöka 

förekomsten av ett brukarperspektiv. Vidare har de rekommendationer som SKL presenterar till 

Sveriges kommuner granskats utifrån tidigare forskning. Denna studie har kommit fram till att 

det föreligger ett tydligt brukarperspektiv i dokumentet men att det i delar finns brister sett 

utifrån detsamma som tolkats som problematiska, framförallt avsaknad av problematisering 

kring vissa e-tjänster som presenteras. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel introducerar vi bakgrunden till e-government och e-tjänster samt studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

1:1 Bakgrund 

 

Vi lever i en värld idag där information överförs inom loppet av sekunder och elektroniska 

tjänster blir mer och mer en naturlig del i det vardagliga livet. Då man tidigare besökte banken 

för att betala räkningar och sköta sin ekonomi kan du idag sköta ett företag direkt från 

mobiltelefonen i din byxficka. Dagens socialarbetare befinner sig numera i en arbetssituation där 

användandet av digitala verktyg i allt från dokumenthantering till kontakt med sina brukare via e-

post blivit vardag. Till synes verkar det som att en digital arbetsprocess är något som kommit för 

att stanna och utökas. 

 

Socialtjänsten verkar för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet (Sol kap 1 §1). 

Arbetet med digitala tjänster är under utveckling då det från regeringen ställs det krav på en 

digitaliserad socialtjänst (SKL 2013), där tjänster och kontakter blir tillgängliga online. Denna 

process påverkar handläggare inom socialtjänsten liksom brukare som är i kontakt med 

myndigheten. Därav blir implementeringen av en digital socialtjänst en stor del i det sociala 

arbetet då påverkan når ut till både brukare och yrkesverksamma.  

 

Den traditionella socialtjänsten före digitaliseringen har inneburit professionella möten med 

brukare i en miljö som ibland beskrivits som negativ då maktaspekten sitter i väggarna i 

socialtjänstens lokaler. Detta då den hjälpsökande befinner sig i en underordnad position 

gentemot socialtjänsten då dessa besitter makten att fatta beslut, och denna makt har blivit 

förknippad med de fysiska lokalerna. Även om socialarbetare på socialtjänsten upplevs som 

trevliga så har kontexten ändå givit en negativ upplevelse (Meuwisse & Swärd 2006). Då fler 

och fler kontaktvägar öppnas genom en digital interaktion skulle det kunna argumenteras för att 

socialtjänsten kommer runt just denna problematik. Genom att brukaren har en möjlighet att ta 
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del av samhällets sociala insatser utifrån en digital plattform istället för att fysiskt besöka 

socialtjänsten och dess lokaler. 

 

Med den digitala världen följer en mängd möjligheter som skulle kunna underlätta för individen. 

När banker och företag implementerar e-tjänster som deras kunder kan nyttja och kunderna 

vänjer sig vid detta kan denna utveckling även rinna över på myndigheter och ärenden kopplat 

till dessa. Medborgare kan förvänta sig liknande tjänster inom myndighetssverige som man har 

på banken eller hos andra företag på nätet. Således ställs det högre krav på utveckling av digitala 

tjänster inom stat och kommun. Denna utveckling mot en digitaliserad stat och myndighet kallas 

internationellt för E-government. 

 

Implementeringen av E-government även känt som E-förvaltning är ett relativt nytt fenomen och 

som exempel tillsatte regeringen den 26 mars 2009 (SOU 2009:86) en E-delegation som har i 

uppgift att samordna olika myndigheters implementering av olika it projekt. Detta för att 

förenkla och möjliggöra samordning mellan myndigheter i framtiden och underlätta brukarens 

nyttjande av myndigheternas tjänster.  

 

I Sverige har det idag bland annat införts en digital möjlighet att söka ekonomiskt bistånd. Detta 

har under 2017 och 2018 blivit möjligt i vissa kommuner. Utökade e-tjänster inom socialtjänsten 

anses vara ett viktigt steg i utvecklingen av myndigheten och i och med detta har Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) i en överenskommelse med socialdepartementet tagit på sig att 

verka för en utökad implementering av e-tjänster inom sagda område. Därigenom har SKL 

vidare tagit fram ett vägledande dokument riktat till Sveriges kommuner kring detta. (SKL 2013) 

 

Den pågående digitaliseringen av Socialtjänsten påverkar både utförare samt brukare. För 

utföraren blir det nya sätt att arbeta kring olika tjänster vilket skapar förändrade arbetsuppgifter 

samt eventuellt en förändrad syn på arbetsrollen. Medan det för brukare öppnar upp nya vägar till 

nyttjande av socialtjänstens tjänster. Det finns oro hos vissa utövare att denna utveckling till viss 

del riskerar att avhumanisera brukare och det sociala arbetet. Detta har bland annat 

uppmärksammats av SVT i en artikel (Bolin & Loth 2018) där det framgår att 12 socionomer av 
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16 valt att säga upp sig på grund av implementeringen av en typ av robot i Trelleborgs kommun 

som bedömer ansökningar av ekonomiskt bistånd. 

 

Vi vill med denna studie undersöka hur nationell vägledning kring implementering av E-tjänster 

förhåller sig till forskning inom området, samt huruvida det framkommer ett brukarperspektiv i 

de vägledande dokumenten.  Om brukarperspektivet försvinner eller förändras genom 

utvecklingen av en digitaliserad process inom det sociala arbetet kan man fråga sig för vem som 

utveckling faktiskt är till för. Finns det en risk för avhumanisering där människan bakom 

brukaren försvinner bland ettor och nollor? 

 

1:2 Syfte 

 

Vårt syfte med kommande uppsats är att undersöka skriftlig vägledning kring implementering av 

e-tjänster inom socialtjänsten. Vi vill undersöka om det finns eventuella problem men även 

fördelar som berörs i dokumentet kopplat till digitalisering av socialtjänsten. Samt att vidare se 

huruvida det framkommer ett brukarperspektiv i det vägledande dokumentet. Hur framställs ett 

eventuellt brukarperspektiv och vad har tagits i beaktande.  

 

Frågeställningar 

 

• Hur återspeglas ett eventuellt brukarperspektiv i SKLs vägledande dokument och vilka 

implikationer får detta? 

• Hur svarar SKLs vägledande dokument mot forskning inom området kring digitalisering? 
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2 Tidigare forskning 

 

I följande kapitel kommer vi att kortfattat gå igenom den forskning som vi ansett vara av 

relevans för denna studie. Denna kommer att sorteras in under två teman som är 

“Digitaliseringens fördelaktiga sidor” samt “Digitaliseringens baksidor”. Temat digitaliseringens 

fördelaktiga sidor behandlar de neutrala eller positiva resultat som framkommit i forskning kring 

digitalisering och införandet av e-tjänster. “Digitaliseringens baksidor” behandlar vidare de 

negativa och problematiska aspekter som den inhämtade forskningen ger uttryck för kopplat till 

digitalisering samt e-tjänster. 

 

I Sverige har fokuset på implementeringen av e-government framförallt skett utifrån ett 

brukarperspektiv vilket i praktiken innebär ett fokus på e-tjänster eller e-service. e-tjänster och e-

service sker i regel mellan tjänstemän och medborgare. Det pratas om e-demokrati som en del av 

e-government, där fokus på utvecklingen snarare ligger mellan politiker och medborgare. E-

demokrati har alltså i Sverige inte blivit lika aktuellt som e-service. (Nygren & Wiklund 2010) 

 

 

2:1 Digitaliseringens fördelaktiga sidor 

 

Då digitaliseringen inom socialtjänsten är ett relativt nytt fenomen både i Sverige men också 

internationellt och vi undersöker implementeringen i Sverige, finns det kunskapsluckor sett 

implementering av digitala tjänster utifrån den svenska socialtjänsten. Därav kommer vi att utgå 

från studier som rör digitalisering kopplat till socialt arbete i stort och inom statlig digitalisering 

även kallat e-government, genomförda efter år 2000. En övergripande slutsats som framkommer 

i flera av studierna är att utförare inom den sociala sektorn behöver anpassa verksamheten efter 

samhällets utveckling sett till det digitala. Detta för att verksamheten skall effektiviseras samt 

öka tillgängligheten för brukare, då medborgare i större utsträckning än någonsin förr är en del 

av den digitala världen. (Baker, Warberton, Hodgkin, Pascall 2014; Darrel 2014; Smith & Eaton 

2014) 
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En förutsättning för att implementering av e-förvaltning gentemot medborgare och företag ska 

kunna införas, är att det finns fungerande möjligheter för digital identifikation. Melin (2016) 

menar att detta är grunden för implementeringen och även för att säkerheten för användarna ska 

kunna säkerställa vid ett digitalt tjänsteutbud. 

 

Idag så ställer regeringen krav på att kommuner ska tillhandahålla e-tjänster i sitt serviceutbud 

till medborgarna. Målbilden har varit att förbättra den kommunala servicen samt effektivisera 

arbetet till medborgarnas fördel. Det finns inget enhälligt sätt att implementera e-tjänster utan 

kommunerna tillgodoser behovet efter eget omdöme. Det finns även intresse från kommunerna 

att deras medborgare ska bli mer delaktiga i processen, detta för att säkerställa användarvänlighet 

och att målet med införandet faktiskt uppnås. Det har visat sig att när kommunerna använt sig av 

deltagande från medborgarna i utvecklingsprocessen att det har bidragit positivt till resultatet av 

tjänsternas användarnytta (Löfstedt 2010). 

 

I en artikel skriven av Layne och Lee (2001) beskriver de att implementeringarna av e-

government världen över har inneburit en hel del kaos under implementeringen och att 

implementeringen har upplevts som icke hanterbar på många platser. För att underlätta 

implementeringen har således Layne och Lee (2001) tagit fram en fyrstegsmodell där man 

beskriver de olika stegen i utvecklingen av e-government. I det första steget (cataloging) delger 

myndigheten information via en hemsida, det är en envägskommunikation med medborgarna 

som skapas efter påtryckningar av en allt mer uppkopplad befolkning samt media. Det viktiga 

här är att ha en närvaro på internet. I det andra steget (transaction) införs möjligheten att göra 

ärenden till respektive myndighet i form av e-tjänster.  Det är nu en tvåvägskommunikation 

mellan medborgare och myndighet. I det tredje steget (vertical integration) öppnas möjligheten 

upp för medborgaren att ta del av flera olika system genom samma ingång. Det är inte längre en 

fråga om att överföra tidigare analoga system till ett digitalt utan att skapa nya processer från 

myndighetens sida. Det fjärde steget (horizontal integration) som är den fulla integreringen av e-

government kommunicerar olika myndigheters databaser med varandra för att ge information om 

en medborgare och vilka insatser som kan vara lämpliga att sättas in. Då det vanligen är så att en 

medborgare som söker en tjänst ofta behöver flera ses detta som ett sätt att bättre nå de mest 

behövande (Layne & Lee 2001). 
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Sefyrin (2010) menar att den mest uttalade anledningen till att införa e-tjänster är effektivisering 

med mål att minska kostnaderna för den offentliga hanteringen av ärenden. Vidare menar hon att 

e-tjänster utöver detta ska öka kvalitén och fördjupa den demokratiska processen för 

medborgaren som använder sig av tjänsten. Ett problem som lyfts är avsaknaden av input från de 

anställda som arbetat med tjänsterna innan de förs över till en digital version. En kritik är även 

att rationaliseringen av de anställda genom digitalisering tenderar att leda till avskedandet av 

offentliganställda, något det talas lite om (Sefyrin 2010). Vad detta i en förlängning får för 

konsekvenser för berörda parter så som brukare, anställda och på oragnisatorisk nivå samt 

möjligheten att främja en demokratisk nivå kan endas framtiden utvisa. 

  

Även om e-government fortfarande är i sin linda, visar Darrels (2014) studie att digitaliseringen 

av tjänster har potential att öka tilliten för statliga myndigheter samt deras tjänster hos 

medborgarna. E-government kan genom detta bidra i formandet av en positiv inverkan på 

medborgarnas syn på staten hävdar Darrel. 

 

Enligt Carter och Bélanger (2005) är e-government och användandet av dess tjänster beroende av 

människors tillit till staten och myndigheter. Användarvänligheten av e-tjänsterna är även av stor 

vikt för medborgarnas användning av tjänsterna. Dessa två tenderar till att ha lika stor påverkan i 

huruvida e-tjänster från staten och myndigheter används enligt studien. Det som tenderar att 

påverka valet att använda e-tjänster mest är dock framförallt medborgarnas egna användande av 

internet, ju mer medborgarna använder internet desto mer benägna är de att nyttja e-tjänster 

(ibid). Nästintill samtliga i Sverige nyttjar internet eller har tillgång till internet i sitt hem, även 

81% av två till treåringar använder idag en surfplatta, vid sex års ålder använder 98% av barnen 

internet (Davidsson och Thoresson, 2017). Med detta vill vi påvisa att internetanvändandet i 

Sverige är väldigt stort vilket kan ha en positiv effekt på svenskarnas benägenhet att nyttja e-

government eller e-förvaltning. E-government kan således utvecklas till en naturlig väg att gå för 

att förenkla kommunikation med medborgarna och för att underlätta användandet av de tjänster 

som erbjuds. Exempelvis en digital ansökan av ekonomiskt bistånd.  
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Welch m.fl. (Welch, Hinnant, Moon 2005) styrker ovanstående resonemang. De beskriver att 

människor som använder internet i större utsträckning även använder e-government hemsidor mer 

än medborgare som inte använder internet. Vidare hävdar författarna att om medborgare litar på 

staten så är de mer benägna att nyttja e-government baserade hemsidor. Welch m.fl. för fram att 

en positiv erfarenhet av e-government hemsidor genererar högre tilltro till staten. Användarna är 

nöjda med transparensen som medföljer sådana hemsidor men tenderar däremot att vara 

missnöjda med möjligheterna till interaktion med myndighet/stat. (Welch, Hinnant, Moon 2005) 

 

Svensson och Larsson (2017) har i sin forskningsöversikt inom området digitalisering och socialt 

arbete kommit fram till slutsatser inom fyra teman. Det första temat handlar om vikten av 

inovation inom den svenska socialtjänsten riktat mot en digital utveckling. Svensson och Larsson 

(2017) lyfter vikten av kommunala samt nationella satsningar på utveckling av den digitala 

socialtjänsten. Svensson och Larsson (2017) motiverar denna utveckling genom att 

uppmärksamma en risk där de yngre generationerna som vuxit upp med det digitala samhället 

och är vana att både kommunicera och arbeta digitalt och således kan en avsaknad av en digital 

socialtjänst verka exkluderande gentemot dessa. Det andra temat som tas upp är vikten av att 

inkludera den juridiska aspekten och utbilda inom denna i projekt kring digitalisering för att 

kompetensen skall svarar mot den svenska rättssäkerten. Det tredje temat lyfter vikten av 

organisation mellan olika myndigheter både kommunalt samt nationellt. Lokal utveckling av 

egna tjänster kan resultera i problem med tjänsternas samverkan mellan myndigheter. Svensson 

och Larsson (2017) menar att det är av vikt att organisera arbetet på ett sådant sätt att samverkan 

är möjlig. Vidare kommer Svensson och Larsson (2017) fram till att burkarnas behov inte alltid 

ligger till grund för tjänster som tas fram. Fjärde punkten som Svensson och Larsson (2017) når 

fram till genom sin forskningsöversikt är att vidare forskning inom digitaliseringen av det sociala 

arbetet behövs. Dem menar att det är av vikt att de ekonomiska förutsättningarna för sådan 

forskning prioriteras. (Svensson & Larsson 2017)   
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2:2 Digitaliseringens baksidor 

 

Det verkar också finnas baksidor med digitaliseringen inom den sociala sektorn där det i en 

studie framkommer att många socialarbetare problematiserar kring användandet av digitala 

tjänster för brukare, då socialsekreterarna upplever den digitala kommunikationen och 

informationen som avhumaniserande. (Baker m.fl. 2014) Även i Sverige har det 

uppmärksammats fall i svensk media där socialsekreterare visat stort motstånd mot en 

implementering av den så kallade Trelleborgs modellen som är en algoritm som hanterar e-

ansökningar till ekonomiskt bistånd enligt en artikel från SVT (Bolin & Loth 2018). Denna 

protest resulterade i att tolv av sexton socialsekreterare sade upp sig.  

  

Beträffande digitalisering utanför socialt arbete, visar forskning på att det finns negativa aspekter 

för arbetsplatsen kopplat till digitalisering. Detta till trots understryks det i artikeln att 

digitaliseringen fortfarande är en viktig del i utvecklingen av verksamheten. De negativa 

aspekterna som framkom var bland annat att personalomsättningar på arbetsplatsen som 

undersökts ökat samt att arbetets kvalitet försämrats. (Connel, McDonell, Gough, Burgess 2014) 

 

ICT (Information Communication Technology) har implementerats i flera olika former inom 

människobehandlande yrken. I en studie av användandet av en så kallad personlig digital 

assistent för sjuksköterskor framkom det att genom användandet av lättillgänglig digital 

information om patienten, ökade sjuksköterskans effektivitet samt frigjorde tid för hen att 

faktiskt ägna sig åt patienten istället för att lägga tid på att manuellt söka reda på information om 

denne (Johansson , Petersson & Nilsson 2011) 

  

Deborah West och David Heath (2011) visar att i en värld av förändring, i form av digitalt 

uppkopplade socialarbetare och brukare ökar kraven på bland annat effektivitet, svarstid, ansvar 

och kostnadseffektivitet. En följd av detta är outsourcing av arbetsmoment som tidigare varit 

grundade i en holistisk syn och visdom som idag värderas lägre. Socialarbetare får agera reaktivt 
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på dessa förändringar med en begränsad möjlighet att åtgärda kärnan i problemets uppkomst. 

Genom detta minskas också socialarbetarens roll i processen. 

 

Howard (2001) menar att e-government är ett nytänkande kring stat och myndighet som 

utvecklas snabbt i många länder runtom i världen. Howard menar däremot att det fortfarande 

finns stort utrymme för förbättring av systemen. Framförallt i att utveckla användarvänligheten 

och att användarvänligheten är en grund för användandet av tjänsteutbudet. (Howard 2001) 

 

En risk som uppmärksammats är en eventuell brist i tillgängligheten för alla medborgare att 

tillgodogöra sig som e-government innebär. Brist på förtroende, tillgänglighet och 

användarvänlighet är faktorer som påverkar om medborgarna faktiskt blir hjälpta av en digital 

tjänst. Detta är en stor utmaning som stater konfronteras med i sin process av digitalisering av 

sitt tjänsteutbud. (Sawhney & Jayakar, 2007) 

 

I en studie gjord inom sjukvården kopplat till digital kommunikation mellan läkare och patienter 

gjord i USA, framkommer att digitala kommunikationsmöjligheter inneburit att patienter blivit 

nöjdare. Den service som erbjuds har inneburit att denna specifika tjänst medfört större 

arbetsbörda för läkarna, vilket skapat mer stress för dessa då den digitala kommunikationen inte 

tenderar till att minska faktiska fysiska besök av patienterna. Det som vidare uppmärksammats i 

studien var att trots de fördelar som denna kommunikationsform innebär använde inte mer än sju 

procent av läkarna denna metod på regelbunden basis. (Bishop, Press, Mendelsohn, Casalino 

2013) 

 

Det har uppmärksammats både för och nackdelar med en digitalisering i offentlig verksamhet. 

Fördelar som effektivisering för utövarna, ökad tillgänglighet för brukarna samt att tilltro till stat 

/myndighet kan öka om användarna upplever det digitala som positivt. Negativa aspekter som tas 

upp är en oro för att effekten för brukarna blir en avhumanisering. För utförarna kan det innebära 

en ökad stress i arbetet. Det finns även en oro att effektivisering leder till ett minskat behov av 

personal vilket skulle kunna vara till nackdel för både professionella och brukare. 
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter samt de begrepp som kommer att 

användas i studien. 

 

3:1 Konstruktionism 

 

Som teoretisk grund för denna uppsats utgår vi ifrån konstruktionismen, denna grundförståelse 

av ämnet kommer att genomsyra uppsatsen men inte användas ur ett direkt analytiskt perspektiv. 

Presentationen av konstruktionismen är till för att synliggöra denna grundsyn för läsaren. Valet 

av konstruktionism som grundsyn har skett för att teorin och synsättet ger en bred möjlighet till 

förståelse av relationer mellan de olika konstruktionerna, så som socialtjänsten eller brukaren.  

 

Detta teoretiska perspektiv utgår ifrån att förståelsen av världen är socialt konstruerad. Med detta 

menas att förståelsen av världen och dess företeelser förstås och tolkas mellan människor, 

enskilda individer kan inte själva konstruera någonting utan konstruktioner skapas i ett 

samförstånd mellan människor (Sohlberg & Sohlberg s. 267–272). Ett exempel som Sohlberg & 

Sohlberg (2013 s. 267–272) tar upp är konstruktionen om att öl dricks i glas. Detta menar 

Sohlberg & Sohlberg är något som är allmänt vedertaget och därför dricker man öl i glas. Denna 

konstruktion har enligt Sohlberg & Sohlberg förändrats och att det numera även är mer 

accepterat att dricka öl direkt ur en flaska. Inom samhällen finns det konstruktioner som bland 

annat benämns som normer. Att dricka öl ur ett gals har tidigare varit en norm i samhället men 

den normen har förändrats till att även inbegripa att dricka direkt ur flaskan. Inom 

konstruktionismen så är konstruktioner föränderliga och inte fasta, konstruktionerna utvecklas 

hela tiden. (Sohlberg & Sohlberg, 2013 s. 267–272) 

  

Människors ställning i samhället är även den en konstruktion. Då sociala konstruktioner är 

föränderliga kan således människans ställning i samhället förändras. Ett sätt som man aktivt 

jobbar med denna förändring är genom empowerment. Empowerment är framträdande inom 

socialt arbete som ett förhållningssätt till människors förmåga att förändra sin situation. Genom 
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att utgå från en socialkonstruktivistisk grund med ett fokus på empowerment kommer vi 

undersöka vilka möjligheter som framhävs i vägledande dokument för att brukarna själva ska 

kunna arbeta för en förbättring av sin situation. 

 

3:2 Empowerment 

 

Vi har valt att använda oss av empowerment som teori för att synliggöra ett brukarperspektiv 

eller brist av detta i empirin. 

 

Empowerment som begrepp skapades som en del av en social aktivistideologi under 1960-talet i 

USA. Empowerment sågs som ett motstånd gentemot ett nedvärderande synsätt som var 

framträdande när makten var ojämnt fördelad. Under 1970-talet blev tankar om hjälp till 

självhjälp också en utgångspunkt i empowerment.  Empowerment blev en stor del i diskussionen 

kring lokal utveckling och lokalt självstyre. Begreppet empowerment används i olika 

sammanhang och har i dessa sammanhang olika innebörder. Begreppet används av bland annat 

statsvetare, ekonomer, socialarbetare och politiker med flera. Men en gemensam nämnare för 

begreppet är att empowerment ses som någonting positivt och något att sträva efter. (Askheim & 

Swärd s258-264) 

 

Inom det sociala arbetet innebär empowerment att stärka klientens förmåga att förbättra sin 

situation genom sina egna resurser och är en viktig del i arbetet. Detta görs genom att bland 

annat fokusera på klientens inneboende styrkor som ligger vilande inom klienten och lyfta fram 

dessa styrkor till ytan. Green, Lee och Hoffpauir (2005) lyfter fram behandlarens språkbruk 

gentemot klienten som grundläggande för att kunna arbeta med en empowermentprocess med 

klienten. Målet med empowerment är att möjliggöra för klienten att kreativt använda sig av sin 

egen makt och sina tillgängliga resurser för att uppnå förändring och bryta en känsla a vanmakt. 

Att nå fram till de personliga mål som klienten har för sin situation på både kort och lång sikt. 

Socialarbetaren bör således arbeta för att lyfta fram klientens styrkor och synliggöra för klienten 

dennes inneboende kapacitet och möjlighet till förändring.  (Green, Lee och Hoffpauir 2005) 
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Vi har valt att utgå ifrån Askheim och Starrins (2007 s. 19–20) beskrivning av empowerment. 

Enligt Askheim och Starrin är grundsynen på människan i ett empowermentperspektiv att hon i 

grunden är en aktiv och handlande individ, som är kapabel att fatta egna beslut och vill sitt eget 

bästa om förutsättningarna inte sätter käppar i hjulet. Empowerment handlar således om att 

möjliggöra för människans eget handlande, att stärka brukare att själva klara av att ta steget till 

en förändrad situation. Att hjälpa brukarna finna sin egen inre styrka att genomföra de 

förändringar som behövs. Empowerment handlar således i grunden att stärka brukarnas 

möjligheter att själva agera och förändra sin situation. Detta kan göras på olika sätt, bland annat 

genom brukares kontakter med socialsekreterare som uppmuntrar och stöttar brukarna i att själva 

fatta beslut och förändra sin tillvaro. Men det kan även göras uppifrån genom att bland annat 

socialstyrelsen utformar olika arbetssätt för socialarbetare att arbeta utifrån ett 

empowermentperspektiv, som till exempel Motiverande intervju; även känt under förkortningen 

MI. 

 

Vidare kan även implementeringar av nya tjänster stärka brukarna. Framförallt tjänster som är 

anpassade för att underlätta för brukare i kontakten med myndigheter, därigenom verkar dessa 

stärkande för brukarnas självständighet. Att underlätta för brukarna i steget att söka hjälp och att 

nyttja de tjänster som samhället erbjuder kan stärka brukarna att orka söka hjälp (Svensson & 

Larsson 2017; Svensson & Larsson 2017). Men av vikt blir då att dessa förenklade möjligheter 

till kontakt med myndigheter implementeras med ett brukarperspektiv där fokus ligger på 

användarvänlighet och lättillgängligt för brukarna. Utifrån detta kommer vi att undersöka hur ett 

brukarperspektiv kopplat till empowerment finns med i det vägledande dokumentet.  
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3:3 Begrepp 

 

Här följer en beskrivning och fördjupning av de begrepp som kommer att användas vid analysen 

av materialet. Detta för att öka läsarens förståelse för innebörden av de begrepp och hur dessa 

används. 

 

Brukarperspektiv 

 

En arbetsgrupp från Statens offentliga utredningar (SOU 2007:82 s.204) definierar 

brukarperspektiv som något som endast kan uttryckas av brukarna. Socialstyrelsen beskriver inte 

bara brukarperspektiv utifrån att brukare får komma till tals utan även som ett förhållningssätt för 

den professionelle. Detta förhållningssätt innebär att den professionelle antar ett empatiskt 

förhållningssätt och lever sig in i brukarnas situationer. Således handlar brukarperspektivet om 

att sätta sig in i hur en klient skulle kunna påverkas och uppleva någonting (Socialstyrelsen 

2008). Därav blir det av vikt att detta perspektiv antas vid utformning av nya tjänster och system 

med hänsyn till att brukarnas upplevelse av tjänsten eller systemet skall bli positiv. 

 

Vi kommer således att utgå ifrån socialstyrelsens definition av brukarperspektiv där ett empatiskt 

och insiktsfullt förhållningssätt blir avgörande för att ett utfall i slutändan blir positivt för 

brukaren. Vidare blir det av vikt att brukarna får kommer till tals i en process så som 

implementering av nya tjänster där deras åsikter, erfarenheter och tankar kan bli av vikt för att 

utfallet av en tjänst blir positiv och anpassad till brukarnas behov. Att brukaren får komma till 

tals är således också en stor del i brukarperspektivet. 

 

Vi ser ett brukarperspektiv som en förutsättning för att e-tjänster skall tas fram och fungera som 

verktyg för brukaren. Att e-tjänsterna stärker brukarens egen kapacitet att förbättra sin situation 

genom att göra tjänster och information mer lättillgänglig.  
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Effektivisering 

 

New public management är ett sätt att effektivisera ett arbete och en arbetsplats och främst 

kommer ifrån den privata sektorn. Detta har allt mer börjat leta sig in i det sociala arbetet och 

målet med det är att förbättra prestationerna från myndigheter kopplat till skattebetalarnas medel. 

I new public management utgår man även från att förenkla för kunder i kontakten med företag 

och även underlätta nyttjandet av tjänster bland annat genom digitalisering. Fokus i det sociala 

arbetet kopplat till new public management handlar om att anpassa tjänster efter marknadens 

behov således blir fokuset på brukarens behov av tjänster. Detta är tänkt att utveckla 

verksamheterna mot ett brukarorienterat perspektiv där digitaliseringen är ett steg mot en 

förenklad kontakt mellan brukare och myndighet. Tanken med detta är även att skapa en 

effektivare myndighet. (Askheim & Starrin 2007; Payne 2015) 

 

Delar av new public management blir aktuella för oss att inbegripa i begreppet effektivisering, då 

detta framförallt legat till grund för implementeringar av digitaliserade tjänster inom andra delar 

av den offentliga sektorns tjänsteutbud, men också från andra länders implementeringar av en 

digitaliserad förvaltning även kallat e-government. (Banes, Hill, Garrety 2014) Vi kommer att 

använda oss av begreppet effektivisering och i det begreppet inbegriper vi delar av new public 

management. Dessa delar är effektiv användning av resurser samt förenklade kontakter gentemot 

myndigheter för myndighetens kunder, i detta fall brukare i socialtjänsten. Inom vårt användande 

av begreppet effektivisering inbegriper vi även effektivisering inom organisationen, såsom intern 

kommunikation eller kommunikation mellan myndigheter.  
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4 Metod 

 

Nedan presenteras studiens metodologiska förutsättningar samt en genomgång av hur vi gått 

tillväga med vårat metodval. Vi vill genom detta kapitel ge läsaren en insyn i vår arbetsprocess 

samt det överväganden vi gjort. 

 

4:1 Kvalitativ metod 

 

Vi har i denna uppsats valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod för att uppnå vårt syfte att 

undersöka nationell vägledning inom e-tjänster kopplat till socialtjänsten. Då vi är intresserade 

av att undersöka fenomenets innebörd lämpar sig den kvalitativa ansatsen väl. Kvalitativ 

forskning undersöker ett fenomens karaktär eller egenskaper. Detta genom frågor som berör 

fenomenets innebörd eller vad fenomenets mening/funktion är. Detta undersöks genom att samla 

in data för att kunna förklara fenomenet eller för att kunna förstå det. Detta kan göras med hjälp 

av olika kvalitativa metoder som tex observationer, intervjuer eller Bild- och textanalyser 

(Widerberg 2002).  

 

Då vi skall arbeta utifrån ett redan befintligt dokument lämpar sig en kvalitativ textanalys bra. 

Widerberg (2002) menar att textanalys använder man sig som forskare av när det inte finns något 

behov av att faktiskt interagera med levande varelser för att besvara forskningsfrågan. Denna 

metod används på redan befintlig text vilket innebär att utgångsmaterialet inte påverkats av 

forskaren, vilket kan ske vid en kvalitativ intervjustudie där forskaren kan påverka utgången av 

intervjun. Även om materialet är statiskt så kan tolkningen av samma material skilja sig åt 

mellan forskare (Widerberg 2002).  Graneheim och Lundman (2004) menar också att texter kan 

tolkas på flera olika sätt och att forskarens bakgrund och tidigare kunskaper påverkar denna 

tolkning. 
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4:2 Hermeneutik 

 

Den hermeneutiska processen utgår ifrån att hitta generella egenskaper och sammanhang i ett 

konkret material. Målet är att enskilda uttryck får en djupare innebörd än det faktiska materialet 

säger. Vi anser det nödvändigt att ta med den ”hermeneutiska cirkeln” i vårt analysarbete för att 

få en god förståelse för både helhet samt specifika delar av materialet. Detta blir av vikt för att 

representationen av empirin i uppsatsen skall bli rättvis.  

 

Hermeneutiken kan användas som verktyg för att göra reflektioner inom olika typer av områden. 

Denna tolkningsprocess beskrivs som en “hermeneutisk cirkel”, även om en hermeneutisk spiral 

är en lämpligare beskrivning av tolkningsprocessen av materialet. Som den hermeneutiska 

processen beskrivs ser man först på materialet i sin helhet på ett översiktligt sätt för att bilda sig 

en grundförståelse för materialet. Vidare undersöker man mindre beståndsdelar mer djupgående 

för att få en bättre förståelse för själva meningsinnehållet. Därefter går man tillbaka till hela 

materiel och läser igenom detta igen genom den nya förståelsen utifrån tolkningarna av de 

mindre beståndsdelarna. Detta för att kunna få en bättre förståelse för helheten. Detta är en 

process som kan repeteras för att få en allt djupare förståelse för materialet. Därav beskrivningen 

som en hermeneutisk spiral snarare än en cirkel. (Repstad s. 137 2007)  

 

I själva tolkningsarbetet av materialet utifrån en hermeneutisk forskningsansats menar Repstad 

(s. 137 2007) att forskaren behöver använda sig av sin kreativitet och fantasi i tolkningsarbetet. 

Forskarens ämneskunskaper kring området som materialet belyser sätter ramarna för vidare för 

tolkningarna som forskaren gör. En viss förkunskap om ämnet är således viktigt för att 

forskningens tolkningar intet skall avvika och resultera i ett bristfälligt resultat. Utsvävningar i 

tolkningar menar Repstad (s. 137 2007) ofta går att undvika genom att flera forskare tittar på 

samma material för att se hur och om tolkningarna skiljer sig markant. För att vi skall minska 

risken för utsvävningar i våran tolkning av materialet har vi enskilt läst och kodat materialet för 

att sedan jämföra och genomföra en gemensam kodning. 
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4:3 Urval 

 

För att kunna uppnå målet med vår studie behövde vi officiella vägledande dokument kopplade 

till det vi ämnar undersöka. Vikten vid urvalet har lagts på dokument som har legitimitet 

gällande påverkan på hur socialtjänstens arbete faktiskt utförs. Utifrån de premisser vi har haft i 

urvalet och sett till de frågeställningar vi har valt att ställa, lämpar sig den vägledning presenterat 

från SKL bäst för vår studie bäst för vår studie. Således är det SKLs dokument vi valt att 

analysera och utforska i denna studie. 

 

Under urvalsprocessen kom vi i kontakt med SOU 2009:86 strategi för myndigheternas arbete 

med e-förvaltning genom en sökning på ordet e-förvaltning via sökmotorn Google, vilket är ett 

betänkande från regerings e-delegation. Dokumentet är en djupgående utredning av strategi för 

myndigheternas arbete med e-förvaltning. Där framkommer förslag till lagförändringar för att 

underlätta för implementering, samt andra strategier för arbete med e-förvaltning. Omfattningen 

av dokumentet innebär med tanke på vår studies tidsram ett allt för stort material för att 

genomföra en innehållsanalys på ett representativt och kvalitativt sätt samt att dokumentet 

fokuserar på samtliga myndigheters arbete kring e-förvaltning. Det finns en sammanfattad 

handlingsplan för e-förvaltning framtagen av Mats Odell (2007), tidigare kommun och 

finansmarknadsminister. Vi hittade detta dokument genom en sökning på “handlingsplan e-

förvaltning”. Även om detta dokument är mindre omfattande så är fokuset av en övergripande 

karaktär kopplat till myndigheters olika förvaltningar vilket saknar direkt koppling till 

socialtjänstens införande av e-tjänster.  

 

Dessutom fann vi även dokumentet vägledning för införande av e-tjänster inom socialtjänsten i 

Jönköpings läns kommuner från 2015 genom en sökning på “e-tjänst vägledning socialtjänst”. Vi 

fann även en handlingsplan för införande av digitalisering i Södertälje kommun ”Handlingsplan 

för digitalisering inom socialtjänsten 2017-2018” från 2017 i dokumentet från Södertälje 

kommun skrev dom om vikten med vägledning från SKL kring införande av digitalisering inom 

socialtjänsten. Notera att dessa två dokument är en regional samt en kommunal vägledning och 

alltså inte rikstäckande vilket innebär att denna vägledning är framtagen specifikt för Jönköpings 

läns socialtjänster. Till skillnad från dessa två vägledande dokument fann vi en vägledning kring 
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implementering som riktar sig till samtliga Sveriges kommuner och socialtjänster genom samma 

sökord. Detta anser vi vara av större intresse att undersöka då det når ut till en större mängd 

utförare av socialt arbete och därigenom får större inverkan på implementering nationellt. 

Dokumentet i fråga kommer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) dokumentet heter 

eTjänster i socialtjänsten - en vägledning (Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2013) 

 

Då SKL har en så pass stor roll inom Sveriges kommuner och landsting som rådgivande och 

utvecklande organ bedömer vi att deras uttalande väger tungt i sammanhanget. Vidare har detta 

dokument framtagits på grund av en överenskommelse med socialdepartementet vilket ger extra 

tyngd till relevansen av innehållet. 

 

SKL är Sveriges största arbetsgivarorganisation. Samtliga kommuner, landsting och regioner är 

anslutna till SKL och tillsammans är dessa arbetsgivare för över en miljon människor dvs cirka 

10% av Sveriges befolkning. Vidare är även SKL en intresseorganisation vars ambition beskrivs 

som att “ligga steget före och belysa omvärldsförändringar” (SKL Web). SKL har som mål att 

påverka en samhällelig utveckling i en riktning som främst gynnar organisationens medlemmar. 

Enligt SKL är detta även det som i förlängningen gynnar allmänheten bäst. SKLs främsta uppgift 

är att bidra till utveckling bland Sveriges kommuner, regioner och landsting och att stödja dessa i 

deras utveckling. Det ingår även i deras arbetsuppgifter att ge professionell rådgivning och 

service inom de områden som kommunerna, landstingen och regionerna verkar inom. (SKL 

Web)  

 

  



2SC125 CESAR David Holdor & Jens Norell 

20 
 

4:4 Analysmetod  

 

Vi har valt att analysera det valda dokumentet genom en innehållsanalys, detta för att vi 

intresserar oss av det faktiska innehållet istället för att fokusera på hur dem säger det i vilket fall 

en diskursanalys skulle varit mer lämplig. Inom innehållsanalysen finns det olika vägar man kan 

gå enligt Graneheim och Lundman (2004). Författarna beskriver två sätt att tolka ett textmaterial. 

Dessa två är att tolka materialet utifrån sitt manifesta eller latenta innehåll, man kan även 

analysera materialet utifrån båda tolkningarna. 

Manifest innehåll syftar till det som är synligt och uppenbart i materialet; läsaren läser texten 

som den är och försöker att inte läsa in underliggande tolkningar. Latent innehåll är således 

motsatsen till det manifesta, alltså det underliggande meningarna som inte är direkt utskrivna i 

materialet. Vi har valt att i vår analys utgå från det manifesta innehållet. Då materialet består av 

ett officiellt vägledande dokument torde skribenternas ambition vara att materialet skall tolkas av 

mottagaren ur ett manifest perspektiv för att minska missförstånd i informationsöverföringen. Vi 

kom att använda oss av empowerment som teori när vi sedan granskade materialet och vidare 

använde vi oss av våra begrepp samt tidigare forskning i sagda granskning. Således undersökte 

vi materialet utifrån det manifesta innehållet men med våra begrepp och vår teori som samtidig 

referensram. 

 

 Vi kodade och tematiserade materialet för att kunna arbeta vidare med texten kopplat till våra 

frågeställningar. Vid analysen av materialet kom vi att tematisera de uttryck som kom upp i 

texten kopplat till våra forskningsfrågor. Detta gjorde vi genom att läsa igenom dokumentet flera 

gånger och identifiera meningsenheter av text som vi sedan komprimerade utan att 

meningsenheterna tappade sin innebörd. Vidare kodade vi de komprimerade meningsenheterna 

för att lättare kunna överblicka materialet samt att hitta mönster i texten. Koderna kom sedan att 

sorteras ytterligare inom olika subkategorier som sammanbinder det kodade materialet. Sub 

Kategorierna sorterades sedan in under större teman. (Graneheim, Lundman 2004)  
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Ett exempel på hur våran kodning har sett ut följer i modellen nedan 

  Fig 1 

Meningsenhet Komprimerad 

meningsenhet 

Kod subkategori tema 

“Effekterna av eHemtjänst är 

minskade transporter för 

tillsynsbesök, kortare insatstider 

med högre kvalitet genom IKT-

lösningar samt minskade behov 

hos de brukare sam använder 

eHemtjänst därför att de känner 

sig tryggare och får bättre 

interaktion med sitt nätverk. 

Slutsatsen är att det leder till 

kostnadsminskningar för 

kommunen.” (SKL s.28 2013) 

eHemtjänst 

 Effektivare bemötande 

mot brukare. Tryggare 

brukare med mindre 

stödbehov som följd 

Detta ger 

kostnadsminskningar för 

kommunen. 

effektivare hemtjänst E-tjänster Rationalisering 

“E-tjänster i socialtjänsten ska 

utgå från brukarnas behov och 

stödja tanken om egenmakt över 

sin situation. För att få vetskap 

om huruvida planerade e-tjänster 

kommer att fylla den funktion som 

avses bör brukare komma till 

tals.” (SKL s. 10 2013) 

Vid utveckling av tjänster 

skall brukaren komma till 

tals och grunden skall 

vara brukarens behov och 

tanken om dennes 

egenmakt. 

Brukarens behov som 

grund 

Utveckling Brukarnytta 

“En komplikation är hur 

samtycket för personer som är 

beslutsoförmögna ska hanteras. 

Två utredningar arbetar för 

närvarande med frågan. Den ena 

rör digital 

informationsöverföring och den 

andra rör hanteringen av insatser 

för besluts-oförmögna personer 

bl a i socialtjänsten.” (SKL s. 13 

2013) 

 

Samtycke för 

beslutsoförmögna vid 

digital 

informationsöverföring 

Digital 

informationsöverföring 

Digital 

kommunikation 

Rättssäkerhet 
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4:5 Studiens reliabilitet och validitet  

 

Validitet samt reliabilitet är två begrepp som används inom kvalitativ forskning för att bedöma 

forskningens kvalité samt tillförlighet. Validitet går ut på att avgöra huruvida forskaren lyckats 

mäta eller undersöka det fenomen denne åtagit sig. Med reliabilitet avses möjligheterna till att 

reproducera de resultat en forskare kommit fram till i en studie av en utomstående forskare som 

använder sig av samma material och metodik. Enligt Hjerm och Lindgren (s.133-136 2010 kan 

inte dessa bedömningskriterier gälla fullt ut för en kvalitativ studie. istället exemplifieras andra 

begrepp för att avgöra en studies trovärdighet. Begreppen som Hjerm och Lindgren tar upp är 

trovärdighet, tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt bekräftelsebarhet. (Hjerm & 

Lindgren. s.133-136 2010) 

 

För att stärka uppsatsen trovärdighet och pålitlighet har vi valt att beskriva vår teoretiska 

utgångspunkt samt våra begrepp som legat till grund för analysen av materialet. Vidare har vi i 

så stor utsträckning som möjligt försökt presentera vår empiri i form av SKLs vägledande 

dokument på ett korrekt sätt och i ett tydligt och korrekt sammanhang för att öka transparensen i 

studien. Vi har även underbyggt våra slutsatser med tidigare forskning för att ge mer tyngd och 

tillförlitlighet och bekräftelsebarhet till det resultat vi kommit fram till efter våran analys av det 

empiriska materialet vi utgått ifrån.  

 

Repstad (s.137 2007) trycker på vikten av att forskaren presenterar sin bakgrund då Repstad 

menar att detta ligger till stor grund i hur kvalitativt material tolkas av forskaren. Detta blir 

således en viktig förutsättning för att de utomstående som tar del av studien blir medvetna om 

vilka ramar och utgångspunkter forskaren genomfört studien utifrån. 
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4:6 Etiska överväganden 

 

Forskningsetiska rådet tar upp fyra stycken huvudkrav inom etik vid forskning i humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. När det kommer till informationskravet är det av 

vikt att individen som deltar i forskningen informeras om forskningens syfte och innebörd. Finns 

det eventuella risker för obehag och skada skall detta redovisas i samband med detta. 

Samtyckeskravet innebär att en individ som deltar i undersökningen har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan i forskningen och ska ha rätt att när som helst avsluta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet går ut på att samtliga deltagande individers uppgifter ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet samt att eventuella personuppgifter ska vara förvarade så att 

obehöriga ej har tillträde till dessa. Nyttjandekravet går ut på att forskaren enbart ska använda 

uppgifter om individer i forskningssyfte och till den studien som uppgifterna inhämtats för. Det 

får inte användas för annan verksamhet eller forskning (Vetenskapsrådet 2017). 

 

Dessa krav är anpassade till studier där individer deltar eller där deras uppgifter är i fokus för 

analys. Dessa etiska krav blir således inte relevant för våra studier då vi undersöker ett dokument 

framtaget av en organisation där inga individuppgifter behandlas. Vi har därför valt att utgå ifrån 

de tre aspekter som Padgett (2017 s.79-80) tar upp. 

 

Vi kommer därför gå igenom dessa för att öka transparensen samt undvika att begå etiska 

övertramp i våra slutsatser. 

 

·         Nödvändigheten av vår studie 

  

Vi anser våran studie vara nödvändig då ämnet vi undersöker är ett nytt fenomen i inom socialt 

arbete (Svensson & Larsson 2017) Vi har själva inte funnit en studie som undersöker vägledande 

dokument inom e-tjänster kopplat till socialtjänsten. Att utvärdera vägledande dokument för 

implementering av nya tjänster i en organisation som socialtjänsten som har en direkt inverkan 

på människors livskvalité, är något som vi anser vara av högt moraliskt och etiskt värde.  
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·         Förutsättningar för skada 

 

Då vi inte är i direkt kontakt med vare sig brukare eller professionella utövare förbiser vi 

problematiken med skada i form av exponering av dessa. Däremot skulle en potentiell skada 

uppkomma om våra studieresultat skulle vara missvisande för de faktiska konsekvenserna av 

implementeringen av digitala tjänster inom socialtjänsten. Då studiens resultat blir offentliga 

skulle beslutsfattare kunna ändra sin uppfattning och fatta beslut på felaktiga grunder som i sin 

tur skulle kunna drabba brukarens möjlighet att tillgodogöra sig det stöd som samhället erbjuder. 

Repstad (s.137 2007) menar att forskare kan beroende på sina bakomliggande kunskaper skapa 

utsvävande tolkningar av ett material som kan vara av bristande relevans. Detta kan motverkas 

genom att flera forskare undersöker samma materia. Vidare beskriver Repstad att det kan uppstå 

skeva tolkningar av materialet utifrån att forskaren i sin strävan att förstå materialet försöker hitta 

en sammanhängande helhet där bitarna faller på plats vilket kan resultera i att forskaren förbiser 

eventuella tvetydigheter och motsättningar i materialet. Det blir därför viktigt för forskarna att 

vara medvetna om detta för att inte missrepresentera materialet (Repstad .137-138 2007).   

 

·         Studiens intention 

 

Intentionen med vår studie är att undersöka förekomsten av ett brukarperspektiv i SKLs 

vägledande dokument. Vi vill undersöka hur dokumentet svarar mot ett empowerment 

perspektiv, ett brukarperspektiv samt hur det svarar mot tidigare nationell samt internationell 

forskning. Ger vi brukare inom socialtjänsten verktyg som stärker deras möjlighet att bli hjälpta 

samt hjälpa sig själva?   
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5 Analys och Resultat 

 

I SKLs vägledande dokument har vi genom vår kodning av materialet funnit 3 stycken relevanta 

teman som är av vikt för våra frågeställningar och vårt syfte med uppsatsen. 

Vi kommer således i detta kapitel behandla dessa teman och material under respektive tema för 

att kunna nå fram till ett resultat. De teman som vi har identifierats i SKLs vägledande dokument 

är brukarnytta, rationalisering samt rättssäkerhet. Vi har analyserat materialet utifrån 

empowerment samt våra begrepp som har avhandlats tidigare i uppsatsen. 

 

I SKLs dokumentet meddelas avsikten med vägledningen och arbetet med implementering av e-

tjänster inom socialtjänsten. 

 

“Den ena delen är att e-tjänster avser att tillföra nytta för brukarna genom fler 

och enklare möjligheter till kontakt och hjälp. Den andra delen är att e-tjänsterna 

är tänkta att leda till effektivisering i socialtjänsten vilket i sin tur kan frigöra tid 

till mer kontakt med brukarna. 

” (SKL ss. 5 2013) 

 

Fokus läggs på ett brukarperspektiv genom att se till brukarnas behov när det kommer till e-

tjänster och dess utformning samt att förenkla brukarnas möjligheter till att ta del av 

tjänsteutbudet som finns att tillgå. Samt att en stor del i implementeringen även handlar om 

effektivisering hos socialtjänsten. Denna syn är genomgående igenom hela dokumentet i olika 

former och kommer således att vara de teman som vi tar upp nedan. 

 

5:1 Brukarnytta 

 

Med brukarnytta avser vi hur SKL skriver kring användbarheten och nyttan som digitala tjänster 

inom socialtjänsten kan innebära för klienter. Samt hur kommuner bör arbeta för att 

digitaliseringen av verksamheten skall vara positiv och gynnsam för klienterna 
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Ett brukarperspektiv när det kommer till implementeringen av e-tjänster verkar ur SKLs sätt att 

se på brukaren, ha ett starkt fokus på involvering av brukaren och att möjliggöra för brukaren att 

vara delaktig i utvecklingen av e-tjänster. Dessutom betonas vikten av en användarvänlighet och 

tillgång till tjänster som lämpar sig för användarnas behov.  

 

För att brukare skall kunna ha möjlighet att tillgodogöra sig de e-tjänster som socialtjänsten 

tillhandahåller är den språkliga förståelsen viktig. Att översätta hela informationssidor hos 

socialtjänsten kan socialtjänsten relativt enkelt göra i samarbete med en språkkunnig person. När 

däremot kontakten med en socialsekreterare behöver ske på olika språk digitalt blir det 

problematiskt att alltid behöva blanda in en tolk. Detta blir både kostsamt och tidskrävande.  

 

“Socialtjänsten bör vara observant på att brukare med särskilda kommunikations-

behov inte ska hindras från att ta del av e-tjänsterna. Det kan exempelvis gälla när 

en brukare och närstående har svårt att skriva och förstå det svenska språket. Där 

är lösningen att skriva sin fråga eller sin ansökan på sitt språk, översätta den 

kostnadsfritt till svenska via Google Translate och skicka till socialtjänsten. På 

motsvarande sätt översätts svaret från svenska till önskat språk. Detta bör 

informeras om när e-tjänster på nätet lanseras. Det finns dock erfarenheter av att 

översättningarna kan bli oprecisa och svårförståeliga.” (SKL s. 10 2013) 

 

En lösning som tas upp av SKL blir således att både brukare och handläggare kan använda sig av 

Google Translate i sin kommunikation för att överbrygga språkbarriärer, både för enklare frågor 

men även för ansökningar. Det problem med Google translate som SKL tar upp är att vissa 

översättningar inte alltid är optimala och kan bli konstiga. Vi ser det som positivt för brukarna att 

SKL tar med lösningar för språkbarriärer i sin vägledning och lyfter denna viktiga fråga. Sett till 

empowerment kan en överbryggning av språkbarriärer leda till större autonomi för individen där 

denne har möjlighet att själv kommunicera enkelt med i det här fallet socialtjänsten. Detta 

möjliggör även ett enklare steg för individen i att kontakta socialtjänsten då språkbarriären inte 

behöver vara ett hinder på samma sätt. Detta kan hjälpa individen att frigöra sina egna resurser 

och således stärka dennes möjlighet till att ta steget att förändra sin situation. 
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 Det SKL dock inte tar upp som vi anser högst relevant för brukarnas integritet och sekretess är 

att Google registrerar användandet av sina tjänster, som exempel anpassas den reklam som visas 

via Google efter användarens sökhistorik. Med det sagt så finns det ingenting som säger att 

översättningar inte registreras på ett liknande sätt. Är brukaren eller socialsekreteraren till 

exempel inloggad via Googles mail gmail kan översättningarna knytas till användaren. 

 

SKL syftar på att en ökad egenmakt för brukaren är något att eftersträva inom socialtjänsten. 

Med egenmakt ökas möjligheten till empowerment där individen själv får möjlighet att förbättra 

sin situation. 

 

“E-tjänster i socialtjänsten ska utgå från brukarnas behov och stödja tanken om 

egenmakt över sin situation. För att få vetskap om huruvida planerade e-tjänster 

kommer att fylla den funktion som avses bör brukare komma till tals.” (SKL s. 10 

2013) 

 

För att granska målbilden som sätts upp för e-tjänsten, bör användarna själva ges utrymme att 

bedöma om målet med den specifika e-tjänsten svarar mot de behov användarna har. Detta kan 

även ses som en garant för den som implementerar tjänsten att fyller den funktion som avses med 

e-tjänsten är relevant.  E-delegationen beskriver utvecklingsarbetet kring e-tjänster med koppling 

till medborgarnytta på följande sätt.  

 

“Utvecklingsarbetet omfattar behovsanalys, målgruppsundersökning, 

användarstöd, användbarhet och det ska leda till att utveckla rätt saker (som 

motsvarar ett behov eller löser ett problem) och göra saker rätt (vara enkla att 

använda).” (SKL s. 20 2013) 

 

Forskning har visat på vikten av att involvera brukare i utvecklingsprocessen av e-tjänster. Både 

för tjänstens funktion men även användarvänlighet (Lövstedt 2010), där användarvänligheten 

framförallt är av vikt för att brukare skall använda sig av e-tjänsterna (Carter och Bélanger, 

2005). Det krävs ett omfattande arbete för att utveckla och implementera e-tjänster. Detta gör att 



2SC125 CESAR David Holdor & Jens Norell 

28 
 

e-tjänsterna som ska implementeras behöver vara väl underbyggda och anpassade så att dessa 

faktiskt kommer att underlätta för och användas av brukare.  

 

SKL har tagit fasta på E-delegationens tankar kring utvecklingsarbetet inom socialtjänsten med 

fokus på brukarinflytande. Genom att brukaren ges en roll i att påverka hur e-tjänsterna utformas 

och utvecklas ges förutsättningar för e-tjänster som innebär större invånarnytta då brukarnas 

behov tas i beaktande. SKL framhåller här att det är av största vikt att brukarna får komma till 

tals för att uppnå en god invånarnytta i framtagandet av e-tjänster. 

 

“A och O är att skapa utrymme för att brukarna kommer till tals och blir en aktiv 

part i e-utvecklingen.” (SKL s.20 2013) 

 

“Avsikten med att involvera målgrupper i utveckling av tjänster är bl. a ökad 

användning och nytta, bättre träffsäkerhet och bättre beslutsunderlag.” (SKL s. 20 

2013) 

 

Det är inte enbart av vikt för brukare och handläggare att tjänsterna tas fram på ett genomtänkt 

sätt, utan även av den anledningen att utvecklingen och implementeringen bekostas av 

skattemedel. Det finns således ett ansvar gentemot skattebetalarna att e-tjänster utformas rätt från 

början för att undvika oskäliga kostnader (Von Essen s.65 2014).  

 

Grundsynen på människan inom empowermentpespektivet är som nämnts i teorikapitlet att hon 

är kapabel till autonomi och att handla utifrån sitt eget bästa. Förutsättningarna att frigöra sina 

resurser och använda dessa är det som kan vara ett hinder för individens autonomi. Genom 

verktyg och stöd skapas möjligheten för individen att förverkliga sig själv och förbättra sin 

situation. (Askheim, Starrin s. 18-20 2007) 

 

“På sikt är det ett rimligt antagande att utvecklingen av e-tjänster även kommer att 

påverka metoder och arbetssätt i socialtjänsten i riktning mot brukares ökade 

egenmakt över sin situation och val av handlingsstrategier.” (SKL s. 20 2013) 
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Grundsyn inom empowerment återfinns i citatet ovan vilket kan tolkas som en överföring av 

ansvaret att förbättra brukarens situation från socialtjänsten till att i större grad hamna hos 

brukaren själv. Vidare verkar SKL utifrån citatet ovan se e-tjänster som verktyg för att hjälpa 

brukare att stärka sig själva och frigöra sina resurser för att öka sina egna möjligheter till 

förändring av sin situation.   

 

I projektet “soctanter på nätet” som SKL lyfter fram, visar SKL på positiva effekter av 

användandet av e-tjänster. Detta i form av att brukare som annars kanske inte haft möjlighet att 

ta kontakt med en socialarbetare får möjlighet till enklare kontakt över nätet. Det skulle kunna 

till exempel tänkas vara människor som har svårt för att kommunicera  över telefon av olika skäl 

och då har möjlighet att istället tillgodogöra sig hjälp via en mer anonym chatt. Där brukaren kan 

tänka igenom sina frågor och sina svar till socialtjänsten innan dessa skrivs och skickas. Att 

tänka igenom sina svar och följdfrågor blir inte möjligt i samma utsträckning över telefon, där ett 

svar förväntas komma relativt omgående.  

 

“Det finns flera fördelar med teknikvänlig socialtjänst, bl. a att brukaren får svar 

snabbt inom rätt sakområde. Frågeställningarna besvaras av den handläggare 

inom socialtjänsten som har efterfrågade kunskaper. Nya målgrupper vänder sig 

till socialtjänsten, ofta i ett tidigt skede och det innebär att allvarligare sociala 

problem kn förebyggas.” (SKL s. 27 2013) 

 

Det blir en ytterligare väg in för brukare att få hjälp och därigenom öka möjligheten att genom 

egna resurser förbättra sin tillvaro. Detta kan ses som en form av empowerment då steget till att 

söka hjälp och stöd kan bli kortare för brukaren när denne inte behöver ringa socialtjänsten, eller 

besöka dessa för enklare frågor och stöd.  Det skulle exempelvis kunna vara enklare för en 

individ med social fobi att kontakta socialtjänsten via en meddelarfunktion än att ta steget att 

ringa och faktiskt prata med en handläggare på socialtjänsten. Samtidigt visar forskningen att det 

finns en oro kring avhumanisering av brukare genom detta (Baker m.fl. 2014). 

 

SKL pekar även på vikten av att tidiga insatser kan förebygga och minska riskerna för att en 

allvarligare problematik utvecklas. En meddelaretjänst blir ytterligare en väg att skapa en kontakt 
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med socialtjänsten där kommunikationsformen i chatt format ger möjligheten till anonymitet. 

Möjlighet till detta skulle också kunna sänka tröskeln till att faktiskt få hjälp och stöd. En lägre 

tröskel för brukaren att ta kontakt är någonting som kan frigöra en brukares egna inre styrka att 

ta ett steg mot att själv förbättra sin situation. Detta ser vi således som en form av empowerment.  

 

Dessa två punkter lyfter man fram i dokumentet som viktiga när det kommer till själva tekniken 

kopplat till e-tjänster 

 

“e-tjänsterna måste vara enkla att använda, både för brukare och anställda.”  

“Testa om möjligt e- tjänsters funktionalitet och användbarhet med blivande 

användare.” 

(SKL s.18 2013) 

 

Här lyfter SKL vikten av att tjänsterna skall vara användarvänliga och funktionella vilket även 

styrks i tidigare forskning i bland annat Davis modell TAM (Technology Acceptence 

Model) som beskriver användares benägenhet att använda tjänster utifrån tjänstens 

användarvänlighet och användarens uppfattning om tjänsten. De variabler som Davis (1989) 

menar är av vikt är tjänstens uppfattade användbarhet och tjänstens uppfattade användarvänlighet 

för den övergripande attityden till ett användande av tjänsten. Vikten av användarvänlighet tas 

även upp av Welch m.fl. (2005) för användarnas nyttjande av tjänsten.  

 

För att införandet av e-tjänsterna ska ha reell effekt är det alltså av största vikt att användarna 

upplever tjänsterna som smidiga och meningsfulla att använda. I annat fall riskerar 

grundläggande idéer med e-government att fallera. 

 

SKL presenterar två typer av områden som har bra potential till att vidareutvecklas. Fokus inom 

områdena är att stötta människor som annars kan ha svårt att tillgodogöra sig det tjänsteutbud 

som finns att tillgå, men även tjänster kopplade till deras egen trygghet.  
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“Två typer av befintliga e-tjänster som troligen kommer att fortsätta växa är appar 

som är personligt anpassade och kan ge brukaren ett stöd samt teknik-utveckling 

för äldre och personer med funktionsnedsättning. Några sådana hjälpmedel som 

redan finns eller är under utveckling är telefon med större knappar, digital 

meddelandetjänst, digitalt trygghetslarm med GPS (positioneringslarm för 

utomhusbruk).” (SKL s. 10 2013) 

 

Till exempel tar SKL upp det digitala trygghetslarmet som har en GPS inbyggt i sig för 

positionering. Vi tolkar användandet av GPS larmet som att det kan vara en trygghet som 

brukarna kan använda sig av för att känna sig bekväma i att företa vissa utomhusaktiviteter själva 

utan personal men ändå ha tillgång till hjälp vid behov. Det ökar individens möjlighet till 

självständighet och autonomi. Samtidigt kan det innebära att larm med GPS-positionering 

innebär ett etiskt dilemma. Detta då dessa larm eventuellt, beroende på larmets utformning skulle 

kunna användas till att följa brukarens förehavanden och på så sett observera brukaren över tid 

och utan brukarens vetskap. Detta skulle kunna innebära risk för intrång på individens privatliv 

och individens integritet. Von Essen (s.64 2014) påpekar vikten för den offentliga makten att 

värna om medborgarnas personliga sfär och integritet och det ansvar staten har för detta. 

Ansvaret ligger således på staten att säkerställa medborgarnas integritet samt möjlighet till 

privatliv. Således blir det av stor vikt att invånarnas integritet får stor betydelse i utvecklandet av 

e-tjänster nu och framöver. Statens ansvar för invånarnas integritet och möjlighet till privatliv 

återfinns även i europakonventionen och får endast brytas med hänsyn till befintliga lagar 

kopplat till rikets säkerhet. (Von Essen s. 64 2014) 

 

I materialet framkommer det tydligt att SKL har tagit hänsyn till klienternas behov och vikten av 

att involvera klienterna i ett utvecklingsarbete. Vi har uppmärksammat vissa brister i 

problematisering kring delar av redan implementerade digitala lösningar som presenteras i 

dokumentet. 
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5:2 Rationalisering 

 

Under detta tema ser vi hur SKL skriver kring de rationaliserande effekterna som en 

digitalisering av socialtjänsten kan innebära och hur SKL rekommenderar kommunerna att tänka 

vid implementeringen för att uppnå rationalisering av verksamheten. 

 

Normalt sker socialtjänstens arbete under kontorstid vilket innebär att brukarna behöver anpassa 

sig och sin situation utifrån de öppettider som socialtjänsten har. Utökade möjligheter till 

kontakt med socialtjänsten även efter kontorstid skulle kunna förenkla kontakten med 

socialtjänsten för brukaren. 

 

“Genom samverkan stärks de ekonomiska förutsättningarna och man delar 

riskerna. En praktisk form av samverkan är att hjälpas åt med bemanning av e-

tjänster efter kontorstid, t ex vid rådgivning på nätet eller chattar.” (SKL s.15 

2013) 

 

Genom att utöka arbetstiden på dygnet utöver vanlig kontorstid och använda denna arbetstid för 

e-tjänster som tex “soctanter” som tagits upp tidigare, möjliggör detta för brukare att nå 

socialtjänsten i ärenden som normalt enbart täcks under kontorstid. Därigenom skapas ytterligare 

möjlighet för brukare att i ett tidigt stadie inhämta information om vilken hjälp som finns att 

tillgå hos socialtjänsten men även att få möjlighet till enklare råd och stöd. Värt att notera är att 

chatt-tjänster införts i bland annat England för patienter att komma i kontakt med sjukvården 

både under och efter kontorstid. Där har forskning visat att det tenderar att skapa stor stress hos 

de individer som bemannar chattjänsterna (Bishop m.fl. 2013). I denna forskning har läkare fått 

ansvar för en mailkontakt med sina patienter. Det problematiseras i forskningen att den digitala 

interaktionen innebär ytterligare arbete för läkarna i form av både en digital interaktion med 

patienterna samtidigt som de fysiska besöken inte minskat.  

 

Vi ser även en risk för ett liknande resultat inom den svenska socialtjänsten där arbetsbördan 

ökar för handläggare, vilket sett till Bishops m.fl. (2013) forskning innebär ökad stress på jobbet 

vilket i sin tur ökar risken för utbrändhet bland handläggarna. Det kan även bli fler interaktioner 
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med brukare för handläggaren om de fysiska mötena inte minskar som resultat av de ökade 

digitala kontakten. Detta skulle i så fall kunna innebära att handläggaren får mindre tid för den 

enskilde brukaren. 

 

Utifrån Layne och Lee (2001) fyrstegs-modell om en fullt funktionell e-governement som utgår 

från amerikanska myndigheters implementering av e-tjänster så ska integrering gå mot det så 

kallade “horisontella” stadiet. När man når dit samarbetar olika myndigheters databaser och 

tjänster med varandra för att ge medborgaren förslag och möjlighet att erbjudas de tjänster som 

är relevanta för individen. 

 

“Fortsatt arbete med en samlad nationell ingång för invånartjänster genom 1177. 

Det är tekniskt möjligt och öppnar möjligheter för en gemensam nationell portal 

för landsting, socialtjänst och individer. Utbyggt leder det till en förenkling för 

brukarna som förutom information från sitt landsting och sin kommun får tillgång 

till tidbokning, rådgivning och journalinformation i Mina Vårdkontakter samt till 

en öppen del som e själv anpassar.” (SKL s.15 2013)  

 

I citatet ovan framgår att SKL vidare vill integrera möjligheten för medborgaren att genom en 

ingång få tillgång till stora delar av myndigheternas utbud. SKL motiverar integreringen med att 

det innebär en förenkling för brukarens tillgång av tjänsterna, detta genom att använda en ingång 

där det tidigare varit olika ingångar för socialtjänst och landsting med fler.  

 

Det blir även ett steg i att underlätta brukarens egen möjlighet att söka de stödinsatser som finns. 

Genom att det blir enklare ges det ökade möjligheter till empowerment för att brukaren själv ska 

vara den som får verktyget i fråga för att öka sin egen förmåga att hjälpa sig själv. Med ökade 

egna möjligheter skulle även en ökad förväntan utifrån aktuell myndighet infinna sig på att 

brukaren med nya möjligheter även får ett större egenansvar. 

 

Det finns dock kritiska röster mot denna typ av lösning. Risken finns att medborgare känner sig 

övervakade när flera system samverkar för att ge en helhetsbild över medborgares behov. Det är 
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av största vikt att medborgaren själv erhåller kontrollen över vad en faktiskt söker för hjälp av 

myndigheterna (Denhardt 1999). 

 

Genom ett samarbete mellan flera kommuner skapas en gemensam ingång för 

kommunmedborgaren i form av en portal som är ett steg närmare den fullständiga 

implementeringen av e-governement.  

 

“Nio kommuner i Västerbotten är i färd med att installera ett gemensamt social-

tjänstsystem och öppna upp för en medborgarportal där det blir möjligt att initiera, 

följa, kommunicera och ta del av beslut.” (SKL s.16 2013) 

 

För att möjliggöra en ingång till det horisontella stadiet (Layne & Lee 2001) är det av vikt att det 

är möjligt att integrera olika kommuner och landstings tjänster med varandra för att skapa den 

portal som SKL pratar om kring 1177. Det kan bli problematiskt och kostsamt att implementera 

en gemensam portal, då många kommuner själva upphandlar egna lösningar och egna system för 

att implementera e-tjänster. Således kan det bli problem med kommunikationen mellan 

kommunens olika tjänster och system.  

 

SKL lyfter fram socialtjänsterna i Norrbottens kommuner som har möjliggjort användandet av ett 

verktyg som skapar en säker kommunikation över nätet för att digitalt kunna genomföra SIP 

möten (Samordnad Individuell Vård-planering).  

 

“Socialtjänsten i samtliga kommuner i Norrbotten, landstinget och andra aktörer 

använder ett webbverktyg för att genomföra Samordnad Individuell Vård-planering 

(SIP) inom öppenvården, både avseende barn och ungdomar och personer med 

missbruk. Eftersom SIP bygger på att brukaren är en av aktörerna så är hon/han 

alltid med på mötet, antingen hos socialtjänsten eller hos lands-tinget. Om det inte 

är möjligt för brukaren att delta anordnas i stället ett personligt möte.” (SKL s.16 

2013) 
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Vår tolkning av detta är att det borde underlätta arbetet mellan olika professioner i kommunerna 

markant. Framförallt när det kommer till SIP möten. I dessa möten träffas en mängd olika 

professioner för att samordna arbetet kring en specifik brukare. En handläggare från 

socialtjänsten brukar alltid vara med och även vara den som är ansvarig för mötet. Vidare deltar 

olika professioner på mötet utifrån de behov som brukaren har. För någon som är sjukskriven så 

kommer antagligen en representant från sjukvården delta, en representant från den sjukskrivnes 

arbetsplats och eventuellt även en representant från arbetsförmedlingen. Dessa professionellas 

scheman skall samköras med brukarens där även restider behöver tas i beaktande för samtliga. 

Detta medför problem i att hitta tider som passar då alla dessa professioner med stor sannolikhet 

har mycket att göra i sitt arbete. Att kunna planera in ett SIP möte som man kan genomföra 

digitalt tar bort restiden för dem inblandade vilket i sin tur effektiviserar mötena samtidigt som 

det borde förenkla möjligheterna för alla parter att delta. 

 

SKL lyfter planering som en viktig fråga för kommunerna att ta med sig i det framtida 

utvecklingsarbetet av e-tjänster och den teknik som man använder sig av. 

 

“Finns någon plan för e-tjänsteutvecklingen och tekniksatsningarna?” (SKL s.18  

2013) 

 

SKL trycker alltså på vikten av att det finns en plan för utvecklingen och de satsningar som man 

väljer att göra. Detta så att kommunerna inte bara upphandlar en tjänst utan tanke på eventuella 

utvecklingsmöjligheter av tjänsten och även en kompatibilitet med eventuella andra e-tjänster 

som är tänkta att implementeras. Som sagts tidigare kan det skapa problem om e-tjänster inte är 

framtagna med en viss kompabilitet i grunden för att möjliggöra en framtida utveckling där 

tjänster samarbetar med varandra (Layne & Lee 2001). 

 

“Planering och tydlighet är A och O. Underskatta inte behovet av information och 

kommunikation. Tänk långsiktigt inför upphandlingar och val av tjänster.” (SKL 

s.25 2013) 
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SKL betonar än en gång vikten av ett långsiktigt tänk vid utveckling av e-tjänster. I 

formuleringen “planering och tydlighet är A och O” är det så som vi tolkar det detta själva 

upphandlingen av tjänster som avses. Här betonas vikten av kommunikationen med företagen 

som är med i upphandlingen för att tjänsterna skall fungera som tänkt, samt att det är av vikt för 

tjänstens funktionalitet. Vidare syftar man även till vikten av planering och tydlighet när det 

kommer till implementeringen. Utifrån forskning så tenderar detta att vara ett bra råd till 

kommunerna inför implementeringen då omställningen till e-tjänster i tex USA uppfattats som 

kaotisk och rörig enligt Layne & Lee (2001). 

 

Genom att minska arbetsbördan för handläggare ska det genom digitala tjänster frigöras tid för 

socialtjänstens handläggare. Detta kan även ses som en effektivisering i hur socialtjänsten 

använder handläggarens kompetens mer optimalt, enklare frågor kan brukaren själv hämta svar 

på medan frågor av mer komplicerad karaktär besvaras av en professionell expert. 

 

“Internt i socialtjänsten blir nyttan framförallt att tid frigörs från handläggarnas 

arbete genom att brukare själva kan skaffa viss information via nätet och få frågor 

av mer allmän karaktär besvarade interaktivt.” (SKL s.20 2013) 

 

Det som talar för nyttan i detta att kvalitén skulle öka för brukaren i form av snabbare svar på 

enklare frågor samt en avgränsning för experterna att arbeta mot (Seyfrin 2010). En risk vi kan 

se i detta är dock om ansvaret för lättvindigt läggs på brukaren att själv ta reda på information 

om denne inte tillgång till rätt verktyg för att tillgodogöra sig sin egna kapacitet att ta reda på 

information. Frågan är om detta i praktiken kommer användas ur ett brukarperspektiv där detta är 

ytterligare ett sätt att underlätta och spara tid för både brukare och professionell eller om det 

snarare flyttar över ett arbetsmoment på brukaren som annars tar resurser från myndigheten. 

 

I Västerås har digitaliseringen bland annat införts med avsikt att effektivisering hemtjänsten. 

Enligt Baker m.fl. (2014) kan digitala tjänster leda till en avhumanisering av brukare vilket det 

inte problematiseras någonting om i SKLs vägeldande dokument sett till Västerås 

implementering av eHemtjänst.  
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“Effekterna av eHemtjänst är minskade transporter för tillsynsbesök, kortare 

insatstider med högre kvalitet genom IKT-lösningar samt minskade behov hos de 

brukare sam använder eHemtjänst därför att de känner sig tryggare och får bättre 

interaktion med sitt nätverk. Slutsatsen är att det leder till kostnadsminskningar för 

kommunen.” (SKL s.28 2013) 

 

Sett till hur SKL skriver om detta verkar detta system med eHemtjänst vara ett lyckat inslag i 

västerås hemtjänst. Där det framgår från SKL att brukarna har uttryckt positiva upplevelser kring 

den digitala interaktionen som kommit med eHemtjänsten. Men detta har även haft en positiv 

inverkan genom en effektivare hemtjänst med kortare insatstider och bättre kvalitet. Tjänsterna 

som erbjuds inom eHemtjänsten är bland annat fast eller portabel videotelefoni och mobil 

fjärrstyrd videotelefoni för att underlätta för brukarna i sin kontakt med deras nätverk och 

hemtjänsten. Samt tillsyn via kameror med mörkerkapacitet. Vilket innebär att kamerorna även 

fungerar i svag till obefintlig belysning (SKL s. 28 2013) 

 

“Tillsammans täcker tjänsterna följande områden: tillsyn dagtid och nattetid, 

social samvaro och sociala nätverk, påminnelse, uppmuntran samt svar på tysta 

larm.” (SKL s.28 2013) 

 

I beskrivningen ovan framförs tjänsterna inte som ett komplement till vanlig hemtjänst som sker 

ansikte mot ansikte. Utan dessa tjänster beskrivs som att dem ersätter den traditionella 

hemtjänsten. Brukaren skall kunna få sina behov av tillsyn och social samvaro mm tillgodosedda 

genom digitala lösningar. Vi ser en etisk problematik med dessa tjänster så som att brukarnas 

behov av sociala samvaro skulle tillgodoses främst genom videotelefoni istället för att tillgodoses 

genom en direkt mänsklig kontakt. Samt att man vidare har kameraövervakning i brukarnas hem. 

Visserligen kan kameraövervakning upplevas positivt för brukaren som uttrycks i SKLs 

vägledning (SKL s.28 2013) men samtidigt ser vi en risk för att den kan vara 

integritetskränkande.  

 

Att ersätta vad som annars hade varit en mänsklig direktkontakt ansikte mot ansikte med 

ovanstående beskrivningar skulle kunna innebära att brukaren upplever en press från omgivande 
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professionella och eventuella anhöriga att ta emot dessa tjänster då det också underlättar för 

dessa parter. Det kan alltså finnas en press på brukaren att inte vara till besvär och underlätta för 

övriga genom att gå med på en ersättning av traditionell hemtjänst med eHemtjänsten. Vidare 

uttrycks det vissa farhågor i forskning (Baker m.fl. 2014) om digitala tjänsters avhumaniserande 

effekt som enligt vår tolkning av materialet borde tas i beaktande och problematiseras när SKL 

skriver om specifika tjänster. 

 

Vi anser att det är intressant att SKL har valt att lyfta in Västerås eHemtjänst i ett kapitel i sin 

vägledning vilket ger denna typ av e-tjänst extra tyngd och ses som positiv. Andra E-tjänster tas 

upp i en bilaga till vägledningen. Det problematiska med detta är bristen på problematisering 

från SKLs sida när det kommer till denna typ av e-tjänst, då det blir en delvis snårig etisk aspekt 

i tjänsterna som erbjuds.  

 

I dokumentet framgår det att SKL tagit hänsyn till att en digitalisering av verksamheten 

möjliggör för effektivisering och rationalisering av socialtjänstens arbete. Däremot ser vi en risk 

utifrån materialet att detta kan utnyttjas på ett sett som kan verka negativt för både socialarbetare 

och klienter. 

5:3 Rättssäkerhet ur ett brukarperspektiv 

 

Rättssäkerhet är något som är av stor vikt inom myndighetssverige och i Sverige i stort. Det är 

någonting som SKL återkommer till i dokumentet på olika sätt. Här lyfter vi fram delar av 

materialet där rättssäkerheten tas upp och vi analyserar detta genom att se på hur SKL skriver om 

rättssäkerheten ur ett brukarperspektiv. 

 

Målet med e-tjänster uttrycker SKL vara att e-tjänsterna skall vara till gagn för brukarna. Detta 

ska således skapa ytterligare och enklare vägar för brukarna att själva söka hjälp hos 

socialtjänsten. Genom att sänka tröskeln för kontakttagande från brukaren blir detta således ett 

steg i att brukarna genom sin egen kraft och via sina egna resurser kan påbörja ett 

förändringsarbete för sin egna situation vilket kan ses som kärnan i empowerment. 
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 För att e-tjänster skall ha önskad effekt och användas är det av vikt att det finns en tillit hos 

medborgaren gentemot staten och myndigheten, att deras personliga uppgifter genom dessa nya 

kontaktvägar och verktyg hanteras på ett rättssäkert och tryggt sätt. (Carter och Bélanger 2005) 

 

Genom E-tjänster behandlar myndigheter en stor mängd personlig information genom digital 

hantering och lagring. Bland annat använder vissa myndigheter så kallade molntjänster som köps 

in av utomstående parter. Molntjänster är ett lagringssätt där data inte lagras lokalt på 

myndigheternas datorer utan lagras istället på en utomstående server som gör informationen 

tillgänglig för myndigheten över internet. Detta ställer höga krav på säkerheten kring dessa 

tjänster för att man skall kunna tillgodose den integritet för brukaren som lagstiftningen kräver 

(Von Essen s. 191 2014). SKL lyfter fram de lagstiftningar som är relevanta för E-tjänster inom 

socialtjänsten. Enligt Carter och Bélanger (2005) är tillit till staten en förutsättning för att 

medborgarna skall nyttja e-tjänster. Därav blir det av stor vikt att medborgares integritetskänsliga 

material förvaras och hanteras på ett tryggt sätt och att detta tydligt framgår för medborgarna vid 

användande av tjänsterna.  

 

“De bestämmelsom framförallt styr hantering av e-tjänster är offentlighets- och 

sekretesslagen, personuppgiftslagen (PUL), lagen om behandling av person-

uppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL), den tillhörande förordningen om 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.” (SKL s. 11 2013) 

 

Dessa lagrum är till för att säkerställa att individens känsliga uppgifter inte hamnar i orätta 

händer. Det är av vikt för Individens integritet att detta följs. För att Socialtjänsten skall följa 

lagen ställs det krav på en stark säkerhet kring hantering av känsliga uppgifter så att dessa ej 

skall hamna hos en tredje part (Von Essen s. 191 2014). För att motverka tillgången till 

uppgifterna via nätet används bland annat inloggning med e-legitimation. Detta blir således av 

största vikt för att säkerställa klienters förtroende för dessa tjänster samt i och med detta även 

användandet av tjänsterna. 
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“Integritetskänsliga uppgifter som att ta del av biståndsbeslut via kommuners 

hemsidor kräver inloggning med stark autentisering (e-legitimation eller 

motsvarande).” (SKL s. 11 2013) 

 

E-legitimation skapar då möjligheten för att säkert identifiera sig på nätet för att kunna komma åt 

känsliga uppgifter såsom beslut från myndigheten eller möjlighet att säkert kunna lämna känsliga 

uppgifter som myndigheten behöver för att kunna fatta ett korrekt beslut. Således blir aspekten 

att säkert kunna identifiera sig online väldigt viktig och grundläggande för att e-tjänster skall 

kunna användas lagligt av svenska myndigheter och fylla sin funktion som är tänkt att underlätta 

för både brukare och professionella. (Malm 2016) 

 

“En chatt är ett digitalt skriftligt samtal i realtid. En avslutad chatt utmynnar ofta i 

en chatt-blogg som vanligtvis ska hanteras på motsvarande sätt som e-post och 

sms. De juridiska förutsättningarna beror på vilka uppgifter som behandlas i 

chatten. Såvida en chatt inte enbart innehåller frågor av allmän karaktär bör den 

konstrueras så att den uppfyller lagstiftningens krav på säkerhet och kryptering.” 

(SKL s. 12 2013) 

 

Chatt som E-tjänst kan hanteras på olika sätt som SKL tar upp ovan. Till exempel så krävs det 

enligt en lagändring som skedde i PUL 2006 inte längre en säker hantering av en brukares 

uppgifter så länge dessa ej kan anses vara integritetskränkande (Von Essen s. 191 2014). Frågor 

under allmän karaktär går således under detta vilket gör det möjligt för enklare chatt tjänster där 

brukare kan ställa allmänna frågor till handläggare utan att det kräver särskilt skydd av 

sekretessen. Däremot ställs det fortfarande krav enligt PUL när det kommer till 

sekretesshantering av integritetskränkande karaktär vid chatt för att säkerställa brukarens 

integritet. 

 

“En komplikation är hur samtycket för personer som är beslutsoförmögna ska 

hanteras. Två utredningar arbetar för närvarande med frågan. Den ena rör digital 

informationsöverföring och den andra rör hanteringen av insatser för besluts-

oförmögna personer bl a i socialtjänsten.” (SKL s. 13 2013) 
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SKL menar att man genom att ställa en fråga via till exempel mail angående sina personuppgifter 

och dessa inte är att anse som integritetskränkande gett sitt samtycke till att dessa uppgifter 

skickas via mail okrypterat. Man trycker vidare på komplikationen av hur man hanterar ett 

liknande samtycke från en individ som är oförmögen att fatta egna beslut. Två utredningar har 

utreder detta. Här ser vi således hur SKL problematiserar kring medgivande kopplat till e-tjänster 

och lyfter detta till kommunerna för att tillse att detta tas i beaktande vid utveckling och 

implementering av tjänsterna. Detta är sett utifrån brukarens rättssäkerhet samt dennes integritet. 

 

I en myndighetsvärld där mer av arbetet sker digitalt implementeras olika verktyg för de 

professionella. SKL trycker på vikten av rutiner kring risker och hantering av surfplattor och 

andra sådana verktyg för att hantera den digitala aspekten av arbetet. 

 

“Datainspektionen har nu gjort en granskning av hur socialnämnder använder 

surfplattor. En vanlig miss är att man inte bedömer riskerna. Det saknas 

instruktioner till användarna. Appar kan påverka säkerheten och medföra 

oavsiktlig spridning av personuppgifter. Datainspektionen har nu tagit fram en 

checklista för hur personuppgifter ska behandlas i surfplattor.” (SKL s. 12 2013) 

 

Bristfällig hantering av Digitala verktyg skapar risker för sekretessen genom att bland annat 

utomstående programvaror får tillgång till innehållet vilket således innebär en spridning av 

eventuellt känsligt och integritetskränkande material om brukare. Spridning av känsligt material 

om brukare kan leda till stor misstro bland brukare och resten av medborgarna i landet vilket 

även tenderar att skapa misstro till myndighet och stat enligt Carter och Bélanger (2005). 

 

SKLs dokument genomsyras av en ambition att verka för ett brukarperspektiv, däremot har vi 

uppmärksammat delar som vi tolkar som problematiska sett ur detta perspektiv. Sett till tidigare 

forskning verkar SKLs rekommendationer till Sveriges socialtjänster överensstämma med det 

rön som kan utläsas av den forskning som vi tagit del av. 
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Rättsäkerhet framställs som något av stor vikt i dokumentet för att skydda klienternas integritet 

och deras rättigheter. Samt att det problematiseras utifrån de nya digitala förutsättningarna som 

ställer nya krav på säkerhet hos socialtjänsten och dess verksamhet. 
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6 Diskussion 

 

I detta kapitel sammanfattas resultatet och analysen av materialet samt att resultatet diskuteras 

utifrån tidigare forskning, vilka implikationer studiens teoretiska utgångspunkter samt 

metodologiska val haft för studiens resultat. 

  

6:1 Summering 

 

Sett ur ett brukar- och empowermentperspektiv, visar resultatet på att SKL har med dessa 

perspektiv i beaktande i stora delar av dokumentet. Huruvida en faktisk implementering av SKLs 

rekommendationer får en positiv effekt för brukare eller inte återstår att se. Ett annat resultat som 

framkommit utifrån empirin som vi har arbetat med visar på att SKL har utgått från ett empatiskt 

förhållningssätt och har visat på insikt i hur implementering av e-tjänster skulle kunna påverka 

brukaren. Som exempel tas språkbarriärer upp och att kommuner bör säkerställa att dessa inte 

blir avgörande för huruvida brukaren får tillgång till och möjlighet att använda sig av tjänsterna 

eller inte. SKL lyfter fram Google translate som ett exempel på hur man kan överbrygga dessa 

hinder. Detta visar på insikt av en problematik som brukare kan uppleva i sin kontakt med 

myndigheters tjänsteutbud. Huruvida Google translate blir lämpligt att använda för översättning 

av integritetskänsligt material är lämpligt går att diskutera. SKL ser till brukarens upplevelse av 

en språkbarriär och arbetar för att förbättra den genom att lyfta problematiken till kommunerna 

samtidigt som SKL lämnar förslag på lösningar även om lösningen som presenteras kanske inte 

är den lämpligaste sett till brukarnas rättssäkerhet. 

 

Att brukaren inte behöver använda tolk utan själv kan tillgodogöra sig information samt 

interaktion av socialtjänstens utbud möjliggör för brukaren att genom egen förmåga förbättra sin 

situation. Detta tolkar vi som en form av empowerment.  

 

Ett annat resultat sett till ett brukarperspektiv framkommer i materialet där SKL skriver om 

vikten av att brukare tas med i utvecklingsarbetet och att brukarna får komma till tals genom 

bland annat målgruppsundersökningar. Detta för att få brukarens perspektiv på tjänsternas 
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utformning och användning. Här ser vi ett tydligt brukarperspektiv samt att man tar fasta på 

brukarens egen kraft att vara delaktig i ett förändringsarbete. 

 

Ett exempel på hur SKL starkt framhäver att de är angelägna om ett brukarperspektiv inom 

socialtjänstens e-tjänster. Använder de sig av starka uttryck som att det är A och O att det skapas 

utrymme för att klienternas röst skall bli hörd och att klienterna skall bli en delaktiga i 

utvecklingsarbetet. 

 

SKL menar vidare att e-tjänster inom socialtjänsten skall utformas utifrån brukarnas behov samt 

tanken om brukarens egenmakt. Då SKL talar om brukarens egenmakt över sin situation ser vi 

detta som en stark indikation på ett empowerment-fokus där man vill frigöra brukarens möjlighet 

till att nyttja sina egna resurser. 

 

En brist vi uppmärksammat i dokumentet när det kommer till brukarperspektiv är vid 

presentation av olika befintliga e-tjänster. En tjänst som tas upp är Västerås eHemtjänst som 

kortfattat går ut på att tillgodose brukarens behov genom e-tjänster istället för den traditionella 

hemtjänsten. Exempel på dessa är bland annat videotelefoni och kameraövervakning. Visserligen 

lyfts brukarens positiva upplevelser av tjänsten fram. Däremot ser vi en avsaknad av 

problematisering från SKLs sida kring vissa aspekter av eHemtjänsten. Framför allt 

kameraövervakning i brukarens bostad. Problematisering kring integritet och avsaknad av direkt 

mänsklig kontakt är något vi saknar i dokumentet, samt att vi anser detta vara ytterst 

problematiskt. Med användandet av videotelefoni istället för reguljära hembesök, ser vi en risk 

för avhumanisering av brukare detta utifrån hur forskning skriver om avhumanisering kopplat till 

e-government (Baker m.fl. 2014). 

 

En tanke som kommit upp och implementerats i olika former är chatt/meddelarfunktion med 

socialtjänsten. Ett problem som vi uppmärksammat är att det i mindre kommuner kan bli svårt att 

bemanna sådana tjänster efter kontorstid. SKL trycker då på vikten av samverkan mellan flera 

socialtjänster för att dela på arbetsbördan av den utökade arbetstiden som denna kontaktform 

innebär. En sådan samverkan skulle kunna resultera i ytterligare förenklade kontaktvägar för 

brukare att söka hjälp och skapar därigenom lägre trösklar till egen hjälp. Detta tolkar vi som att 
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SKL har tagit brukarperspektivet i beaktande samt att det kan resultera i användandet av 

empowerment. 

 

SKL ser en framtid där det finns en samlad tillgång till e-tjänster via 1177 för medborgarna. 

Vilket skulle skapa förenklingar för brukare att komma i kontakt med tjänster de kan vara i 

behov av. I forskning framkommer dock kritik för en sådan lösning då forskarna menar att 

medborgarna kan känna sig övervakade när olika system samverkar med varandra i en sådan 

portaltjänst som detta skulle innebära. SKL visar på att mindre format av portaltjänster redan är 

under utveckling i till exempel Västerbotten.  

 

Ett annat exempel som redan är infört är ett webbverktyg för genomförandet av SIP-möten där 

deltagarna på distans genomför mötet. Vilket minskar hindren som transport, tidsåtgång med 

mera. Detta snabbar på processen för brukaren att få det stöd hen behöver för att komma vidare. 

Brukaren är alltid med i dessa möten.  

 

När det kommer till aspekten rättssäkerhet så trycker SKL på vikten av att brukarna personliga 

uppgifter hanteras på ett rättssäkert samt att detta inte ska hamna i händerna på obehöriga. 

Forskning trycker på att tilliten till staten och tilliten till e-tjänsten är grundläggande för en e-

tjänst används. Därför blir hanteringen brukarens integritetskänsliga uppgifter av stor betydelse 

för brukarens faktiska användning av e-tjänsten. 

 

Utifrån resultaten anser vi att SKL har med ett brukarperspektiv i sin vägledning i stort men det 

finns brister i dokumentet kring brukarperspektivet där vi anser att det förbises till fördel för 

effektivisering. Skulle en prioritering av att effektivisera verksamheten i längden kunna leda till 

negativa konsekvenser för klienterna? Eller kan en effektivisering av verksamheten samtidigt 

gynna klienterna? 
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6:2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning. 

 

När det kommer till formen för hur digitala e-tjänster skall införas och utvecklas ger SKL en 

överensstämmande bild med Layne & Lees (2001) fyrstegsmodell över hur e-government bör 

införas och utvecklas. Där det fjärde och sista steget är det horisontella stadiet. Detta stadie kan 

sett till SKLs vägledning vara deras vision av 1177 som en tjänsteportal där alla tjänster samlas 

och kommunicerar med varandra samt finns tillgängliga för användarna. Detta kan både ses ur 

ett effektiviserings perspektiv men samtidigt som någonting som i slutändan även gynnar 

brukarna. 

 

SKL trycker på vikten av att involvera brukarna i utformningen av tjänster för att skapa en mer 

användarvänlig och enkel e-tjänst. Denna ide styrks av forskning som tar upp vikten av 

involvering av brukare utifrån att tjänsten skall uppnå god användarvänlighet samt god 

funktionalitet (Lövstedt 2010). Vidare menar Carter och Belanger (2005) att det är av stor vikt att 

användarvänligheten är utformad på ett sådant sätt som underlättar för brukarna. Utan en god 

användarvänlighet visar forskningen på att användandet av tjänsterna blir lidande. Detta styrks 

även av Davis (1989) som menar att den uppfattade användarvänligheten och användbarhet är av 

stor vikt för acceptansen av digitala tjänster.  

 

Carter och Belanger (2005) menar också att medborgarnas tillit till staten är en förutsättning för 

användandet av tjänsten. Samtidigt visar deras forskning på att en positiv upplevelse av e-tjänster 

resulterar i ett ökat förtroende för staten. Detta kan kopplas till det vi tagit upp i stycket ovan om 

relevansen av användarvänlighet. SKL i sin vägledning även upp rättssäkerheten och sekretessen 

kopplat till e-tjänster inom socialtjänsten som viktiga aspekter i implementeringen. Detta kan ses 

utifrån det Carter och Belanger (2005) skriver om medborgarnas tillit till staten. Utan att  staten 

eller i detta fall socialtjänsten hanterar brukarnas uppgifter på ett säkert sätt kan detta resultera i 

minskad tillit till dessa från brukarna. Welch m.fl. (2005) Menar också att upplevelsen av e-

tjänster kan påverka tilliten till staten som institution. Vilket i sin tur skulle kunna innebära att 

användandet av tjänsterna blir lidande.  

 



2SC125 CESAR David Holdor & Jens Norell 

47 
 

I den forskning som vi har uppmärksammat skrivs det mycket om användarnas incitament till att 

använda e-tjänster. Fokus blir i forskning på hur man skall arbeta för att öka användandet av e-

tjänster. Det forskningen kommer fram till i stort är således vikten av att involvera brukarna i 

processen och att anpassa tjänsterna i så stor utsträckning som möjligt efter det upplevda behovet 

brukarna har. Ett resultat av detta blir av detta enligt vår tolkning en rekommendation från 

forskningen att utvecklarna av e-tjänster anbefaler ett brukarperspektiv där man ser till brukarnas 

åsikter samt ser till brukarnas uppfattade behov när det kommer till olika e-tjänster. (Carter och 

Belanger 2005; Davis 1989; Layne och Lee 2001; Lövstedt 2010) 

 

Forskning som Baker m.fl. (2014) tagit fram påvisar en potentiell risk och oro hos professionella 

att digitala tjänster riskerar att verka avhumaniserande av brukarna sett utifrån den 

professionelles förhållningssätt till denne. I SKLs vägledande dokument saknas denna vinkel 

som vi anser vara viktig att tas med sett ur ett brukarperspektiv. SKL presenterar inte 

avhumanisering som ett eventuellt problem i dokumentet. Trots att SKL tar upp Västerås 

eHemtjänst som vi lyft under tidigare rubrik, och att SKL även lyfter fram andra e-tjänster som 

eventuellt skulle kunna verka avhumaniserande gentemot brukaren problematiseras inte en 

eventuell risk för avhumanisering. 

 

Utifrån tidigare forskning har vi påvisat vikten av ett kritiskt granskande förhållningssätt till 

implementering av e-tjänster inom socialt arbete. Vidare har vi även påvisat att SKL har med ett 

brukarperspektiv i sin vägledning som i forskning tas upp som väldigt viktigt för e-tjänsters 

funktionalitet och faktiska användande. SKL har i stort med sig ett brukarperspektiv genom hela 

dokumentet men brukarperspektivet brister och förbises i en mindre del av dokumentet. Detta 

skulle kunna få som konsekvens att brukares integritet riskerar att kränkas samt att brukare 

riskerar att avhumaniseras. 
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6:3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

 

Den teoretiska grunden som vi har utgått ifrån är en socialkonstruktionistisk grundsyn där 

empowerment blir kärnan. Denna teori har möjliggjort för oss att se på det inhämtade empiriska 

materialet med ett fokus på empowerment och stärkande av brukaren. Vilket har öppnat upp 

möjligheten för oss att tolka materialet och se både var empirin stärker användandet av 

empowerment och där det framkommer vissa brister. Vidare har vi använt oss av begrepp för att 

ytterligare kunna tolka materialet. Framförallt har vi haft användning för begreppet 

brukarperspektiv i våran undersökning av materialet. Begreppen tillsammans med teorin har 

möjliggjort en djupare analys av materialet genom att strukrera upp våran analys och de verktyg 

vid har valt att utgå ifrån. Detta har lett till att vi enklare kunnat hålla en röd tråd genom analysen 

utan att komma ifrån det ämne vi ämnat undersöka samt våra frågeställningar. De har även 

möjliggjort för oss att dra slutsatser om samt uppmärksamma brister i det vägledande 

dokumentet. Vårt teoretiska val har varit grundläggande för att kunna besvara våra 

frågeställningar och har således varit av stor vikt för uppsatsen syfte. 

 

6:4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

 

För att kunna besvara den frågeställning och det syfte vi har med denna uppsats valde vi att 

använda oss av en kvalitativ metod. Detta för att möjliggöra en djupare tolkning av materialet 

samt kunna avgöra om det konkret finns ett perspektiv som utgår ifrån brukaren. Hade vi valt att 

en kvantitativ ansats hade vi till exempel kunnat undersöka hur ofta olika begrepp används i 

material men det skulle inte förtydliga intentionen av begreppet vilket är den vi vill undersöka. 

 

För att möjliggöra detta har vi utgått från en hermeneutisk vetenskapsfilosofisk utgångspunkt. I 

och med detta har det inneburit i hanteringen av det empiriska materialet att vi har gått igenom 

detta både som helhet och i mindre del ett flertal gånger. Detta för att få en djupare förståelse för 

materialet genom den hermeneutiska cirkeln. Vidare har vi valt att använda oss av en tematisk 

analys för få en tydlig överblick och möjliggöra användandet av den valda teoretiska grunden. 
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Vid urvalet av det empiriska materialet ställdes vi inför flera vägval. Dels kunde vi gå på en mer 

kommunal/regional vägledning för att se hur kommunerna eller en region själva skriver om 

implementering. Men detta sker skulle bara ge oss en inblick på lokal nivå istället för nationellt. 

Vidare hade regeringens e-delegation lämnat förslag som delvis var vägledande kring e-tjänster 

men framförallt hanterade den juridiska aspekten vid implementeringen. Vi hittade sedan ett 

dokument som lämpade sig bättre sett till omfattningen till vår studie vilket var SKLs vägledande 

dokument om införandet av e-tjänster inom socialtjänsten i Sverige. Detta dokument gav oss en 

möjlighet att titta på en nationell vägledning som har potential att få större inverkan nationellt 

inom det sociala arbetet. Detta dokument blev framtaget utifrån en överenskommelse mellan 

SKL och socialdepartementet för att verka för en ökad implementering av e-tjänster i landet.  

 

Valet att använda endast SKLs vägledande dokument, har inneburit av vi har kunnat undersöka 

detta dokument ingående. Detta har dock också inneburit att vår studie är begränsad till just 

SKLs rekommendationer och inte till övriga instansers tankar, åsikter och uttalanden kring e-

tjänster och e-government. Men då SKLs position i samhället resulterar i att deras vägledningar 

och uttalanden generellt har stor vikt bland Sveriges kommuner och landsting. 

 

6:5 Implikationer för forskning och praktik 

 

De slutsatser som framkommit i denna studie är att det tydligt framgår att det finns ett 

brukarperspektiv i SKLs vägledning. Samtidigt finns det även brister som kan tolkas som att 

brukarperspektivet blivit åsidosatt för en effektivisering och kostnadsreducering för kommuner. 

Vår tolkning blir således att en fortsatt granskning av den faktiska implementeringen av e-

tjänster bland Sveriges socialtjänster blir av betydelse för att se över huruvida brukares möjlighet 

och rätt till hjälp påverkas. Av vikt blir att e-tjänsters införande inte resulterar i brister i 

bemötande av brukaren och den hjälp en brukare erbjuds.  

 

En implikation av denna studies resultat skulle kunna indikera att vid användandet av ett 

brukarperspektiv som grund för vägledande dokument, blir det av vikt att brukarperspektivet 

genomsyrar hela vägledningen och att inte delar av dokumentet skrivs på ett sådant sett att 

brukarperspektivet åsidosätts. Detta för att brukarperspektivet inte ska gå förlorat hos användaren 
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av vägledningen vid implementering i avsedd verksamhet, vilket skulle kunna resultera i 

negativa konsekvenser för brukaren. 

 

Ytterligare en implikation skulle kunna vara att om socialtjänsten följer SKLs vägledning i 

införandet av e-tjänster skulle detta eventuellt kunna innebära en minskad face to face interaktion 

mellan brukare och handläggare. Detta skulle i sin tur kunna minska möjligheten för 

handläggaren att uppmärksamma problematik som inte är överförbar via textbaserade tjänster. 
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