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Abstract 

 

Europeiska unionen lanserade under 2010 den Digitala agendan för Europa. Syftet med agendan är 

att förstärka ekonomin inom unionen genom att implementera en digital inre marknad. 

Arbetsförmedlingen, som är en viktig aktör på arbetsmarknaden i Sverige, påverkas av kraven från 

EU:s digitala agenda och genomgår sedan 2014 en djuplodande digitalisering av verksamheten. Det 

digitala uppdraget beskrivs i Arbetsförmedlingens offentliga dokument som en effektiviserings- och 

rationaliseringsprocess som grundar sig i digitaliseringen. Genom digitaliseringen har 

Arbetsförmedlingen skapat nya definitioner av kunden vilket ställer nya krav på att kunderna anpassar 

sig och blir digitaliserade. Här uppstår en konflikt mellan myndighetens digitaliseringsuppdrag och 

de arbetssökandes kompetenser. Därför är det viktigt att studera hur den arbetssökande framställs i 

samband med digitaliseringen på Arbetsförmedlingen. För att förstå framställningen används Michel 

Foucaults diskursteori och metod för analys. Uppsatsens resultat visar att definitionen om den digitala 

arbetslösa kunden tillkommit i myndighetens verksamhetsbeskrivningar mellan 2014 och 2019. Av 

uppsatsens analys framgår att kanalstrategin och förnyelseresan är viktiga delelement i 

verksamhetens ideologiska grund för implementeringen av digitaliseringen. Uppdraget genom 

Portföljestyrningen däremot, används för att förstärka implementeringen av de strategiska målen 

utifrån myndighetens maktposition. Begreppet den digitala arbetslösa kunden skapas ensidigt från 

Arbetsförmedlingen i verksamhetsplanernas utformning. Det som normaliseras i 

digitaliseringsdiskursen är kravet på effektivitet som, hand i hand med kundens förväntade 

digitalisering, visar hur verksamheten ska bedrivas. 

 

Nyckelord: Arbetsförmedlingen, diskursanalys, digitalisering, effektivisering, Michel Foucault. 
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1. Inledning 

 

Den Europeiska Unionen lanserade under 2010 den Digitala agendan för Europa. 1 Syftet enligt 

agendan är att förstärka ekonomin för företag och europeiska medborgare inom unionen genom att 

implementera hållbara ekonomiska och sociala fördelar på en europeisk digital marknad. Ett av 

målen för den digitala marknaden är att försäkra internetuppkoppling för individer, företag och 

organisationer samt användarnas integritet och säkerhet. EU konstaterar att den digitala ekonomin 

växer enormt tack vare Internet och bredband. Ett annat mål med den digitala marknaden är skapa 

nya möjligheter för kreativa, digitala tjänster för unionens medlemsländer baserat på IT-system. 

Därför ställs krav från EU på att finansiera tillgången till bredband och Internet. Den Digitala 

agendan för Europa baseras på utvecklingen av bredbandsteknologi, telekommunikationer, en 

konsumentvänlig digital marknad samt utvecklingen av digitala kompetenser genom ett aktivt 

deltagande i utbildningar inom IKT (Informations- och kommunikationsteknologi). EU:s krav på 

digitalisering involverar alla områden i samhället och ställer krav på medlemsländerna att 

implementera en gemensam digitaliseringsstrategi. Sverige påverkas därmed av dessa krav på alla 

myndighetsnivåer. Myndigheter försöker implementera digitaliseringen och för att stärka den nya 

digitala ekonomin, men framför allt för att effektivisera verksamheterna. 

Arbetsförmedlingen2 är en digitaliserad svensk myndighet med ansvar för att matcha arbetslösa på 

arbetsmarknaden och stödja arbetsgivare med arbetskraft. Myndigheten styrs av regeringens 

direktiv och riktlinjer och genomgår en fördjupad digitalisering av verksamheten. 

Arbetsförmedlingen är en viktig aktör på arbetsmarknaden och för det digitala uppdraget vilket 

beskrivs i de egna offentliga dokumenten. Digitala tjänster förväntas skapa ekonomiska besparingar 

inom förvaltningsområdena, personal och infrastruktur. Den digitala verksamheten ställer dock 

krav på användarnas kunskaper inom digitalisering både internt och av medborgare som besöker 

Arbetsförmedlingen. Man förväntar sig från myndighetens sida att medborgare har eller tillgodogör 

sig de nödvändiga digitala kompetenserna för att använda myndighetens digitala utbud. Den digitala 

medborgaren tvingas med andra ord att ha eller tillgodogöra sig digitala kompetenser med syfte att 

bli självgående i arbetssökandeprocessen. Utifrån det kan man konstatera att de välinstruerade 

medborgarna är digitaliserade. Arbetsförmedlingen konstruerar i de egna beskrivningarna en digital 

medborgare och arbetssökande utan att ta hänsyn till individernas faktiska förutsättningar för 

uppgiften. I myndighetens dokument framkommer implicit den digitala medborgarens egenskaper, 

                                                   
1EU, Digital agenda for Europe. The digital agenda for Europe will help Europe’s citizens and businesses to get the 

most out of digital technologies. https://europa.eu/european-union/file/1497/download_en?token=KzfSz-CR; 

(Hämtad 2019-02-28, Kl.1200). 
2Arbetsförmedlingens Verksamhetsplan 2019, Dnr: Af-2018/0007 2716, 2019-01-25. 
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kompetenser och förmågor trots att flertalet medborgare inte behärskar de specifika kunskaperna 

som krävs för att använda de varierade digitala tjänster som erbjuds av myndigheten.3 Uppsatsen 

visar att den digitala arbetssökande framställs som en kunnig medborgare inom digitaliseringen, som 

en medarbetare till myndigheten och inte minst som en effektiviseringsspecialist till fördel för 

verksamheten. Sammanfattningsvis framträder en digital normaliseringsprocess på myndigheten där 

arbetssökande i förlängningen tvingas till att bli ”digitala” på grund av allvarliga konsekvenser om de 

inte digitaliseras.  

 

 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställning 

I denna mening uppstår en konflikt mellan myndighetens krav och förväntningar på digitalisering 

och de arbetssökandets reella förmågor att använda systemen. Det är viktigt att studera hur 

Arbetsförmedlingen i en digitaliseringsprocess definierar och konstruerar arbetssökande utifrån ett 

ideal som har sitt ursprung i en idealiserad digital medborgare.  

 

I denna studie undersöks Arbetsförmedlingens diskursiva konstruktion av en ny typ av 

arbetssökande. Studiens frågeställning är: 

• Hur framställs den arbetssökande i dokumentationen kring digitaliseringen av 

Arbetsförmedlingens tjänster och verksamheter? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens uppläggning är följande; efter detta första avsnitt, Inledning, presenteras det andra 

avsnittet, Tidigare forskning, för att ge en vetenskaplig bakgrund och introduktion till fenomenet 

digitalisering. Den tidigare forskningen exemplifieras utifrån olika teman och för att ge en generell 

bild av den omfattning digitaliseringen har som modernt fenomen. Tredje avsnittet, Teori och 

begreppsram, inleds med en genomgång av uppsatsens teoretiska ansatser för att ge en bättre 

förståelse av de diskursiva beskrivningarna. Det teoretiska avsnittet bidrar till att ge vetenskaplig 

grund till uppsatsen. I fjärde avsnittet, Metodval, diskuteras metodologiska utgångspunkter och 

implementeringar för att underlätta undersökningen. Denna del av uppsatsen är viktig för att 

systematisera undersökningen utifrån vetenskapliga metoder. Resultatet kommer att redovisas i den 

femte delen, Resultat, med utgångspunkt i datamaterialet som analyserats. I denna del presenteras det 

                                                   
3 EU:s Digital Skills Indicator år 2017, visar att 44 % av den vuxna befolkningen inte hade grundläggande digitala kompetenser, 

omkring 19 % hade inte alls digital kompetens och 25 % hade endast låga färdigheter. https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/new-comprehensive-digital-skills-indicator (Hämtad 2019-08-28. Kl.22.00). 
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som undersökningsanalysen hittade i empirin. I det sjätte avsnittet, Diskussion, sammanfattas 

uppsatsens olika delar i en diskussion och jag återvänder där till uppsatsens syfte och diskussion, 

analysresultat, tidigare forskning, teorier och begrepp, samt reflektioner, förslag och kritik. Vidare 

presenteras studiens slutsatser och förslag till vidare forskning. Slutligen följer bilagor och 

Litteraturförteckning. 

 

2. Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning i direkt relation till uppsatsens ämnen. Jag hittade 

material utifrån sökningar i ämnesdatabaser som till exempel JStor och ProQuest Social Sciences 

Premium Collection, Google Scholar och Libris. Sökningen efter tidigare forskning anpassades till 

relevanta fraser och meningar för forskningsområdet. Vid sökningen av artiklar valdes artiklar som 

genomgått ”peer review”. Ord som användes i sökningarna var: digitalisering, digital divide, digitala 

klyftan, digitala medborgare, digital ekonomi, digitala kunskaper, digital kompetens, e-government 

och politics. De flesta av orden valdes eftersom de förekommer i flertalet forskningsarbeten inom 

området digitalisering. För en större variation i selektionen av tidigare forskning togs artiklar från 

utvecklade länder som befinner sig i implementeringen av omfattande digitaliseringsprocesser (till 

exempel Danmark, Norge, Sverige, Skottland, USA, Tyskland, och England).   

Tidigare forskning grupperades i tematiska och gemensamma beröringspunkter gällande 

digitaliseringen och presenteras i relation till den digitala medborgaren och digitaliseringsprocesserna. 

 

Digitalt medborgarskap - Den digitala medborgaren  

I detta avsnitt presenteras digitaliseringen som ett fenomen vars obligatoriska implementering kan 

försäkras genom lagar och direktiv vilka i sin tur påverkar samhället på många områden. Vidare 

presenteras studier om digitalt medborgarskap och medborgarens nya roll i det digitala samhället samt 

hur rollerna normaliseras och omformas utifrån liberala effektiviseringsidéer.  

 

Den första studien som presenteras i denna del gjordes i Danmark (ett av de mest digitala länderna 

enligt EU:s undersökningar)4 av Jannick Schou och Morten Hjelholt och den undersöker digitalt 

medborgarskap i relation till neoliberalism.5 Studien handlar om sociala konsekvenser i samband med 

                                                   
4 Europe's Digital Progress Report (EDPR) 2017, Country Profile Sweden. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi. 

S.1. (Hämtad 2019-03-20, Kl. 21.00). 
5 Jannick Schou; Morten Hjelholt. Digital citizenship and neoliberalization: governing digital citizens in Denmark.  

Citizenship Studies, 2018, s. 507-522. (Hämtad 2019-04-12. Kl. 19.05). 
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digitaliseringens implementering eftersom digitaliseringen bidragit till att omstrukturera samhället 

efter den givna teknologin. Denna studie har en direkt relation till huvudsyftet i uppsatsen om en 

digital arbetssökande utifrån en redan definierad digital medborgare, en definition som enligt Jannick 

Schou och Morten Hjelholt omfattar alla myndiga medborgare i samhället.  

Författarna menar att det digitala medborgarskapet i Danmark skapades och normaliserades juridiskt 

på grund av att samhällets institutioner blev beroende av digitala teknologier till en sådan grad att man 

lagstiftade om att en fysisk person (från 15 år) i Danmark skall kommunicera med myndigheterna 

(“Law on Digital Post was put into effect in November 2014”)6 främst genom digitala kanaler. Det 

markerade ramen för en normaliserad digitalisering av de mest elementära samhällsstrukturerna 

genom lagen. Medborgarna började fungera utifrån statens styrande direktiv om digitalisering med 

hjälp av politiska medel i kombination med digitaliseringsdiskurser samt lagstiftning.7  

Den digitala medborgaren blev enligt Jannick Schou och Morten Hjelholt en politisk och juridisk 

enhet konstruerad för det digitala samhället genom den nya lagstiftningen. Den nya digitala 

medborgaren utformades utifrån en politisk vision och kunskaper inom informations- och 

kommunikationsteknologi men även från diskurser om det digitala medborgarskapet.  

Från samma studie framgår att neoliberalismens grundidéer och politiker ställer krav på den offentliga 

sektorn att bli kompetent, marknadsorienterad, effektiv, flexibel och anpassad till den globala 

marknaden. Egenskaperna förverkligas med hjälp av individernas digitala kompetenser och det är en 

faktor som kommer att ha betydelse i definitionen av medborgarnas digitala funktion inom olika 

samhällsnivåer på grund av neoliberala idéer om effektivisering. Enligt Jannick Schou och Morten 

Hjelholt indoktrinerar det neoliberala projektet medborgarna till att med hjälp av digitaliseringen bli 

effektiva, självledande, digitala medborgare i dessa ovan nämnda neoliberala ideal.8  

Danmark är på EU-nivå ett av de mest avancerade länderna inom digitalisering enligt Digital 

Economy and Society Index 9  och digitaliseringen sänkte kostnaderna för administration och 

arbetsprocesser inom välfärden vilket genererade mer service i den offentliga sektorn trots en 

begränsad budget. Självservice blev en ny trend som satte den digitala medborgaren i rörelse i en 

digital interaktion med staten. Jannick Schou och Morten Hjelholt skriver att självservicen var ett sätt 

att effektivisera staten. 10  Självservicen bidrog enligt författarna till att styra medborgare och 

konstruera den nya (danska) digitala medborgaren som norm för alla. 

                                                   
6 Jannick Schou; Morten Hjelholt. Digital citizenship and neoliberalization: governing digital citizens in Denmark. 2018. S. 515. 
7 Schou; Morten. Digital citizenship and neoliberalization: governing digital citizens in Denmark. S. 508. 
8 Ibid, s. 511–512. 
9 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43001 
10 Jannick Schou; Morten Hjelholt. Digitalizing the welfare state: citizenship discourses in Danish digitalization strategies from 

2002 to 2015, Critical Policy Studies. 2017, s. 12. (Hämtad 2019-04-22. Kl. 03.29). 
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Viktigt för uppsatsens studie, som jag visualiserar, är de erfarenheter som redan fanns gällande en 

indoktrinering i självservice eftersom det ställer krav på både medborgarnas digitala erfarenheter och 

på jobbcentra (arbetsförmedlingar) som implementerar digital självservice. Det är också fallet med 

Sveriges arbetsförmedlingar. Den digitala medborgaren ska ta hand om sig själv genom digitala 

tjänster och bekräftar på det sättet indirekt den nyliberala idéen om effektivisering.  

Jag har ovan beskrivit hur Jannick Schou och Morten Hjelholt i sin studie analyserade hur medborgare 

styrdes till att bli digitaliserade. Först studerades hur danskar konstruerades till att bli digitaliserade 

medborgare utifrån en digitaliseringspolitik och hur de politiska idéerna omvandlades till legala eller 

tekniska lösningar. Sedan studerades institutioner där medborgarna styrdes som digitala subjekt, 

speciellt de som inte kunde internalisera digitaliseringsnormerna från det politiska systemet.11  

Jag presenterar denna studie också för att illustrera hur välfärden digitaliseras utifrån olika strategier. 

Författarna förklarar fenomenen med hjälp av neoliberalismens diskursiva idéer om 

samhällsförändringar i avancerade kapitalistiska stater som kontinuerligt inför nya normer gällande 

medborgarnas beteende och moralitet.  

 

I Jannick Schou och Morten Hjelholts studie Digital citizenship and neoliberalization: governing 

digital citizens och Digitalizing the welfare state: citizenship discourses in Danish digitalization 

strategies from 2002 to 2015 12 presenteras de danska medborgarna som produkter av de digitala 

strategier som framkommer i Statens diskurs om medborgarna. I diskursen betraktas de som en 

homogen, digitaliserad grupp med liknande beteende utifrån diskursiva definitioner om 

digitaliseringen.13 Dessutom utvecklades i Danmark lagar om digitalt tvång för individerna utifrån en 

neoliberal diskurs och en digital diskurs om medborgarnas (den homogena gruppen) digital-tekniska 

agerande. Medborgarskapet omvandlades till ett digitalt medborgarskap enligt forskarna.14 Kraven på 

digitalt medborgaskap i dansk mening och den digitala medborgarens kunskaper ställer individerna 

inför dilemmat att hantera komplicerad digitaliseringsteknologi för att behålla det normala tillståndet 

inom kommunikation och funktionalitet främst inom välfärdens strukturer och institutioner.  

 

Den digitala medborgaren behöver förstå sammanhanget i vilket den existerar och agerar. För det 

behövs en analys av det digitala medborgarskapet utifrån dess sociala innehåll. Marie K. Heath, ställer 

                                                   
11 Jannick Schou; Morten Hjelholt. Digital citizenship and neoliberalization: governing digital citizens in Denmark. 

2018, s. 507-522. 
12 Jannick Schou; Morten Hjelholt. Digitalizing the welfare state: citizenship discourses in Danish digitalization strategies from 

2002 to 2015. 2017, s. 13. 
13 Schou; Hjelholt. 2017, s. 14. 
14 Schou; Hjelholt. 2018, s. 516. 
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frågan What kind of (digital) Citizen? i en forskningsstudie om digitalt medborgarskap. Frågan ställs 

utifrån en definition av det digitala medborgarskapet som ett omdefinierat redskap för social rättvisa 

och socialt engagemang i samhället utanför ramarna för teknologins policy och digitaliseringens 

direktiv. 15  Marie K. Heath argumenterar för ett tydliggörande av definitionen av digitalt 

medborgarskap och hur den används för att på ett bättre sätt implementera medborgarengagemang 

och samhällsengagemang avseende social rättvisa. Enligt studien borde utbildare inom teknik på ett 

bättre sätt koppla ihop medborgarengagemanget med det digitala medborgarskapet. Kritiken riktas i 

denna studie mot att utbildare inom teknik och digitalisering inom välfärden (offentliga skolor och 

andra välfärdsinstitutioner) begränsar och hindrar samhällsengagemanget för social rättvisa genom 

att koppla bort socialt agerande genom användningen av begreppet digitalt medborgarskap endast i 

policy och digitala praktiker. Det digitala medborgarskapet separeras på det viset från att bli ett 

funktionellt, socialt redskap för att utöva och stärka demokratin i samhället. I studien fördjupar sig 

Marie K. Heath i analysen av den sociala rollen av medborgarskapet som ett redskap för att utöva 

social rättvisa och social inkludering. Idéer om ett rättviseorienterat medborgarskap är väl 

definierade i mediestudier, statsvetenskapsteori och i filosofisk mening. Det ger grundläggande 

förståelser för makt och politik likt Michel Foucaults idéer om samma ämnen.16  

Marie K. Heath jämför sedan med digitalt medborgarskap definierat i olika globala institutioner som 

INACOL17, ISTE18 och Common Sense Media19. Marie K. Heaths studie går längre i sin analys. 20 

Författaren använder sig av Joel Westheimer och Joseph Kahnes breda kategorier och typer av 

medborgarskap samt undervisningen av det digitala medborgarskapet som kategori inom ramen för 

utbildning i digitaliseringsteknik och IT-kommunikation.21 Från resultatet av Marie K. Heath analys 

framgår att utbildare behöver använda det digitala medborgarskapets innehållsdefinition också till att 

bli ett redskap för social rättvisa och samhällsengagemang.  

Studien är relevant för min uppsats för att placera den arbetslösa medborgaren i ett socialt 

sammanhang som skiljer sig från den tvångsmässiga digitala miljön.22  

                                                   
15 Marie K. Heath. What kind of (digital) citizen? A between-studies analysis of research and teaching for democracy. The 

International Journal of Information and Learning Technology, Vol. 35 Issue: 5, pp. 342-356, 2018. (Hämtad 2019-04-07. Kl. 

13:45). 
16 Andrew Barry; Thomas Osborne; Rose Nikolas. Foucault and political Reason: Liberalism, neo-liberalism and rationalities 

of government. The University of Chicago Press, 1996. S. 42–48. 
17 https://www.inacol.org/ 
18 https://www.iste.org/standards/ 
19 https://www.commonsense.org/ 
20 Heath. What kind of (digital) citizen? A between-studies analysis of research and teaching for democracy. 2018. S. 342-342. 
21 Joel Westheimer; Joseph Kahne. What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. American Educational 

Research Journal; Summer 2004; 41, 2; ABI/INFORM Global. S. 237-269. (Hämtad och uppdaterad 2019-09-28. Kl.01.00)  
22 Heath. 2018. S. 346-351. 

https://www.inacol.org/
https://www.iste.org/standards
https://www.commonsense.org/
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Digital kompetens 

I detta avsnitt presenterar jag vilka kunskaper medborgarna behöver i kontakten med digitaliserade 

institutioner i samhället och konsekvenserna om dessa kunskaper inom digitalisering saknas hos 

medborgarna samt hur medborgarna instrueras inom området.  

   

Begreppet Digital Kompetens implementerades i Norge som en del av de allmänna kompetenserna 

(skriva, läsa, förstå språket och matematik). Det stödjer min uppsats när det gäller definitionen och 

socialkonstruktionen av den digitala arbetslöses färdigheter som krävs för att fungera korrekt i det 

digitala samhället. Morten Søbys arbete Digital Competence – From Education Policy to Pedagogy: 

The Norwegian Context23, visar ett norskt perspektiv av definitionen om digital kompetens. Den är en 

viktig del av det norska samhällets utbildningssystem och hanteringen av digitala verktyg, båda en 

del av individens liv. Det gör Norge till det första landet i Europa med en digital curriculum. Enligt 

författaren definieras den digitala kompetensen som en samling av informationsteknologiska skills 

(kompetenser för praktisk implementering av digitaliseringen). De kompetenserna är skrivning och 

matematik samt avancerade kompetenser för kritiskt och skickligt användande av digital media och 

digitala verktyg. I kompetenserna ingår mjukvaruanvändning och informationshantering av digitala 

media. I digitala kompetenser inkluderas kapaciteten att utvärdera och analysera informationskällor. 

Digital kompetens är i nutid en del av den allmänna kompetensen i Norge och den befinner sig i 

konstant förändring på grund av nya uppfinningar inom informationsteknologi och IT-

kommunikation. Enligt Morten Søby är den digitala kompetensen en del av utbildningssystemet med 

en mångfacetterad implementering och den påverkas av teknisk innovation. Användningen av digitala 

verktyg betraktas i Norge som allmän kompetens bland andra kompetenser.24 Digital kompetens har 

etablerat sig som ett koncept för ett livslångt lärande och som ett multidisciplinärt forskningsområde 

med konkreta mål i utbildningsområdet. Enligt författarens forskning definierar skolan de digitala 

kompetenserna enligt; ”skills, knowledge and attitudes required by everyone in order to be able to use 

digital media for learning and mastery in the knowledge society”.25  

Enligt mina åsikter behövs de digitala färdigheterna och allmänna kunskaperna för medborgaren ska 

kunna fungera digitalt. För en praktisk tillämpning föreslår Eckhardt Bode och Robert Golds 

                                                   
23 Morten, Søby. Digital Competence – From Education Policy to Pedagogy: The Norwegian Context. Chapter 6. I C. 

Lankshear; M. Knobel; edits. Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices; Peter Lang Publishing, New York, 2008, 

S.119. (Hämtad 2019-04-1. Kl. 21.00) 
24 Søby. Digital Competence – From Education Policy to Pedagogy: The Norwegian Context. 2008. S.121.  
25 Ibid, s. 123.  
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forskningsstudie och programförslag, Adult training in the digital age, vuxenutbildning på 

internationell nivå inom digitalisering.   

Eckhardt Bode och Robert Gold ger praktiska lösningar för införskaffandet av digitala kunskaper för 

den teknologiska framtiden.26 Författarna försöker ge G20-mötet ansvaret för "improving workers" 

(förstärka, utbilda arbetare), d.v.s. utöka arbetarnas kunskaper i det nya teknologiska och 

digitaliserade samhället, med målet att göra arbetarna mer flexibla och anpassningsbara.27  I studien 

förklarar författarna målen som måste uppnås för digitala kompetenser i den teknologiska eran. I 

studien varnas för att många jobb blir automatiserade och att många nya jobb kommer att skapas 

utifrån olika yrken som finns idag. Det ställer krav på nya kunskaper för att bli anställningsbar. 

Vuxenutbildningen beskriver här individens uppdatering för att möta de krav som ställs på 

digitalisering i en livslång lärandeprocess, en kontinuerlig utbildning på arbetsplatserna på den 

digitala arbetsmarknaden. Två pedagogiska förslag med politiska inslag framkommer i studien. Det 

första handlar om att utbilda medarbetare inom informationsteknologi.28 Det andra förslaget riktas 

mot G20-gruppen för att ge stöd till länder i skapandet av utbildningsprogram för arbetare med låga 

digitala kunskaper, som är mindre mobila och inom jobbområden som riskerar att försvinna på grund 

av digitaliseringen. 29  Enligt Eckhardt Bode och Robert Gold är digitala färdigheter kognitiva 

färdigheter som kan användas för digital teknik och för att arbeta i digitaliserade miljöer. Med hjälp 

av dessa kan man använda informationsteknologi för att söka, bearbeta och utbyta information. 

Programmeringsfärdigheter (självständigt använda datorprogram), grundläggande förståelse för hur 

digital teknik fungerar, vilka möjligheter de erbjuder och vilka risker de medför, cybersäkerhet, bör 

också vara en del av de digitala färdigheterna.30 Författarnas studie kom till slutsatsen att offentlig 

finansiering av vuxenutbildningsprogrammen inom digitalisering motiveras av en sänkning av de 

sociala kostnaderna för polarisering i samhället som annars kan uppstå på grund av ökade 

jobbskillnader på arbetsmarknader och uppsägningar på grund av digitaliseringen. Kostnaderna för 

utbildningen är för kurserna, arbetarnas löneförluster under utbildningen, arbetsgivarnas 

organisationskostnader och administrativa kostnader. 31  Kostnaderna för social polarisering och 

politisk instabilitet är svårt att kvantifiera i pengar men möjligheterna till större social och politisk 

stabilitet motiverar finansieringen av inlärningsprogrammet enligt författarna.  

                                                   
26 Bode Eckhardt; Robert Gold. Adult training in the digital age. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 

Vol. 12, 2018–36, June 14, 2018. S.1. http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2018-36. 2018. S.1. (Hämtad 2019-04-

15. Kl. 21.00) 
27 https://www.g20.org/en/; För mer information besök länken. 
28 Eckhardt; Gold. Adult training in the digital age. 2018, s. 4. 
29 Ibid, s. 4-5. 
30 Ibid, s. 6. 
31 Ibid, s. 8. 
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Den digitala klyftan  

Jag lägger tyngden i detta avsnitt på det som i forskningen kallas för kundnöjdhet, eller kundernas 

tillfredsställelse i relation till statens eller kommunstyrelsernas implementering av digitaliseringen. 

Det gör jag för att i uppsatsen kunna bedöma om den digitala medborgaren accepterar sin roll som 

digitaliserad individ frivilligt på grund av den omfattande tillgången till digitaliseringstjänster som 

erbjuds i samhället (kommunerna).  

Irene Bernhard et al. introducerar läsaren till analysen av relationen mellan de styrande och 

medborgarna, så kallat e-styre, vilket innebär att de styrande i kommunerna erbjuder digitala tjänster 

med kvalité till kommuninvånarna.32 Författarna studerar kundernas nöjdhet med hjälp av tre olika 

dimensioner; digital tillfredsställelse, de digitala tjänsterna man erbjuds och möjligheter att på lokal 

nivå påverka de demokratiska processerna. Graden av digitalisering i kommunerna befinner sig enligt 

författarna i direkt relation till dessa tre faktorer.33 Lokala myndigheter måste ge bevis på effektivitet 

samtidig som man måste erbjuda digitala tjänster till hela befolkningen. Det handlar om att tvinga de 

som inte befinner sig i digitaliseringen att bli mer innovativa och kreativa digitalt. Digital 

kundtillfredsställelse innebär tvång för medborgarna att acceptera den nya digitala ekonomin, ett sätt 

att styra individerna på många avgörande digitala områden och skapandet av nya normer. 34 

Implementeringen och graden av digitalisering på kommunal nivå och utifrån politiska direktiv 

påverkar medborgarnas sociala situation omedelbart. Irene Bernhard et al. föreslår att studera 

fenomenet digital implementering genom att mäta kundnöjdheten utifrån sekundära data samlad från 

Statistiska Central Byrån. Författarnas resultat visar att kommuner, i vilken medborgarna lever, 

behöver ha tillgång till andra samhällstjänster och materiella möjligheter för att kunna öppna sig själva 

för ett digitalt styre med digitala tjänster, exempelvis bra jobbförmedlingsmyndigheter. Politiker 

behöver en helhetssyn på hur nöjdheten skapas och utvecklas när det gäller företagande och 

engagerade medborgare. Slutsatsen är direkt relaterad till graden av digitalisering och beror på olika 

lokala faktorer i relation till kommunernas möjligheter för medborgarnas etablering.35 Det finns en 

positiv relation mellan graden av digitalisering i kommunerna och nöjda medborgare. Det finns även 

andra områden som skapar lika mycket tillfredställelse bland medborgarna, till exempel tillgång till 

                                                   
32 Irene Bernhard; Livia Norström; Ulrika Snis Lundh; Urban Gråsjö; Martin Gellerstedt. Degree of Digitalization and Citizen 

Satisfaction: A Study of the Role of Local e-Government in Sweden. School of Business, Economics and IT, University West, 

Trollhättan, Sweden. The Electronic Journal of e-Government. Volume 16 Issue 1 2018. (Hämtad 2019-04-08. Kl. 20:28) 
33 Bernhard et al. Degree of Digitalization and Citizen Satisfaction: A Study of the Role of Local e-Government in 

Sweden. 2018, s. 58. 
34 Ibid, s. 59. 
35 Ibid, s. 69. 
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utbildning eller en bra medelinkomst. Den digitala tillfredsställelsen är en viktig del i medborgarnas 

integration och samarbete.  

Enligt Lina Rahm och Andreas Fejes studie Popular education and the digital citizen: a genealogical 

Analysis, beskrivs digitaliseringen som opolitisk, socialt isolerad från andra samhällsfenomen som 

uppstår och ideologiskt befriad. Digitaliseringens implementering anses bero på de digitala skills som 

varje individ besitter. Digitaliseringen är lösningen på Europas ekonomiska situation och framtid och 

normen som ställer krav på digitaliserade medborgare med digitala kompetenser enligt studien.36 I 

Lina Rahm och Andreas Fejes forskning föreslås att lösningen mot social och digital exkludering är 

förvärvandet av kunskaper och kompetenser inom informationsteknologin. Enligt författarna finns 

det grupper i samhället som riskerar att stå utanför det nya digitala samhället. Äldre, analfabeter, 

hemlösa, migranter, nyanlända, fattiga, och funktionshindrade riskerar en digital isolering. Sådana 

sätt att tala är dock enligt författarna problematiska eller till och med farliga eftersom de antyder att 

digital utslagning också är ett uteslutande från samhället.37 Studien använder sig av en genealogisk 

analysmetod från Michel Foucaults ansatser för att problematisera digitaliseringen, digitala 

färdigheter och digitala medborgare eftersom diskurser om digital utslagning också är ett uteslutande 

från samhället enligt författarna.38 Sammanfattningsvis ses digitala färdigheter som nödvändiga inte 

bara för att hålla jämna steg med digitaliseringen utan också för att ingå i samhället och i det specifika 

uppdraget att överbrygga den digitala klyftan.39 

 

Försäkringskassan och andra myndigheter använder sig, enligt Lina Rahm och Andreas Fejes studie, 

av utvecklade IT-system som producerar kontroll och tvång mot användarna av de digitala 

tjänsterna.40 För att undvika den digitala klyftan har Staten uppgraderat de digitala tjänsterna och gjort 

de mer tillgängliga för allmänheten. Från studiens konstateras att kontakten med institutioner i den 

offentliga sektorn är tvingande för medborgaren.41 

För min uppsats är den ekonomiska situationen som de arbetslösa upplever också av intresse och deras 

relation med en digitalisering som borde ge de flesta bättre möjligheter att inkluderas på 

arbetsmarknaden och i samhället generellt.  

                                                   
36 Lina Rahm; Andreas Fejes. Popular education and the digital citizen: a genealogical Analysis. European Journal for 

Research on the Education and Learning of Adults, 2017. 8(1), Linköping University Electronic Press. 2017. S. 22. (2019-04-

07, Kl. 17.00) 
37 Rahm, Fejes. Popular education and the digital citizen: a genealogical Analysis. 2017, s. 22-23. 
38 Ibid, s. 23 – 24.  
39 Ibid, s. 25. 
40 Ibid, s. 32. 
41 Ibid, s. 33. 
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Amy Bach, Gwen Shaffer och Todd Wolfson menar i deras ekonomiskt inriktade studie att den 

digitala klyftan kvarstår.42 Studien beskriver att i uppkomsten av kunskapssamhället illustrerade 

forskare med optimism slutet för orättvisor, fattigdom och social exkludering, men så blev inte 

fallet. 43  Författarna betonar faktumet att det jämlika samhället försvann och bristen på 

möjligheter, bland annat inom informationsteknologin och kommunikation för stora delar av 

befolkningen i USA, accentuerades av en fördjupad digital divide (digital klyfta).44 Med tanke 

på detta hävdar studien att ökande socioekonomiska ojämlikheter och social utslagning kräver 

en djupare förståelse av de gemensamma beröringspunkterna mellan teknik och ojämlikhet 

samt uppkomsten av en plan för att hantera detta problem. Enligt Amy Bach et.al. är den digitala 

klyftan i USA inrotad i andra former av exkludering som inte nödvändigtvis är digitala och 

därför måste nya politiska direktiv ta hänsyn till den komplexa situationen. Författarna föreslår 

utifrån analysen av den specifika situationen i USA gällande exkludering och ekonomisk 

utsatthet ett nytt konceptuellt program kallat för Digital Human Capital, ett ramverk för digital 

inkludering baserat på IT-teknik och grundläggande datorkunskap. Enligt studien behövs 

avancerade utbildningsformer som möjliggör utnyttjande av Internet för sociala, politiska och 

ekonomiska ändamål.45 Sammanfattningsvis leder slutsatserna till att informationsteknologin 

ska vara en bra grund för ekonomisk utveckling, både för medborgarna och samhället, men att 

det krävs politiska åtgärder för att skapa digitaliseringsmöjligheter för ekonomisk utveckling 

och social inkludering.46    

Jag avslutar presentationen av Tidigare forskning med en studie av den norska Arbetsförmedlingens 

relation till välfärdssystemet. Studien öppnar för möjligheter till studier av problemområden inom 

Arbetsförmedlingens digitalisering i Sverige där den digitala klyftan har betydelse för kontakten med 

den specifika myndigheten.  

Hans-Tore Hansena, et al. analyserar i arbetet Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare 

Users’ Experiences om implementeringen av digitalisering medför förbättringar. 47  Författarna 

konstaterar att den digitala klyftan också finns med i den norska modellen. Författarna indikerar att 

                                                   
42 Amy Bach; Gwen Shaffer; Todd Wolfson. Digital Human Capital: Developing a Framework for Understanding the 

Economic Impact of Digital Exclusion in Low-Income Communities. Journal of Information Policy, 3.  S. 247. 2013. (Hämtad 

2019-03-23. Kl. 23:23). 
43 Bach; Shaffer; Wolfson. Digital Human Capital: Developing a Framework for Understanding the Economic Impact of 

Digital Exclusion in Low-Income Communities. 2013, s. 247.  
44 Ibid, s. 247–248. 
45 Ibid. 
46 Ibid, s. 262–263.  
47 Hans-Tore Hansena; Kjetil Lundbergb; Johanne Syltevika. Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare Users’ 

Experiences. Department of Sociology, University of Bergen; Social Policy & Administration. ISSN 0144–5596. VOL. 52, NO. 

1. 2018. S. 67–90. (Hämtad 2019-04-07. Kl. 20.15). 
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interaktion skärm till skärm generellt inte ersätter möten ansikte mot ansikte. Det i sin tur har att göra 

med att digital kompetens i kombination med livsvillkor verkar vara källan till den nya klyftan mellan 

användare av välfärdstjänster där skärm-till-skärmkontakt beror på graden av kunskaper inom 

digitaliseringen.48 I studien behandlas hur användarna av den norska arbetsförmedlingen reagerar på 

ny informationsteknologin inom digitala välfärdstjänster och på vilket sätt den nya tekniken 

implementeras på myndigheten samt i vilken utsträckning och för vilka ändamål tjänar välfärden på 

att använda informationsteknologin. Man undersökte om informationsteknologin skapade en ny 

digital klyfta.49  Hans-Tore Hansena, et al. använde olika metoder från enkätdata, etnografiska data 

insamlade i mottagningsområdena hos lokala kontor samt kvalitativa intervjuer. Insamlingstiden 

sträckte sig från 2008 till 2016. 50  Enligt författarna träffar de flesta kunder myndighetspersonal 

personligen, i fysiska träffar, medan andra försöker klara sig själva digitalt. Majoriteten föredrar den 

avskilda digitaliseringen för att hantera de egna problemen med myndigheterna (de avancerade 

användarna). Från studiens kvalitativa analys framkom att den digitala klyftan minskar för de med 

högre utbildningsgrad och högre digital kompetens. Individer med låg utbildning är speciellt drabbade 

av den digitala klyftan på grund av sociala faktorer som fattigdom och avsaknaden av de nödvändiga 

teoretiska kompetenserna.51 

 

3. Teori och begreppsram 

 

I detta avsnitt redogörs för uppsatsens vetenskapsteoretiska angreppssätt som hjälper till i förståelsen 

av den digitala arbetssökande på en svensk myndighet. Avsnittet tar upp internaliseringsmekanismer 

som implementeras och normalisering av digitaliseringsdiskursen på samhällsnivå. Den teoretiska 

förståelsen från Michel Foucaults diskursanalys stödjer uppsatsen och hjälper till att förstå hur makten 

bestämmer och leder samhällsmedborgare till att agera utifrån en viss diskurs.52 Michel Foucaults 

diskursanalysteori och de egna beskrivningarna av makten, kunskaper och definitioner av subjektet 

leder uppsatsen till att förstå social förändring och institutionell praktik.53 De arbetslösa kunderna ska 

möjligen kanaliseras in i digitaliseringsprocesserna enligt de egna utsagorna i den studerade 

myndigheten (Arbetsförmedlingen). För att bättre förstå en kanalisering mot digitaliseringen 

introduceras begreppet governmentality, myntat av Michel Foucault, i uppsatsen. Governmentality 

                                                   
48 Hansena; Lundbergb; Liv Johanne Syltevika. Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare Users’ Experiences. 

2018, s. 67. 
49 Ibid, s. 69. 
50 Ibid. 
51 Ibid, s. 84.  
52 Vivien Burr. Social Construktionism. Second edition, Routledge, E- library, 2003, s. 5. 
53 Michel Foucault. Power. James, D. Faubion and Paul Rabinow editors. New York: The New Press, 2000, s. 340–342. 
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förklarar existensen av rationaliserande styrningstekniker med hjälp av språket från ett 

maktperspektiv vilket leder individer till självcensur och självstyrning till fördel för maktens 

beskrivningar av verkligheten med syfte att uppnå önskade mål.54 

 

3.2 Diskursanalys och diskursen  

Diskursanalys är ett samlingsbegrepp för många och varierade ansatser och används för studier av 

diskurser. I diskursanalysen studeras hur språkliga representationer av handlingar och individer 

uppnås i det sociala livet. Diskursen har en direkt relation till användningen av ett språk i en viss 

situation och i en social interaktion. Diskursen är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”55. 

Diskursen är en representation av världen när man pratar, i textform eller bildspråk, samt olika 

gestaltningar av världen men inte i sig en absolut objektiv sanning om en och samma verklighet.  

I Michel Foucaults teoretiska ansatser belyses faktumet att språket leder individerna till det som skall 

sägas och tänkas samtidigt som det kan vara begränsande för det som normalt ska göras eller det som 

kan göras mot andra, alternativt inte göras mot andra. I den meningen innefattar begreppet ”diskurs” 

en social praktik, en social aktion och förändring vars konsekvenser påverkar människornas agerande 

och hur vi hanterar andra. Det analytiska synsättet på ”diskursen” i Michel Foucaults studier riktar sig 

mot studien av maktrelationer, identitet, subjektivitet, objektivitet eller sociala förändringar på en 

makrosociologisk nivå.56  För Michel Foucault är diskursen sociala praktiker som definierar och 

formar objekten som den beskriver.57 För objekten skapas diskurser som påverkar våra tankar och vårt 

agerande.58 Den materiella verkligheten som finns därute får mening utifrån de diskurser som skapas 

om den. I Michel Foucaults diskursanalys skapas förutsättningar för en djupare förståelse av maktens 

institutionella praktik, vilket för denna studie handlar om normaliserande diskurser om kundernas 

digitalisering med syfte att definiera den digitala arbetslösa kunden. 

3.3 Makten 

Diskurser skapar kunskaper om den existerande världen, reglerar våra gemensamma idéer om saker 

och ting samt definierar det sociala agerandet utifrån dessa. Det innebär att det finns en inneboende 

relation mellan diskurser, kunskaper och makt (att regera). I uppsatsen definieras makten och 

maktutövning utifrån Michel Foucaults idéer. Detta för att hitta en teoretisk grund som kan klargöra 

                                                   
54 Paul Rabinow, The Foucault Reader, New York: Pantheon Books, 1984, s. 338. 
55 Marianne Winter Jørgensen; Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, s.29. 
56 Burr. Social Construktionism. 2004, s.63. 
57 Michel Foucault. The Archaeology of Knowledge, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2002, s. 54. 
58 Burr. Social Construktionism. 2004, s. 65–66. 
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hur makten agerar efter definitioner om den digitala arbetslösa kundens sociala agerande på 

Arbetsförmedlingen. För att förstå makten i relation till kunskaper utifrån Michel Foucaults 

diskursanalys studeras makten utifrån premissen att sociala fenomen, handlingar och människor är 

subjekt för varierade konstruktioner eller tolkningar. Dessa i sin tur kan vinna förtroende hos andra, 

eller bli betraktade som sanningar i den specifika kulturen även när sanningar kan variera under en 

specifik historisk tid och typ av samhälle.  

Enligt Michel Foucault beror maktutövningen på kontingenta diskurser som skapar accepterade 

kunskaper i samhället. Makten är resultatet av diskursen i foucauldiansk analys. Maktutövning utövas 

genom att omdefiniera världen och människor på ett sätt som tillåter det egna agerandet utifrån de 

egna premisserna. Det har en direkt relation till digitaliseringen som idag är mer eller mindre 

accepterad av hela samhället. I foucauldiansk mening finns det nya kunskaper i nya diskurser 

framtagna för att designa befolkningens beteende med målet att socialt implementera det digitala 

samhället för kontroll.59  

Makten accentuerar det ”normala” och det ”onormala” med olika verklighetsbeskrivningar för att 

kanalisera individer till självcensur och självstyrning. Självkontrollprocessen normaliseras och 

internaliseras tack vare specifika kunskaper om det ”normala” beteendet och med diverse sociala 

mekanismer för ändamålet.60 Till exempel den disciplinerande makten genom övervakning med hjälp 

av datorernas kontroll.61  

Den mest effektiva disciplinära makten utövas enligt Michel Foucault av individerna själva för att 

njuta av det ”normala” inom den egna sociala gruppen i samhället. Normaliseringen och 

internaliseringen av digitaliseringen i samhället sker under påverkan av självdisciplineringen men 

också under tvång. Man accepterar nya definitioner av medborgaren, exempelvis en digitaliserad 

sådan. 

3.4 Regerandekomplexet 

År 1978 påstod Michel Foucault vid ett seminarium att i strävan efter vetenskapliga sanningar, ersattes 

det suveräna samhället av ett disciplinärt samhälle vilket i sin tur ersattes av ett samhälle av 

”governmentality” (Regerandekomplex), en sammansättning av regerandetekniker för dominans. 

Regerandekomplexets grundelement består av suveränitet, disciplin och governmentality.62 Specifikt 

handlar det om att kunna styra och regera över befolkningen genom disciplinerande teknologier och 

                                                   
59 Michel Foucault. Säkerhet, territorium, befolkning. College de France 1977–1978. Finland: Tankekraft förlag, 2010, s. 59–61.  
60 Michel Foucault. Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag, (4:de upplaga), 2003, s.172. 
61 Michel Foucault. 2010, s. 196–201. Om Panoptismen. 
62 Graham Burchell, Collin Gordon, Peter Miller. The Foucault Effect 1991. Foucault, "Governmentality," in The Foucault 

Effect: Studies in Governmentality, Burchell, Gordon, Miller (Eds). Chicago: University of Chicago Press, 1991, s. 102. 
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speciellt med en direkt intervention i ekonomin. De ”institutioner, procedurer, analyser, reflektioner… 

taktiker” tillåter ett styrandekomplex för att kontrollera befolkningen med hjälp av en 

säkerhetsapparat. Regeringar är resultatet av styrandekomplexet. 63  Enligt Michel Foucault utgör 

Regerandekomplexets specifika styrandetekniker en unik sfär för politiskt motstånd eftersom det 

tillåter att staten omkonstruerar sig själv utifrån olika taktiker.64  

Intressant för min studie är begreppet disciplin som självstyrning. I disciplin söker jag teoretisk grund 

för att förklara individernas internalisering av en digital socialpraktik designad av makten och hur 

maktens diskurs (med tekniker för dominans) omdefinieras och skapar förutsättningar för den digitala 

ekonomin som ny samhällsmodell.65  

3.5 Disciplin och självstyrning 

Regerandekomplexet motsvarar enligt Michel Foucault de beröringspunkter som uppkommer mellan 

två maktteknologier. Den första avser regleringen av beteendet genom disciplin, för dominans och 

objektifiering av subjekten. Den andra gäller självstyrande teknologier utifrån speciella kunskaper för 

självstyrning av tankar, beteende, sättet att vara, omdefinitioner av jaget, hantera lyckan, uppnå 

perfektion och dödlighet. I grunden ökar det förståelsen för hur individer reagerar när de styrs och 

regerar sig själva.66 Disciplinen definieras som tekniken och kapaciteten att i detalj ta kontroll över 

kroppens aktiviteter och krafter. Processen är riktad mot att kontrollera och utnyttja människor under 

makten. Platser, rangordningar och virtuella digitala platser, skapar disciplinens sammansatta rum.67 

Individer måste internalisera beteenden som utlöser krafter för effektivisering och profit som resultat. 

Att ”drilla” människor är en mekanism för att normalisera disciplinens innehåll i linjära aktiviteter 

och försäkra profit.68 Disciplinen rustar individen med tekniker för maktutövning där individerna 

själva är både föremål och verktyg, som till exempel en disciplinerad digital användare och samtidigt 

producent av stora datamängder. Den disciplinära maktens framgång normaliserar system för 

bestraffning och belöning. I myndighetens fall kan avsaknaden av digitala kunskaper straffas med att 

arbetslösa individer förlorar ersättning i form av bidrag.69 I uppkomsten av ett disciplinärt samhälle är 

                                                   
63 Foucault. Övervakning och straff, 2003, s. 236–245. 
64 Ibid, s. 236 - 245. 
65 EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.5.2017 COM (2017) 228 final. COMMUNICATION FROM THE 

COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the Mid-Term Review on the implementation of the Digital 

Single Market Strategy A Connected Digital Single Market for All. (20190717, kl.12.00).  
66 Martin Luther H; Huck Gutman; Patrick H. Hutton. Michel Foucault, Technologies of the Self. London: Tavistock 

Publications, 1988, S. 18–19. 
67 Foucault. Övervakning och straff. 2003, s. 141 – 150. 
68 Ibid, s. 159 – 163. 
69 Ibid, s. 171 – 174.  
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maktens teknologi och de specialiserade institutionerna ämnade att utöva kontroll över de som avviker 

från normen.70  

Enligt Michel Foucault är disciplinen inom Regerandekomplexet en form för att utöva makt med 

tvingande aktiviteter med syfte att försäkra till exempel digitaliseringsprocesser för kommunikation 

med myndigheter och institutioner. Under disciplinära former internaliserar individer maktens 

ideologi och normaliserar beteenden för att inte hamna utanför normen som gör dem produktiva (eller 

improduktiva). En medborgare som befinner sig i arbetslösheten och som inte är digitaliserad berövas 

enligt makten rätten till att bli ”normal” genom att vara improduktiv och ej digitaliserad. Självstyrande 

processer har enligt Michel Foucault sitt ursprung i Självets teknologier med syfte att bearbeta sig 

själv. Individer agerar utifrån en social moral och söker accepterade beteenderegler i relation med 

andra. Den externa lagen är en del av den moderna människan som respekterar suveränitetens 

ordningsregler och lagar.71   

4. Metodval 

I detta avsnitt presenteras metodvalet utifrån teoretiska definitioner och utifrån det material som ska 

analyseras. Studiens syfte, frågeställning och teoretiska perspektiv är avgörande för val av metod.72 

Här argumenteras för en metodologisk ansats och foucauldiansk diskursanalys samt Michel Foucaults 

Diskursanalysmetod. Avsnittet fortsätter med en argumentation för valet av analysmaterial och en 

praktisk foucauldiansk dataanalysmodell. Avsnittet avslutas med idéer om validitet och etiska 

aspekter.      

4.1 Metodologisk ansats och foucauldiansk diskursanalys  

Syftet med uppsatsens undersökning är att kunna identifiera hur myndigheten, Arbetsförmedlingen, 

diskursivt definierar den arbetslösa kunden i texter utifrån en maktposition given från det egna digitala 

uppdraget. Jag undersöker dessutom hur kunden placeras i publicerade offentliga dokument under 

olika perioder med stöd av Michel Foucaults regerandekomplex, studien av makten och begreppsram. 

För Foucault är diskurser handlingar som bildar de objekt man pratar om. Makten positionerar olika 

subjekt och dess relation till varandra och det påverkade valet av metod som i sin tur kräver 

användningen av en anpassad metodmodell utifrån materialet som samlades in för analysen. 

Metodens användning måste kunna frambringa den ensidiga maktutövningen med de specifika 

teknikerna för kontroll och implementering över myndighetens kunder. Michel Foucault själv gav 

                                                   
70 M. Foucault. Övervakning och straff. 2003, S. 194 och 216. 
71 Luther H; Gutman; Hutton. Michel Foucault, Technologies of the Self. 1988, s. 20 – 22. 
72 Eva Bolander och Andreas Frejes. I A. Fejes & R. Thornberg Red. Handbok i kvalitativ analys, Kapitel 4, Diskursanalys. 

Malmö: Liber, 2016, s. 94–96. 
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inga konkreta beskrivningar av hur en analys skulle genomföras utifrån de egna teoretiska 

ansatserna.73 Inom foucauldiansk diskursanalys finns inte en enhetlig analysmetod att följa och som 

skulle passa alla typer av diskursanalyser utifrån ett diskursbegrepp.  

En ostrukturerad kvalitativ data framkommer i texter i det valda materialet, därför väljs en kvalitativ 

metod och ett induktivt förhållningssätt för analysen. I ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet 

av en forskningsinsats som vanligen kopplas till ett kvalitativt synsätt.74 Jag väljer att lägga analysen 

ganska nära texterna i det valda materialet.  

Jag valde en kvalitativ analysmetod för att belysa Michel Foucaults syn på diskurser som maktens 

ensidiga beskrivningar, subjektpositioner och styrningstekniker använda för självdisciplinering och 

självstyre. Det beror på att materialet jag jobbar med skapas av en myndighets styrelse utan kundernas 

insyn. 

 

 Med hjälp av den kvalitativa diskursanalysen i foucauldiansk tradition fick jag från myndighetens 

texter de ensidiga och tvingande diskursiva praktikerna relaterade till verksamheten och där 

konstaterade jag induktivt att Foucaults teoretiska begreppsram stämde med diskursens analys.75  Man 

får inte glömma att inom kvalitativa metoder samlar forskaren material som bäst passar 

undersökningssyftet och forskaren själv tolkar materialet integrerad i diskursanalysen. Man jobbar 

med olika typer av data där kategorier, olika mönster och olika temadefinitioner, skapas för att 

organisera data i abstrakta information-s och kunskapsklasser.76 Jag utförde en första minutiös läsning 

av hela materialet och noterade kategorier, mönster och återkommande teman, för att efter det 

definitivt utforma en foucauldiansk analysmetod med hjälp av andra erfarenheter som till exempel 

Ewa Bolander och Andreas Frejes modell  som presenteras i Handbok i kvalitativ analys från 2016.77 

  

4.1.1 Michel Foucaults Diskursanalysmetod 

Jag använder Ewa Bolander och Andreas Fejes skisserade modell presenterad i Handbok i kvalitativ 

analys som är en anpassning av Michel Foucaults diskursanalysmetod.78 Diskursiva beskrivningar 

skapar det som är normalt och det onormala. Enligt Michel Foucault handlar diskursen om 

                                                   
73 Bolander, Eva; Fejes, Andreas. Diskursanalys. I Handbok i kvalitativ Analys, Andreas Fejes och Robert Thornberg (Red.), 

Malmö: Liber AB. 2015, s.96. 
74 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2. Liber, Stockholm, 2008, s. 28–29. 
75 Ibid. 
76 John W. Creswell; David J. Creswell. Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches. Fifth Edition. Los Angeles: SAGE publications, 2018, S. 181–182. 
77 Bolander; Fejes. Diskursanalys. I Handbok i kvalitativ Analys, 2015 s.96 - 99. 
78 Ibid. 
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maktrelationer. Praktiska handlingar producerar mening, skapar subjekt och visar vad som är möjligt 

och inte möjligt att göra i olika sociala interaktioner. Enligt en foucauldiansk metod går man igenom 

grundfrågeställningar i samband med analysen av data. Jag provade textens resistens till analysen 

genom att ställa frågor till den så som Vem kan tala, hur och när man talar samt om vad och med 

vilken auktoritet man talar? för att prova Michel Foucaults koppling mellan diskurs och makt för att 

hitta handlingar och kategorier som osynliggörs i maktens textkorridorer. Ewa Bolander och Andreas 

Fejes föreslår ledande frågor (i punktlistan) för att systematisera undersökningsarbetet. Jag konstaterar 

att frågorna är relaterade till kvalitativa analyser av data vilka i sin tur kräver olika steg i utförandet 

av analysen och det bekräftas också av Alan Bryman i Samhällsvetenskapliga metoder.79   

Nedan presenteras en uppsättning frågor jag implementerar enligt Ewa Bolander och Andreas Fejes 

modell. Jag har bearbetat frågorna så att de ska passa uppsatsens undersökningssyfte.80 

  

• Vad talas det om? Omformuleras till; Vad sägs om den arbetslösa digitala kunden i texterna? 

• Hur talas om detta? Omformuleras till; Hur talas det om den arbetslösa kundens digitalisering? 

• Vad framställs som sanning (eller osanning)? Omformuleras till; Vad framställs som sanning 

i digitaliseringsdiskursen?  

• Vilka subjektpositioner framträder i diskurserna? Omformuleras till; Vilken sorts digital 

arbetslös kund skapas i dokumenten? 

• Vem utesluts genom detta tal och vilka normaliseras? Omformuleras till; Vilken är den kund 

som utesluts som onormal? 

 

4.1.1.1 Foucauldiansk dataanalysmodell i praktiken 

Först och främst vill jag betona att svårigheterna med kvalitativa undersökningar är den stora 

datamängden som undersökningen producerade beroende på mängden dokument som analyserades. 

Det kan lätt kallas för en ”attraktiv plåga” eftersom det är svårt att ta sig igenom all data på ett bra, 

analytiskt sätt. Dataanalysen i kvalitativa undersökningar har inte ännu uppnått en högre 

kodifieringsgrad i undersökningsprocessen. 81  Ewa Bolander och Andreas Fejes skapade en 

analysmetod som inleds genom att besvara frågor under det första steget i den generella läsningen av 

det insamlade materialet.82 Analysens olika steg presenteras systematiserade utifrån frågeställningen 

men dessa olika analyssteg gick in i varandra. Jag fick jobba mycket systematiskt med kategorier i 

                                                   
79 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber (Uppl. 2), 2008, s. 523. 
80 Bolander; Fejes. Diskursanalys. I Handbok i kvalitativ analys; Andreas Fejes och Robert Thornberg (Red.), 2015, s. 97. 
81 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2008, s. 521. 
82 Bolander, Fejes. Diskursanalys. I Handbok i kvalitativ Analys. 2015, s. 97–107. 
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varje dokument eftersom dessa förändrades under tid och många kategorier omdefinierades till sitt 

innehåll.83  

• I första steget av analysen läste jag texten för att få en generell bild av innehållet. Jag 

kontrollerade hur kapitel inleddes, hur olika teman presenterades samt underrubriker. Jag 

undersökte vad och hur det talades om digitaliseringen och hur olika digitala uppdrag 

påverkade den digitala arbetslösa kundens agerande. Kategorier systematiserades i tabeller. 

• I andra fasen studerade jag återkommande utsagor på en djupare nivå. Jag studerade Vad och 

Hur det talades om digitaliseringen. Rubrikerna användes som kategorier och ställdes upp i 

tabeller med tillhörande citat. Jag letade efter vilka teman som presenterades samt gick 

igenom återkommande utsagor som beskrev samma fenomen. 

• I tredje fasen av analysen fördjupades studien av det normala. Saker normaliseras i 

textbeskrivningar i relation till digitaliseringen. Utifrån socialnormaliserande praktiker i 

texterna hittades beskrivningar av den digitala arbetslösa kundens självstyrande beteende och 

självdisciplinering.  

• I fjärde steget studerades beskrivningen av det onormala i diskurserna och det som var 

uteslutande beteenden för den digitala kunden. I denna fas analyserades det som 

osynliggjordes men som ändå fanns i diskurserna. Normalisering är en central teknik för att 

forma den önskvärda digitaliseringen. Sanningsspråk från texterna exkluderar onormala 

kunder.  

• I femte och sista steget användes reflexivitet i relation till den egna texten. Jag bedömde vad 

min analys innebar i termer av sanningsspråk och kontrollerade egna kategorier som kunde 

inkluderas eller exkluderas från analysen. Jag dokumenterade de olika stegen och den egna 

relationen till diskursen efter varje analys.84 

Michel Foucaults Regerandekomplex och maktbegrepp var närvarande hela tiden under hela 

undersökningen och hjälpte mig att få perspektiv på det som beskrevs i texterna. Jag hittade följande 

kategorier som utgör huvudteman i resultatanalysen: 

Begreppet Uppdraget är maktens representant som agerar ensidigt mot att digitalisera de arbetslösa 

kunderna utifrån den maktposition det har i verksamheten. Begreppet möjliggör digitaliseringen för 

alla myndighetens kunder och effektiviserar förvaltningen. Uppdraget frigör tid för effektivisering av 

verksamheten genom att omdefiniera kundernas digitala arbete. Uppdraget förändrar sig på grund av 

teknikens utveckling och används flitigt för att designa verksamheten. Uppdraget är performativt 

                                                   
83 Se bilaga 1, Skiss, Analyssteg för den praktiska undersökningen. 
84 Jag läste varje dokument 5 gånger och 30 gånger bara utifrån analysmodellen. 
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genom diskursen det skapar. Uppdraget determinerar den digitala kundens beteende och agerande i 

kontakten med myndigheten. Uppdraget är nästan organiskt och lever vidare eftersom det är resultatet 

av mänskliga definitioner.  

   

Förnyelseresan och Kanalstrategin är ideologiska redskap som implementerar Uppdragets 

definitioner och arbete riktat till att digitalisera kunderna. Dessa två begrepp påverkar den digitala 

kundens beteende direkt. Förnyelseresan skapar nya målstrategier för effektiva digitala och 

applicerbara tjänster i Kanalstrategin som tvingar de arbetslösa kunderna till de digitala kanalerna för 

kommunikation. Begreppet Kanalstrategin skapar digitalt tvång. Förnyelseresan är i konstant 

omvandling eftersom den är beroende av budgetens resurser. Digitala kanaler är huvudingången i 

kommunikationen med Arbetsförmedlingen. 

 

Begreppet Den digitala arbetslösa kunden definieras implicit och explicit i analysen med hjälp av tre 

begrepp i samarbete; Uppdraget, Förnyelseresan och Kanalstrategin vilka interagerar i 

uppbyggandet av begreppet i tid och rum. Den digitala arbetslösa kunden definieras som 

mångfacetterad och med kapaciteten att använda digitala verktyg oberoende av utbildningsnivå. Den 

digitala arbetslösa kunden beskrivs som en medarbetare till myndigheten, effektiv och kollaborativ 

och dennes relation med myndighetens förvaltning är ömsesidig. Från 2018 till 2019 måste den 

digitala arbetslösa kunden hantera digitala distanstjänster och välja digitala kanaler utifrån de egna 

behoven. Den digitala arbetslösa kundens agerande producerar förutom digitala implementeringar 

också rationaliseringar och besparingar. 

 

4.2 Urval och datainsamling 

Studien begränsar urvalet till det som har en direkt relation till syftet och huvudfrågan (existensen av 

en ny digitaliserad arbetslös kund, beskriven i myndighetsdiskurser). Jag gör ett målinriktat urval, det 

vill säga jag väljer dokument med direkt hänvisning till forskningsfrågan.85 För uppsatsens analys 

valde jag offentliga dokument som implementerade digitaliseringen och som har sitt ursprung i 

Arbetsförmedlingens Verksamhetsplaner 2014 till 2019. Dokument från 2010 till 2013 innehöll inga 

betydliga beskrivningar av digitaliseringsarbetet på myndigheten. Verksamhetsplaner skapas av 

myndighetens styrelse en gång per år och delas sedan ut som riktlinjer för hela verksamheten. 

Dokumentkällorna har en direkt relation till Michel Foucaults Regerandekomplex och maktens 
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skapande av normaliseringar och subjektpositioner. Jag beställde materialet från myndighetens 

databasservice för att försäkra mig om källornas riktighet.  

Den nya verkligheten som skapas av myndigheten gällande digitaliseringen i samhället från 2014 till 

2019, skapar nya definitioner varje år som går och särskilt förändras definitionen av den digitala 

arbetslösa kunden. De egna definitionerna av verksamheten ändrades i Verksamhetsplanerna från 2014 till 

2019, med relevanta bilagor, beroende på den tekniska IT-utvecklingens implementering på myndigheten, 

vilken effektiviserade verksamheten under åren. Det i sin tur ändrade definitionerna om digitaliseringsarbetet. 

Man kan påstå att processen med att digitalisera kunder och verksamheten är inte färdig den utvecklas vidare 

med tekniken. 

4.3 Validitet och reliabilitet 

I denna del diskuteras validitet som handlar om man verkligen observerar, identifierar och mäter det 

man säger sig mäta. Validitet handlar om en eller flera indikatorer för att mäta ett begrepp och om 

man verkligen mäter just det begreppet.86 Det är en av de starkaste grunderna i kvalitativ analys och 

bestämmer om resultatet i forskningen är pålitligt och förtroendeingivande från forskarens perspektiv 

eller läsarnas perspektiv. Reliabilitet handlar om måttens och mätningarnas pålitlighet och riktighet 

gällande ett mått på begrepp.87 Diskursanalysen som metod förutsätter att forskaren deltar med sina 

kunskaper för att göra tolkningar av de element man hittar i analysen och det komplicerar validiteten 

och reliabilitetens pålitlighet. Det är viktigt att forskaren inte bara redovisar sina resultat och metodval 

utan också bakgrund och förförståelse.88 Jag är en forskare med kunskaper om Arbetsförmedlingens 

verksamhet i egenskap av anställd på myndigheten. Jag arbetar dagligen med implementeringen av 

digitaliseringsverktyg med kunder som besöker vårt kontor. Vidare besitter jag en serie fördjupade 

kunskaper om verksamhetens effektivisering genom implementerade IT-system. 

4.4 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet ställer fyra krav på forskare att följa i arbetet.89 Informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Det empiriska underlaget för analysen består av officiella 

och allmänna texter presenterade av en offentlig myndighet, regionalt och lokalt, som definierar 

digitaliseringen och kunderna i verksamheten. Det innebär att Informationskravet90, forskarens plikt 

                                                   
86 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2008, s. 351–352. 
87 Bryman. S. 160–161. 
88 Göran Bergström och Kristina Boréus (Red.). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, Lund: Studentlitteratur, 2012, s.42. 
89 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 1990. 

codex.vr.se/texts/HSFR.pdf; (Hämtad 2019-04-28; Kl. 01.40). 
90 Vetenskapsrådet, 1990, s. 7. 
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att informera de som berörs av forskningen samt Samtyckeskravet91, deltagarna har rätt att välja bort 

undersökningen, inte är aktuella för uppsatsens undersökning. All empiri i uppsatsen är offentliga 

handlingar. Målet med studien är att skapa medvetenhet runt omkring digitaliseringens påverkan på 

den arbetslöse under maktens tvångspolitik. Materialet är redan publicerat digitalt och i icke digitala 

medier. Dessa är sedan länge en del av verkligheten på nationell nivå. Det innebär att 

Konfidentialitetskravet92, som avser forskarens diskretion gällande all information om deltagarna, inte 

har någon verkan för uppsatsens undersökning och inte heller Nyttjandekravet 93  som definierar 

forskaren plikt att använda deltagarnas information i forskningssyfte. Sammanfattningsvis drabbas 

privatpersoner inte av de kritiska elementen i studien. På det viset visar min uppsats en stor etisk 

integritet i relation till Vetenskapsrådets direktiv och kommer att respektera de allmänna 

forskningsetiska principerna. När det gäller textanalyser, Verksamhetsplaner från 

Arbetsförmedlingen, framför Vetenskapsrådet att samtycke inte behövs eftersom 

myndighetsdokument i de flesta fall är offentliga.  

 

5. Resultat 

I detta avsnitt presenterar jag resultatet utifrån en tematisering framtagen från flera kategorier från 

dokumenten under 2014 till 2019. De kategorier som i undersökningsresultatet behöll sig starkt 

definierade under analysen blev kategorier som fungerade som behållare för andra kategorier med 

definitioner och beskrivningar. Kategorierna ändrades under tid i dokumenten eller fick andra 

definitioner från de årliga verksamhetsplanerna. De hittade kategorierna som bättre gav svar till 

uppsatsens frågeställning gällande en digital arbetslös kund var Uppdraget, Förnyelseresan, 

Kanalstrategin och Den digitala arbetslösa kunden. Presentationen av resultatanalysen från 2014 

till 2019 har en mer illustrerande karaktär för den teknologiska utvecklingen som under dessa år 

påverkade verksamhetsplanerna.  

5.1 Presentation Diskursanalys 2014 till 2019 

Under åren 2014 till 2015 initieras en svag digitalisering med få tekniska applikationer. 

Registrering och matchning till jobb via IT-system var det digitala huvudverktyget att 

implementera tillsammans med E-legitimationens uppkomst. Utvecklingen på IT-området under 

2018 till 2019 har underlättat implementeringen i verksamheten av nya IT-system baserade på 

Artificiell Intelligens (AI), nya datasystem för digital ärendehantering, evidensbaserade system 
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och inte minst dataproduktion (rådata). I jämförelse med andra år är detta en betydligt större 

uppgradering av den digitala verksamheten på myndigheten. 

5.1.1 Uppdraget94  

Innan verksamheten 2014 var den arbetslösa kunden passiv och hanterad av myndighetens 

förvaltningsverksamhet. Arbetsförmedlingens huvuduppgift var matchningen av jobbsökande med 

arbetsgivare. Här betonades vikten av personliga möten i kontakten med myndigheten. I 

Verksamhetsplanen 201495 är matchningen till jobben en viktig del av verksamheten och början på en 

digitalisering riktad mot kunden. Det startar processen för digital registrering och matchning med 

hjälp av digitala verktyg; ”Arbetsförmedlingens matchningsprocess ska effektiviseras genom 

utveckling av inskrivningsprocessen och de digitala matchningsverktygen”.96 

Aktivitetsrapporteringen av de egna jobbaktiviteterna är en riktad tjänst för kunden och första steget 

till att definiera denne som digitaliserad kund, oberoende av utbildningsnivå och kapaciteten att 

implementera rapporteringen. Man påstår från myndighetens sida att ”Uppföljning av aktivitetsrapporter 

ska ge den arbetssökande stöd i sin väg till arbete”.97 För myndigheten är digitaliserade kunder ett sätt att 

minska det administrativa arbetet för arbetsförmedlare och effektivisera myndighetens arbete. Redan 

2014 presenterades möjligheten att göra kunderna ”självgående” med hjälp av digitala tjänster;  

Arbetsförmedlingen kommer framöver särskilt prioritera utveckling av våra digitala tjänster för våra kunder… 

Fler och bättre tjänster ska tillhandahållas via våra digitala kanaler och arbetsförmedlarens administrativa 

börda måste minska och bli betydligt mer effektiv… Nytt förmedlarsystem… syftar till att kunderna ska få 

bättre förutsättningar att agera och bli mer självgående.98 

Förvaltningseffektivitet var tillsammans med elektroniska postmeddelanden ett sätt att närma sig en 

fördjupad digitalisering för kunden som inkluderade flera verksamheter kopplade till 

arbetsmarknaden, bland annat myndigheter, företag och privatpersoner. Kunden var tvungen att ta 

kontakt med företag och organisationer med hjälp av E-postprogrammet ”Mina meddelanden”; 

…[i] e-delegationens arbete kommer särskild vikt läggas vid utveckling av den förvaltningsgemensamma 

tjänsten som förmedlar elektroniska meddelanden från myndigheter till privatpersoner och företag (Mina 

meddelanden) samt utveckling av utökad elektronisk informationsutbyte mellan myndigheter.99 

I Verksamhetsplanen 2015 beskrivs uppdraget för myndigheten i mycket enkla ord; 

”Arbetsförmedlingens kärnuppgift ryms i en enkel sats: Vi hjälper arbetssökande att hitta arbete och 

hjälper arbetsgivare att hitta rätt kompetens”.100 Myndigheten har dock ett behov av att utveckla 

                                                   
94 Verksamhetens uppdrag kan också benämnas som ”Vårt uppdrag” (Verksamhetsplan 2014) och ”Kärnuppgift” 

(Verksamhetsplan 2015).  
95 Arbetsförmedlingens Verksamhetsplan 2014. Bilaga Utvecklingsportfölj 2014. 
96 Verksamhetsplan 2014, s. 3. 
97 Ibid. S. 4. 
98 Utvecklingsportfölj 2014, s.1–2. 
99  Ibid. 
100 Arbetsförmedlingens Verksamhetsplan 2015, s.3. Bilaga Utvecklingsportfölj 2015. 
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verksamheten och det görs genom en bredare implementering av digitala tjänster. Matchningsarbetet 

är för myndigheten en av de första digitaliserade tjänsterna för kunderna (och arbetsgivare) enligt 

dokumenten. Verksamhetsplanens uppdrag för 2015 prioriterar matchningen för att besvara de olika 

utmaningar som måste övervinnas från en ideologisk agenda ”Förnyelseresan”;  

Arbetsförmedlingen har stora utmaningar och viktiga utvecklingsbehov och det är mot denna 

bakgrund som Arbetsförmedlingens förnyelseresa inletts… Ett övergripande mål för vårt 

förnyelsearbete är att vi ska stärka och befästa Arbetsförmedlingens roll som den viktigaste 

matchningsmotorn på arbetsmarknaden.101  

 

För uppdraget är utvecklingen av digitala tjänster, ”enkla och effektiva” för den digitala arbetslösa 

kunden, av värde men också för att tillfredsställa två olika taktiska verksamhetsmål. Det första målet, 

”delaktighet i sin egen process”, definierar den digitala arbetslösa kunden som en medarbetare för 

verksamheten vilken använder sig av digitala tjänster som självbetjäning. Det andra målet handlar om 

att frigöra tid för arbetsförmedlarens mer sofistikerade ärenden med syfte att effektivisera 

verksamheten; 

Vi kommer att satsa betydande resurser på att utveckla vårt digitala utbud… målbilder… [kommer] succesivt 

att växa fram…Ett rikt utbud av enkla och effektiva digitala tjänster för arbetssökande… är en högt prioriterad 

fråga… Dessa tjänster stärker stödet till de arbetssökande[s]… möjlighet till ökad delaktighet i sin egen 

process. Dessutom frigörs tid för arbetsförmedlarna för mer komplexa ärenden.102 

För uppdraget, beskrivet i Verksamhetsplan 2015, är det relevant att verksamheten utvecklade digitala 

tjänster för kunderna baserade på IT-strukturer. Verksamheten förenklas för kundernas skull och den 

samlade informationen med ”kunddriven verksamhetsutveckling” leder till ”att förbättra… tjänster 

och… service, och resultatet [utgör]… input till nya satsningar i utvecklingsportföljen”.103 Det är 

viktigt för Arbetsförmedlingen med en fördjupad integration av den digitala arbetslösa kunden i 

produktionen av digitala processer. Det markerar kundens dubbla karaktärsegenskaper som både 

användare och producent av information (rådata). 

Mellan 2016 och 2017 presenteras nya digitala tjänster på en strukturell nivå och nya digitala verktyg 

som appar, standardsystem för moderna IT-plattformer, digitala distanstjänster, e-tjänster och Mobilt 

Bank ID bland annat påverkade verksamhetsplanerna i sin utformning. 

Under 2016 framkommer i Arbetsförmedlingens verksamhetsplan att myndighetens Vision för året 

handlade om att förbättra samhällets utveckling och välstånd. Myndigheten tog på sig en mycket 

omfattande roll för samhällsutveckling med hjälp av en strategisk plan utan att förklara varför. Idealet 

var en strategisk plan för utvecklingen och en metafor för Sveriges välstånd; Visionen. Den 

ideologiska ”riktningen” att följa och målet att uppnå;  

“Vår vision är att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa… Arbetsförmedlingen 

                                                   
101 Verksamhetsplan 2015, s. 3. 
102 Ibid, s.7. 
103 Utvecklingsportfölj 2015, s.1. 
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spelar en viktig roll för samhällsutvecklingen… Visionen anger riktningen och målbilden för det långsiktiga 

utvecklingsarbetet och med den som grund har en flerårig strategisk plan fastställts” 104 

I Verksamhetsplanen 2016 hittas en relation mellan den digitala arbetslösa kunden och 

resurseffektivisering utifrån visionen. Myndigheten är upptagen med att förvalta resurserna och kallar 

medarbetarna till att effektivisera handläggningen av ärenden. Arbetslösa kunder påverkas i en 

politiskt styrd myndighet som började beskriva nyttor av olika slag. Anmärkningsvärd är kallelsen till 

att i kollektiv leva upp till de politiska förväntningarna för kundens skull samtidigt som man tar på sig 

en mycket omfattande roll i visionen. Storheten i visionen kontrasterar mot att använda resurser 

effektivt. Det gör visionen och resurserna till motsatta begrepp;   

Med kund- och samhällsnytta avses vår förmåga att leverera resultat som innebär att samhällets samlade 

resurser kommer till användning på ett effektivt sätt… Det är allas ansvar att… handlägga ärenden korrekt 

och rättssäkert samtidigt som verksamheten är effektiv och har ett tydligt fokus på kund- och samhällsnytta… 

Det är vår uppgift att förverkliga politiken och leva upp till höga förväntningar från… kunder på gott 

bemötande, bra service, effektivitet, kvalitet och rättssäkerhet.105  

Det finns inkonsekvenser i texten som beskriver långtidsarbetslösheten på arbetsmarknaden 

(majoriteten) och det sättet på vilket matchning till jobb utförs. Arbetsgivarens behov av specifika 

kompetenser är prioriterade fast man vet ingenting om vilka kompetenserna är och om dessa finns 

bland arbetssökande. Matchningen utförs utifrån de arbetslösa som står längre ifrån arbetsmarknaden. 

Myndigheten väljer att satsa på arbetsgivarnas behov med stöd i verksamhetsanalysen; 

Vi ska använda de arbetsmarknadspolitiska programmen, däribland extratjänster, och de utökade 

möjligheterna till utbildning på ett effektivt sätt för att öka tillgången på arbetskraft med kompetens som 

arbetsgivaren efterfrågar… Arbetslöshetens sammansättning kommer att fortsätta att förändras mot en ökad 

andel arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden.106  

Digitaliseringens beskrivningar i denna del av verksamhetsplanen gällande uppdraget är minimala. 

Diskursen är ideologiskt präglad av politiska definitioner från uppdragsgivarens sida. Uppdraget har 

en mer politisk karaktär och definierar den digitala arbetslösa kunden indirekt.   

I Verksamhetsplan 2017 presenteras digitaliseringen som en integrerad del av verksamhetens 

strukturella utveckling.107 Man ser inte längre digitalisering som extra tjänster implementerade för 

kundnyttans skull utan som en del av effektiviseringsverksamheten och på en strukturell nivå där 

kunden är huvudanvändaren av digitala tjänster. Eftersom digitaliseringen integrerades i 

verksamheten på alla plan styrs kundflöden utifrån den och den digitala arbetslösa kundens agerande 

på samma sätt;  

Ett antal mer strukturella utvecklingsaktiviteter ska också genomföras under 2017, bland annat utvecklas ett 

modernt tjänsteinnehåll med nya arbetssätt och verksamhetsprocesser, digitaliseringen ska integreras i 

verksamheten… i organisationen. Digitaliseringen av myndighetens verksamhet kommer att integreras i 

                                                   
104 Arbetsförmedlingens Verksamhetsplan 2016, s. 3. 
105 Ibid, s. 3. 
106 Arbetsförmedlingens Verksamhetsplan 2016, s. 6–7. 
107 Arbetsförmedlingens Verksamhetsplan 2017. 
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verksamheten… kunder som medarbetare får tillgång till bättre digitala verktyg… utbyggnaden av nationella 

digitala funktioner jämte förändrad styrning av kundflöden blir centrala.108 

Matchningen är ett viktigt uppdrag i verksamheten som effektiviseras med hjälp av mjuka och 

formella kompetenser utan att nämna om det var ett krav från arbetsgivarnas sida för rekryteringar av 

arbetskraft. För det kommer ”digital distansservice… digital inskrivning och planering… och 

hemsidans nya matchningsfunktion” att implementeras. Digitala implementeringar påverkar den 

digitala arbetslösa kunden positivt och förstärker dennes ”mjuka kompetenser” oberoende om dessa 

motsvarar arbetsgivarnas behov; 

En effektiv matchning fordrar att Arbetsförmedlingen har god uppfattning om de arbetssökandes meriter och 

arbetsgivarnas behov, både vad gäller mjuk och formell Kompetens… Vi ska förbättra hur vi matchar mjuka 

kompetenser, bland annat genom att utveckla och testa arbetssätt och verktyg.109  

Det kan finnas en möjlighet att mjuka kompetenser tillsammans med formella kompetenser framhävs 

med hjälp av digitaliseringen på en strukturell nivå, vars resultat leder till att de arbetslösa blir 

rekryterade på arbetsmarknaden men inte nödvändigtvis de som står långt ifrån arbetsmarknaden i de 

svaga grupperna. Det i sin tur ökar kravet på den digitala arbetslösa kundens implementeringen av 

digital självservice och digitala tjänster för att vara sökningsbar i olika jobbdatabaser samt för att visa 

nya digitala kunskaper på arbetsmarknaden. 

Verksamhetsplanen 2018 bekräftar förslagen i verksamhetsplanerna 2016 och 2017, där 

digitaliseringen åter bekräftades som den strategiska funktionen att föredra på 

Arbetsförmedlingen. Digitaliseringen är ett redskap med flera roller och funktioner som leder 

myndigheten in i den nya digitala eran av AI (Artificiell Intelligens), evidensbaserat arbetssätt 

och digital ärendehantering. Det handlar om nya IT-system där AI tar en dominerande plats i 

bedömningsbeslut av insatser för kunder; ”Året kommer att präglas av en ökad satsning på 

digitalisering, genomförandet av kund- och kanalstrategin, en fortsatt utveckling av ett 

evidensbaserat arbetssätt och en höjning av kvalitén i ärendehandläggningen”.110  

För att kunna implementera myndighetens verksamhetsstrategi behövs service på distans och digital 

utveckling för att effektivisera verksamheten och försäkra de ekonomiska ramarna inom rimliga 

gränser. Det gäller att upphäva de fysiska kontakterna med personal och använda de digitala kanalerna 

istället. Detta innebär att resurserna som används för varje kund måste reduceras med hjälp av 

digitaliseringen. Den digitala arbetslösa kunden kanaliseras in i denna effektivisering av resurser med 

hjälp av de digitala tjänsterna genom att ta bort fysiska möten; 

Myndighetens övergripande strategi är att föra stora delar av våra ärendeflöden från det fysiska mötet till 

digitala kanaler för att på så sätt öka kvaliteten i hela verksamheten och därigenom få ut en resultatförbättring 

                                                   
108 Verksamhetsplan 2017, s. 4. 
109 Ibid, s. 8. 
110 Arbetsförmedlingens Verksamhetsplan 2018, s. 3. 
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inom befintliga ekonomiska ramar. För att stödja denna förflyttning genomförs stora satsningar på service på 

distans och digital utveckling.111   

Det nya arbetssättet med moderna tjänster och verksamhetsprocesser blir möjligt genom att integrera 

digitaliseringen i verksamhetens struktur. För den arbetslösa kunden innebär detta ett mer samspelt 

agerande med myndighetens verksamheter och de moderna tjänsterna. Det leder till att den arbetslösa 

kunden måste vara medveten om de egna individuella behoven för att välja rätt digital kanal i 

självservicen;    

På våra… kontor ska vi… se och ta tillvara effekter av utbyggnaden av kundtjänst och digitaliseringen, så att 

vi kan arbeta mer med kvalitativa och bokade besök utifrån arbetssökandes… individuella behov. Vi kommer 

att se ett… nytt besluts- och ärendehanteringssystem och genom en ökad digitalisering och fler verktyg 

tillgängliga via självservice och service på distans erbjuds kunderna ett ökat utbud att välja kanal.112  

I Verksamhetsplanen 2019 lägger man istället tyngden i uppdraget på en datadriven och 

evidensbaserad verksamhet inom de beslutfattande verksamheterna; ”Begreppet datadriven 

insikt beskriver förmågan att hantera analytiska underlag som resulterar i rekommendationer för 

evidensbaserat beslutsfattande”.113  

Dataproduktion inom myndigheten kan enligt verksamhetsplanen vara en informationsprodukt 

som kan delas med andra myndigheter, arbetsgivare och organisationer för att implementera en 

bättre matchning. Det innebär att uppdraget (matchning) öppnas till att omfatta andra aktörer. 

Myndigheten effektiviserar och rationaliserar bort det som från början var kärnverksamheten, 

alltså förmedling av jobb och matchning efter arbetsgivarens behov (2014 till 2017). I 

myndighetens mening skapas dataproduktionen av de arbetslösa, huvudaktörer i 

digitaliseringen, genom de egna digitala aktiviteterna. Den arbetslösa kunden definieras i 

verksamheten som producent av data och som användare av digitala tjänster som producerar 

data, båda sakerna riktade till att effektivisera olika system som kan leda till arbete;     

Myndigheten kommer tillgängliggöra mer information digitalt genom maskin till maskin avseende andra 

aktörer, exempelvis andra myndigheter, kommuner och landsting. På så sätt kan vi minimera onödig 

efterfrågan där dessa aktörer annars skulle behövt kontakta de lokala arbetsförmedlingskontoren eller 

kundtjänst för att inhämta denna information.114   

Den digitala arbetslösa kunden befinner sig mellan myndighetens bedömningar av denne och 

arbetsgivarnas kompetensbehov utan att kunna motsvara behovet eftersom det kräver införskaffande 

av nya kompetenser och viktigast av allt tillgodogörandet av de nya kunskaperna via digitala kanaler. 

Digital disciplineringen av kunden för digital utveckling är en utomstående process som bedöms av 

myndigheten och inte av kunden själv. Med andra ord definitionen av den digitala arbetslösa kundens 

                                                   
111 Verksamhetsplan 2018, s. 5. 
112 Ibid, s. 6. 
113 Arbetsförmedlingens Verksamhetsplan 2019, s. 6. 
114 Ibid, s. 6. 
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kompetenser utifrån behov följer inte kundens egna förutsättningar utan myndighetens definitioner 

från dataanalyser och bedömningar av denne;    

Arbetssökande ska erbjudas tjänster för att möta arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt. Den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen är grunden för bedömning av kundernas behov. Stödet för 

bedömningar och beslut ska förbättras genom bland annat datadriven analys och automatisering. 115 

Det finns risker att arbetsmarknadspolitiska bedömningar inte gjordes efter datadriven analys och 

automatiseringar eftersom det för dess implementering krävs långa perioder med insamlande av rådata 

producerad från kundernas digitala användning av IT-system. 

5.1.2 Förnyelseresan och Kanalstrategin  

Förnyelseresan för Arbetsförmedlingen är ett ideologiskt redskap och det har att göra med matchning 

till jobb, förtroende för myndigheten, digitala tjänster, skapandet av målbilder och strategier.116  

I Kanalstrategin, presenterad i alla verksamhetsplaner från 2014 till 2019, ingår digitala kanaler och digitala 

tjänster som kan ges genom flera kommunikationskanaler som Internet, mobiltelefoner, sociala 

medier, elektroniska meddelande, olika IT-plattformar och datasystem samtidigt. Det är tjänster 

hanterbara för den digitala arbetslösa kunden, vilken definieras som användare i kanalstrategins 

definition. I Kanalstrategin, presenterad i Verksamhetsplanen 2014, framgår att kundens 

effektiviserande arbete genom digitaliseringen minskar den administrativa bördan för 

arbetsförmedlare. Processen normaliseras eftersom myndigheten prioriterar verksamheten på det 

området genom att uppdatera datasystem. När myndigheten beskriver verksamheter genom digitala 

tjänster definieras i samma ögonblick den digitala arbetslösa kunden;  

En Kanalstrategi kommer att beskriva Arbetsförmedlingens kontaktsätt för tjänster och service som 

tillhandahålls genom flera olika kanaler samtidigt, till exempel webbplatser, telefon, personliga möten, sociala 

medier, elektroniska tjänster etc. Arbetsförmedlingen kommer… prioritera utveckling av våra digitala tjänster 

för våra kunder och system för handläggning. Fler och bättre tjänster ska tillhandahållas via våra digitala 

kanaler och arbetsförmedlarens administrativa börda måste minska och bli betydligt mer effektiv.117 

Myndigheten implementerar portföljestyrning som styrmodell. Arbetsförmedlingen beslutade att 

standardisera inskrivningsprocessen för de arbetslösa genom digitalisering. Uppkomsten av en 

standardiserad verksamhet under åren var grunden för Verksamhetsplan 2014 och de digitala 

tjänsterna via digitala kanaler. Det prioriteras för handläggningen och för den digitala arbetslösa 

kunden. 118  Man får inte glömma att en digital kund alltid definieras utifrån verksamhetens 

beskrivning.  

                                                   
115 Arbetsförmedlingens Verksamhetsplan 2019, s. 8. 
116 Verksamhetsplan 2015, s. 3. 
117  Arbetsförmedlingens Verksamhetsplan 2014, s. 8. Utvecklingsportfölj 2014, s.1–2. 
118 Verksamhetsplan 2014, s. 8. 
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Det nya kanaliserade sättet att jobba normaliserade den arbetslösa kundens agerande i myndigheten 

till att bli en mångsysslare, självdisciplinerad och självinstruerande på många områden tvingad av 

verksamheten. Den digitala arbetslösa kunden måste hantera varierande digitala uppgifter genom 

digitala tjänster med hjälp av de egna kunskaperna inom IT-kommunikation. Den arbetslösa kunden 

måste tillgodogöra sig de gällande digitala kunskaperna oavsett svårighetsgrad. Kravprofilen för den 

digitala arbetslösa kunden kompliceras och påverkar kontakten med myndigheten. De ledde till att de 

personliga mötena normaliserades som kontaktform med myndigheten eftersom möte med 

platsförmedlare kan bokas digitalt.  

I Verksamhetsplanen 2015 föreslogs en ökning av mobiliteten i digitalstrategin. Det handlade om att 

bemöta de arbetslösa kunderna via digitala kanaler där de befann sig. Mobiliteten tillåter 

tidsbesparande kommunikationsprocesser, rationaliserade ekonomiska resurser där medarbetaren 

frigörs för att användas i andra verksamheter. Mobiliteten konstrueras utifrån konceptet om det mobila 

kontoret. Geografiska begränsningar för kommunikation övervanns med hjälp av digitaliserade 

kunder och IT-stöd även när detta tvingar kunden att agera var än denne befinner sig. Den digitala 

arbetslösa kunden omringas av alternativ för att prestera bättre och med tekniken som pedagogiskt 

redskap till självstyrning och självdisciplinering. Enligt texten handlar det om att ”frigöra resurser”;  

Våra förmedlingskontor är inte alltid den självklara platsen för att möta de sökande… Vi ska vara mycket 

mer flexibla och mobila och möta… de sökande via digitala kanaler och i andra miljöer där de finns. Vi 

behöver utveckla våra processer så att det är enkelt att gå mellan olika kanaler i ett och samma ärende… för 

att frigöra resurser…kommer vi att se över vårt kontorsnät.119 

Från Arbetsförmedlingens Verksamhetsplanen 2015, görs Förnyelseresan till källan för nya strategier 

och målbilder som i grunden handlar om ett utbud av effektiva digitala tjänster för arbetssökande vilka 

får en ”…möjlighet till ökad delaktighet i sin egen process” och på det viset servar sig själva och ökar 

effektiviteten.120 Den digitala arbetslösa kunden  normaliseras i beskrivningen till att själv bli delaktig 

i sin egen arbetslöshet och självservad samtidigt som arbetsförmedlarna ”frigörs” till att utföra 

”komplexa ärenden”. Ansvaret för den egna arbetslösheten förflyttas till den digitala arbetslösa 

kunden. Här bekräftas en normalisering av den dubbla karaktären av den digitala arbetslösa kunden, 

å ena sida som självservad och digitaliserad och å andra sida som en medarbetare till 

arbetsförmedlarna. Digitala tjänster är disciplineringsredskap med syfte att kontrollera verksamheten. 

Digitaliseringen skapar som konsekvens detta dubbla innehåll av den digitala arbetslösa kunden; 

Ett rikt utbud av enkla och effektiva digitala tjänster för arbetssökande…är en högt prioriterad fråga i 

förnyelsearbetet. Dessa tjänster stärker stödet till de arbetssökande…samt… möjlighet till ökad delaktighet i 

sin egen process. Dessutom frigörs tid för arbetsförmedlarna för mer komplexa ärenden.121  

                                                   
119 Verksamhetsplan 2015, s. 6. 
120 Ibid, s.1. 
121 Verksamhetsplan 2015, s. 6 
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Här noteras att myndigheten är ute efter att tid frigörs för arbetsförmedlarnas mer avancerade arbete. 

Den digitala inskrivningen för arbetslösa provas för första gången under 2015 och blir en del av 

verksamheten under december samma år med hjälp av E-legitimation vilket ställer krav på den 

arbetslösa kundens sida att skaffa och hantera avancerade datasystem.122  

 

Under 2016 presenterade Arbetsförmedlingen behovet av att erbjuda digitala tjänster till sina kunder 

under ett moderniserande arbete som krävde stora satsningar på IT-stöd. Man beskriver det som ett 

förnyelsearbete. Myndigheten var omodern. IT-plattformer påverkar direkt de arbetslösa kundernas 

agerande. Standardsystem anskaffas utan hänsyn till de arbetslösas kunskaper eller utbildningsnivå. 

De digitala tjänsterna riktas mot kundernas verksamhet för självservice. Inköp av standardsystem 

innebär för kunden en fördjupad digitalisering;  

Arbetsförmedlingen har stora behov av att erbjuda bättre interna IT-stöd och digitala tjänster till kund…Ett 

förnyelsearbete är påbörjat med syfte att modernisera myndighetens IT-verksamhet. Arbetet berör 

organisation, arbetsprocesser, kompetens och den tekniska plattformen… Arbetet kommer också förbättra 

Arbetsförmedlingen möjligheter till inköp av standardsystem i större utsträckning.123 

I Verksamhetsplanen 2017 bekräftas faktumet att förnyelseresans effektivisering hade att göra med 

myndighetens disponibla resurser och mycket mindre med den digitala kundens anpassning. 

Diskursen lägger i fortsättningen vikten på att de rationaliserade resurserna kommer att användas i 

jobbet med kunderna i den ordinarie verksamheten; [Förnyelseresan] inleddes våren 2014… vilken 

2015 konkretiserades i en strategisk plan…[vilken] syftar… att leverera resultat som innebär att 

samhällets samlade resurser kommer till användning på ett effektivt sätt.124  

Den normaliserade verksamhetens framgång är allas ansvar. Inklusive de digitala kundernas 

integrerande i verksamheten genom digitaliseringen. Dessa förändringar baserade på 

Förnyelseresan är strukturella och digitaliseringen är strategisk för myndigheten. Den digitala 

arbetslösa kunden blir en del av förnyelseresan med en strategisk roll. Kunden påverkar 

effektiviseringen genom digitaliseringen och frigör resurser som används för kund- och 

samhällsnytta. Myndigheten är ute efter att prioritera de frigjorda resurserna med syfte att öka 

kvalitén inom verksamheten beskriven enligt Förnyelseresan i Arbetsförmedlingens 

Utvecklingsportfölj 2017. Det handlade om IT-stöd och IT-system för kundservicen; 

Ett antal mer strukturella utvecklingsaktiviteter ska... genomföras under 2017, bland annat utvecklas ett 

modernt tjänsteinnehåll med nya arbetssätt och verksamhetsprocesser, digitaliseringen ska integreras i 

verksamheten och arbetet med ständiga förbättringar i vardagen fortsätter att införas i organisationen… 

Arbetsförmedlingens förnyelsearbete är på rätt väg.125 

                                                   
122 Utvecklingsportfölj 2015, s. 2. 
123 Utvecklingsportfölj 2016, s. 3. 
124 Arbetsförmedlingens Verksamhetsplan 2017, s. 4. 
125 Verksamhetsplan 2017, s. 4. 
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Det finns även andra områden med strategisk karaktär som ingår i Arbetsförmedlingens 

Förnyelseresa som visar ett utvecklingsbehov i relation till våra kunder bland dessa ”ökad 

effektivitet… [och] god förvaltning genom att göra det enklare för våra kunder…”.126 För att 

uppnå kundnytta behöver myndigheten frigöra resurser som i sin tur innebär en djupare och 

strategisk IT-verksamhet med en strategisk digitalisering (ingår i det strategiska arbetet på 

myndighetsnivå) där den digitala arbetslösa kunden får två roller att uppföra. En roll som 

användare av digitala tjänster för myndighetens effektivisering och rollen som medarbetare i 

Kanalstrategin genom att hjälpa myndigheten den här gången med att frigöra resurser för 

arbetsförmedlarnas olika uppdrag. 

 

I analysen av myndighetens jobb i Verksamhetsplanen 2018, informeras om att ”Året kommer 

att präglas av en ökad satsning på digitalisering, [och] genomförandet av kund- och 

kanalstrategin”. 127  Strategin tvingar den digitala arbetslösa kunden att agera digitalt i 

kommunikationen med myndigheten genom olika kanaler, digital service eller genom digital 

kundtjänst på distans. Ärendehanteringen kräver att det fysiska mötet ersätts med digitala 

kanaler. Kunden kanaliseras kontinuerligt in i digitala spår eftersom ”Myndighetens 

övergripande strategi är att föra stora delar av våra ärendeflöden från det fysiska mötet till 

digitala kanaler”.128  

Den digitala arbetslösa kunden disciplineras den här gången utifrån principen ”digitalt först”, som 

”innebär att den första kundkontakten ska ske digitalt och att de flesta kunder ska få all service utan 

att behöva göra ett fysiskt besök hos Arbetsförmedlingen”.129 Här illustreras faktumet att den digitala 

arbetslösa kundens agerande utifrån myndighetens kanaldefinition direkt påverkar de fysiska besöken 

vilket i sin tur leder till effektiviseringar i verksamheten eftersom det ”kommer således att påverka 

utformningen och dimensioneringen av den service och de tjänster som erbjuds”. 130 

”Dimensioneringen” innebär att infrastrukturen måste anpassas gällande kontorsnätet. Den digitala 

arbetslösa kunden beskrivs utifrån myndighetens maktposition och kapacitet att utforma 

kanaliseringsverksamheten baserad på digitala tjänster. 

I Verksamhetsplanen 2018 finns inga definitioner om innehållet i ”fördjupat stöd”, ändå presenteras 

det som idealet att sträva efter när självservicetjänsterna implementeras av de flesta arbetslösa 

                                                   
126 Utvecklingsportfölj 2017, s. 2. 
127 Verksamhetsplan 2018, s. 3. 
128 Ibid, s. 5. 
129  Ibid, s. 6. 
130  Ibid. 
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kunderna som främst använder digitala kanaler. Den digitala kunden normaliseras in i de digitala 

kanalerna av ”självservicetjänster”;  

När de digitala kanalerna är den främsta ingången för merparten av våra kunder och när allt mer av den 

löpande servicen sker via självservicetjänster så kan arbetsförmedlarnas och specialisternas arbete inriktas på 

att ge fördjupat stöd… den direkta nyttan vad gäller minskad tid i arbetslöshet för arbetssökande… [sker] genom en 

kanalförflyttning av kundärenden genom nya och förbättrade självservicetjänster.131  

Förnyelseresan, Arbetsförmedlingens verksamhetsindoktrinering, är inte i sig så förnyande som man 

vill påstå i diskursen och hamnar i en budgetrelaterad rationalisering. Det påverkar den digitala 

arbetslösa kundens agerande i den utsatta situationen på arbetsmarknaden. Från uppdragsgivaren 

(staten och regeringen) poängteras att Förnyelseresan kostnadseffektiviseras och det fördjupade 

stödet, i vilket den digitala arbetslösa kunden deltog indirekt med sin digitalisering, lämnas åt sidan. 

Personalstyrkan reduceras och det fördjupade stödet blir inaktuellt eller neutraliserat även om den 

digitala arbetslösa kunden hjälper till att frigöra tid för ärendehantering;  

Den budget som riksdagen har beslutat medför att den strukturomvandling som förnyelseresan innebär 

behöver påskyndas och mer styras mot kostnadseffektivisering än fördjupat stöd. En större 

personalomställning behöver genomföras… Fokus under 2019 är att accelerera kanalförflyttningen, 

implementera och använda nya erbjudanden och tjänster, få effekter av datadriven analys och 

automatisering…”.132  

Allt satsas på kanalförflyttningen och de digitala tjänsterna där huvudaktören är den digitala arbetslösa 

kunden och dennes samarbetande digitaliseringsverksamhet. Den är, i den del av diskursen som 

verksamheten förändras till att vara datadriven och automatiserad, ett nytt paradigm för 

Arbetsförmedlingen. Här lämnas få vägar för mänsklig kontakt med myndigheten för de utsatta 

kunderna vars utbildning, enligt Arbetsförmedlingens samhällsanalys, är låg. Allt detta handlar om 

en strukturomvandling med få ekonomiska resurser där digitaliseringen är en del av den; ”En del av 

förnyelseresan handlar om att styra kunder mot självservice och digitala kanaler… det [är] viktigt att 

accelerera kanalförflyttningen…”.133  Förnyelseresan kommer att handla mer om de tekniska digitala 

redskapen för verksamhetseffektivisering och mycket mindre om den digitala arbetslösa kundens 

kunskapsmässiga uppgradering för användandet av digitala verktyg.  

Myndigheten, stressad på grund av den nya budgeten, informerar om att ”De digitala kanalerna ska 

bli den självklara ingången för Arbetsförmedlingens kunder”. Myndigheten kallar till gemensamma 

ansträngningar för att möjliggöra ”förflyttningen av oplanerade besök på kundtorget till digitala 

tjänster och personlig service på distans”.134  I detta kan man konstatera att det inte längre handlar om 

att skapa förutsättningar till ”fördjupat stöd” eller frigörande av resurser utan om en ny 

                                                   
131 Utvecklingsportfölj 2018, s. 2 och s. 5. 
132 Verksamhetsplan 2019, s. 4. 
133 Ibid, s. 4. 
134 Verksamhetsplan 2019, s. 5. 
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verksamhetsrationalisering. Orsaken till oplanerade besök på kundtorget beror på att kunder inte är 

digitaliserade och deras kunskapsnivå är låg. Med den nya budgeten innebär det att en hel del av deras 

ärenden aldrig kommer att implementeras digitalt eftersom personalstyrkan minskas, digitala 

kunskaper inte prioriteras och den digitala klyftan växer ju mer specialisering på myndighetsnivå blir 

normen. Myndigheten instruerar inte arbetslösa kunder inom digitalisering. 

5.1.3 Den Digitala arbetslösa kunden 

Den digitala arbetslösa kunden definieras i verksamheterna under åren 2014 till 2019 från uppdraget 

och från en enkel digitaliseringspolicy samt i väldefinierade digitala tjänster utifrån olika styrande 

tekniker och ideologiserande innehåll från Kanalstrategin och Förnyelseresan. Den digitala 

arbetslösa kunden tilldelas indirekt egenskaper i beskrivningar inifrån den digitala verksamheten. Det 

formar och normaliserar kundens beteende samtidigt som det skapar kunskapsbehov inom ämnet 

digitalisering för att möjliggöra kundens kontakt med myndigheten. Utbildningsmässigt handlar det 

om svaga sociala grupper, de flesta utan gymnasiebetyg, som behöver digitala kunskaper. Bland dessa 

grupper finns långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta samt nyanlända och utomeuropeiskt födda 

arbetslösa. Myndigheten försökte avbryta en långvarig arbetslöshet innan 2014 med hjälp av täta 

kontakter med arbetsförmedlarna utan resultat.  

Grunden för aktiviteterna i början av verksamhetsåret 2014 var olika IT-system som databaser och 

jobbsökningsmöjligheter. Myndigheten styr den arbetslösa kunden redan i definitionen av den nya 

verksamheten (portföljestyrning) under 2014 till att bli styrd och digitaliserad under en falsk flagga 

av självständighet. Myndigheten bedrev verksamheten för jobbförmedling och kundens oberoende. 

Ett nytt jobbförmedlarsystem med externt kundfokus implementerades för att tvinga kunderna att bli 

mer självgående. Uppdrag och verksamheter är konstituerande element i myndighetens 

utvecklingsportfölj som gör styrningen koncentrerad och avgörande för all kontakt med kunderna och 

vice versa; ”Arbetsförmedlingen tillämpar styrmodellen portföljstyrning och samlar alla 

utvecklingsinitiativ… [eller] uppdrag i en gemensam portfölj”.135  

Digital kanalisering är direkt relaterad till kundens aktiviteter. Verksamheten baseras på kunderna 

själva; ”…utveckling av våra digitala tjänster för våra kunder… via våra digitala kanaler” 136 för 

självservice. Den digitala arbetslösa kunden definieras som användare, förbrukare och självservad 

inom digitaliseringen. Digitaliseringen av den arbetslösa kunden definieras under 2015 utifrån 

diskursen om ”…ett flerårigt arbete… som syftar till att utveckla digitala tjänster som nås med hjälp 

av dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice” men förmedlingsverksamheten tvingar 

                                                   
135 Utvecklingsportfölj 2014, s. 1. 
136 Ibid, s. 2. 
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också den digitala kunden att agera digitalt eftersom IT-stöd blir normaliserat i kommunikationen 

med myndigheten.137 De redan etablerade digitala tjänsterna för självservice utvecklas och förbättras 

vilket i sin tur fördjupar och effektiviserar den digitala arbetslösa kundens påverkan på den egna 

situationen. Det skapar ett osynligt samarbete med myndighetens verksamhet och medarbetare. Man 

styr den digitala arbetslösa kunden i en kollaborativ och disciplinerande verksamhet. En förenklande 

självservice hittas i möjligheten att använda tekniken för E-legitimation för inskrivning via nätet för 

arbetslösa vilket i sin tur ställer krav på nya uppdaterade kunskaper inom digital kommunikation med 

effektiviseringar som resultat;  

Under 2014 har ett utvecklingsarbete påbörjats för att öka den digitala självservice som erbjuds via inloggning 

med E-legitimation. Utvecklingsarbetet kommer att färdigställas och införas efter 2015… Under 2014 har 

utvecklingsarbetet med tjänsten för arbetssökande att anmäla sig som arbetslösa… via nätet… vi under första 

kvartalet 2015 kommer att testa tjänsten på några utvalda arbetsförmedlingskontor. Målet är att senast den 

31/12 2015 införa tjänsten i hela landet.138  

 

Här ser man att för varje digitaltjänst som myndigheten utvecklar för kunderna inkluderas den 

arbetslösa kundens kapacitet att tillgodogöra sig de enkla digitala kunskaperna inom området. Detta 

trots att myndigheten är medveten från analysen (Verksamhetsplan 2014) om att de arbetslösa tillhör 

de svaga grupperna på arbetsmarknaden med begränsade kunskaper (ej utförd gymnasieskola) som 

arbetsgivare inte vill anställa. Från den maktposition som myndigheten tar och i jobbet med utsatta 

arbetslösa finns inget utrymme för den arbetslösa kunden att välja bort digitaliseringen utan att 

uppleva negativa och starka konsekvenser i den egna sociala situationen.  

Enligt Michel Foucault handlar diskursen om maktrelationer där praktiska handlingar producerar 

mening och skapar subjekt samt om vad som är möjligt och inte möjligt att säga vid olika sociala 

interaktioner. Fortsättningen på presentationen har sin grund i Michel Foucaults idéer om 

maktrelationer. Den digitala arbetslösa kunden normaliseras och konstrueras utifrån myndighetens 

definitioner av verksamheten på tre olika nivåer; i uppdraget, årsvis utifrån förnyelsearbetet och 

genom direkta aktiviteter definierade i styrningsportföljer skapade av styrelsen och verkställande 

direktören. 

Det är alltid Arbetsförmedlingen, huvudaktören, som bedömer och bestämmer; ”Arbetsförmedlingen har 

identifierat följande satsningsområden vad gäller verksamhetsutveckling med IT-innehåll under 2016: 

Digitalisering av erbjudanden & tjänster, Interna IT-stöd… [samt] God förvaltning”.139 

I analysen framkommer ofta en dialektisk relation mellan den digitala arbetslösa kundens självservice 

och kapaciteten att hjälpa och avlasta myndighetens verksamhet i en effektiviseringsanda, personalen 

                                                   
137 Utvecklingsportfölj 2015, s. 1. 
138 Ibid, s. 2. 
139 Verksamhetsplan 2016, s. 2–3. 
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avlastas genom olika verktyg för styrning och disciplinering av kunden. Genom att digitalisera den 

arbetslösa kunden påverkas myndigheten, arbetsgivare, Sverige, EU och arbetsförmedlare på ett 

positivt sätt; 

[Skapandet av] Självservicetjänster till… arbetssökande som stärker deras förutsättningar att själva agera och 

som dessutom avlastar arbetsförmedlarna. Det handlar bland annat om modernisering av våra 

matchningsverktyg och systemintegration med e-tjänster från andra aktörer och nätverk – både i Sverige och 

inom EU… Digitala möten som ökar tillgängligheten till arbetsförmedlingens tjänster och 

specialistkompetens, samt ger nya möjligheter för arbetsgivare och sökande att träffas via digitala media.140  

Självservicetjänster, e-tjänster och digitala möten är i myndighetens definition en förutsättning för 

både den digitala arbetslösa kunden och arbetsgivare att träffas i matchningen för arbete. Det 

definieras i ”Förmedlingsportföljen” vars innehåll inkluderar bland annat digitala tjänster till 

arbetslösa kunder, interna användare i förmedlingsverksamheten, IT-stöd till leverantörer och 

anordnare av arbetsförmedlingstjänster.141   

Arbetsförmedlingens verksamhet skapas utifrån en styrande maktposition med 

bestämmanderätt över den digitala arbetslösa kundens normaliserande beteende i kontakten 

med myndigheten, utan att den arbetslöse kan uttrycka sig om digitaliseringen. Det som är 

normalt för kundens agerande bestäms av myndigheten i minsta detalj; 

Vi fortsätter att prioritera utvecklingsinsatser mot vårt satta mål att öka andelen digitala kundmöten. Det 

innebär att digitaliserade stöd och möten för våra kunder, och förutsättningar för detta, alltid ska övervägas 

vid vår utveckling. Inriktningen betyder inte att alla kundmöten framöver ska vara digitala, ibland är ett möte 

med en förmedlare att föredra och mer effektivt för ett lyckat resultat.142  

Citatet ovan visar på att verksamheten och kundens beteende kan bli inkonsekvent implementerade i 

kontakten med myndigheten om förmedlarna bestämmer det. 

Den arbetslösa kunden definieras utifrån portföljeverksamheten143 som strukturerad, effektiviserad 

och resursanpassad. För att förverkliga kunddefinitionen utifrån verksamheten investerades ”58 % på 

IT-stöd för Arbetsförmedlingens kunder” 144 i digitala resurser i Portföljstyrningen. Implementeringen 

av digitaliseringen på myndigheten och genom nationella digitala funktioner tvingar den digitala arbetslösa 

kunden att delta i verksamheten genom förbättrade digitala verktyg vilket gör kunden mer specialiserad i sin 

digitalisering men också effektiv. Nationella digitala funktioner påvisar en mer omfattande digitalisering; 

”[digitaliseringen] … Utvecklingen ska leda till att såväl kunder… får tillgång till bättre digitala 

verktyg…[och] utbyggnaden av nationella digitala funktioner … blir centrala.”.145 

                                                   
140 Verksamhetsplan 2016, s. 3. 
141 Utvecklingsportfölj 2017, s. 1. 
142 Ibid, s. 3. 
143 James, Pennypacker; San, Retna. Project Portfolio Management: A View From The management Trenches. The Enterprise 

Portfolio Management Council. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2009. 
144 Utvecklingsportfölj 2017, s. 3. 
145 Verksamhetsplan 2017, s. 4. 
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Självservicen i sin tur definierar och normaliserar den digitala arbetslösa kundens agerande till att 

implementera mobila digitala tjänster, inklusive anskaffande av respektive hårdvara för insatser som 

riktas mot att avlasta Kundtjänsten. Kunderna leds till att jobba med digitala distansservicetjänster i 

en loopliknande process som startar med definitionen av ”kunderbjudande”; 

Vi ska arbeta vidare med att bredda och förnya vårt kunderbjudande inom självserviceområdet… för arbetssökande… Bland 

annat kommer vi ta fram mobila lösningar vad gäller aktivitetsrapportering, min sida app för enklare ärenden 

som t.ex. sjukanmälan… [och] kommer avlasta kundtjänst som kan fokusera mer på att utveckla vår digitala 

distansservice. Vi kommer också att mobilanpassa af.se…146  

Arbetslösa kunder med funktionsnedsättning eller nyanlända går inte heller fria från olika 

subjektpositioneringar från en normaliserande verksamhet. Dessa digitaliseras oberoende av deras 

utbildningsnivå och tillstånd eller grad av funktionsnedsättning. Dessa grupper av digitala arbetslösa 

kunder befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden på grund av deras avsaknad av formella kompetenser. 

Makten representerad i myndigheten skapar ideala förhållanden ”i tid och rum” som inte låter kunden 

välja kommunikationskanal. Kunden tvingas in i en digital klyfta på grund av den utsatta sociala 

situationen. Den digitala arbetslösa kunden ses som deltagande i en verksamhet där man ska kunna 

planera, kommunicera och samverka på ett effektivt sätt;  

Ytterligare ett område som kommer att prioriteras är tjänster till nyanlända där vi bland annat kommer att 

kunna erbjuda möjlighet till kompetenskartläggning för nyanlända som självservicetjänst och 

språkanpassningar av Yrkesguiden. All självservice ska utformas med fokus på tillgänglighet i tid och rum, 

men även med målsättningen att vara ett föredöme avseende tillgänglighet för personer med någon 

funktionsnedsättning. Allt för att sänka trösklarna till en lyckad matchning.147 

Remarkabelt är faktumet som framkommer i citatet ovan att både nyanlända och kunder med 

funktionsnedsättning homogeniseras till att tillhöra samma grupp med liknande behov och det kan 

ske på grund av maktens förenklade digitalisering som inte bryr sig om skillnader bland kunderna. 

Tillgänglighet via digitala verktyg i tid och rum för grupper med stora behov behöver inte vara bra 

för kunden men det är effektivt.   

Verksamhetsplanen 2018 presenterar få alternativ för val av digital kanal. Dessa grupperas i två 

kategorier, digital besluts- och ärendehantering och digital självservice med service på distans. 

Kunden kan använda sig av självservice i digital form eller använda sig av digital service på distans. 

För myndigheten är detta möjligt tack vare de olika IT-systemen som implementeras. Eftersom den 

gällande principen är ”digitalt först”, för att frigöra resurser för arbetsförmedlare, har den digitala 

arbetslösa kunden i sin utsatta sociala position ingen möjlighet att kräva fysiska möten eftersom det 

inte är normen;  

Under året ska möjligheten för kunden att röra sig mellan kanalerna öka. Vi kommer att se ett antal 

delleveranser i ett nytt besluts- och ärendehanteringssystem och genom en ökad digitalisering och fler verktyg 

                                                   
146 Utvecklingsportfölj 2017, s. 3–4. 
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tillgängliga via självservice och service på distans erbjuds kunderna ett ökat utbud att välja kanal.148 

För myndigheten finns en kategori bestående av ”onödigt kontaktbehov” (se citatet nedan) som måste 

tas bort från verksamheten. Den är definierad utifrån myndighetens maktposition utan att ta hänsyn 

till den arbetslösa kundens kontaktbehov, erfarenheter och digitala kompetenser. Arbetsförmedlingen 

vill frigöra tid för arbetsförmedlare. Man vill rationalisera tiden till arbetsförmedlarens fördel med 

hjälp av självservicetjänster; ”Af behöver omfördela resurser från personliga möten i fysiska miljöer 

till självservice och/eller personlig service i digitala kanaler”.149 Diskursen påvisar att den digitala 

arbetslösa kunden finns definierad i verksamheten som en resurs och effektiviseringsaktör; 

Myndighetens övergripande strategi är att föra stora delar av våra ärendeflöden från det fysiska mötet till 

digitala kanaler… Självservicetjänster som ökar tillgänglighet och nytta för Arbetsförmedlingens kunder och 

tar bort ’onödigt kontaktbehov’, vilket frigör tid för arbetsförmedlare att erbjuda stöd som ger ytterligare 

mervärde för kund.150  

Kundernas praktiska arbete kommer att riktas mot att kunna hantera ärenden digitalt via vanliga 

digitala kanaler som Min profil, Mina sidor, Platsbanken (med CV och sökning) samt digitalisering 

av beslut med möjlighet att överklaga digitalt. Den digitala arbetslösa kunden definieras i alla texter 

sedan 2014 i praktiska implementeringsmoment som denne måste bekräfta i den digitala 

verksamheten. Inom varje digitalt område som nämns i texterna finns flera digitala moment att klara 

som digital arbetslös kund; 

Tillgänglig självservice. Vi ska skapa ett komplett grunderbjudande för… arbetssökanden som gör att kunden 

kan… sköta sina ärenden med oss helt digitalt. För arbetssökande kommer en mängd utvecklings- och 

förbättringsarbete att genomföras. Områden som bl.a. berörs är Min profil, Mina sidor, Platsbanken samt 

digitalisering av beslut.151 

I Verksamhetsplanen 2019 framgår att hela myndigheten strävar efter att omvandla de oplanerade 

besöken på kundtorget till digitala tjänster utan att ha en klar bild av huruvida dessa tjänster utförs på 

ett bra sätt i kontakten med kunderna. Ett återkommande fenomen är besökare som efter digital 

introduktion på plats ändå besöker kundtorget veckovis för att utföra olika ärenden. Personlig service 

på distans ställer krav på ännu svårare kunskaper om tekniska lösningar för kommunikation. 

Diskursen beskriver en ”digital kundresa” (användning av digitala tjänster, kundnöjdhet samt utbud 

och tillgänglighet)152 som ”efterfrågade digitala tjänster och avancerade verktyg” som kommer att 

erbjudas under 2020;  

Under 2019 ska hela myndigheten gemensamt bidra till att möjliggöra förflyttningen av oplanerade besök i 

kundtorg till digitala tjänster och personlig service på distans. 2020 ska Arbetsförmedlingen kunna erbjuda 

en helt digital kundresa för arbetssökande, med efterfrågade digitala tjänster och avancerade verktyg som på 

                                                   
148 Verksamhetsplan 2018, s. 6. 
149 Utvecklingsportfölj 2018, s. 2. 
150 Verksamhetsplan 2018, s. 5–6. 
151 Utvecklingsportfölj 2018, s. 6. 
152 Verksamhetsplan 2019. Utvecklingsportfölj 2019, s. 6. 
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ett enkelt och rättssäkert sätt genererar kundvärde och progression.153  

Den digitala arbetslösa kundens användning av digitala tjänster effektiviserar och förenklar 

arbetssökningen. Att vara digital (så som upptäcktes i analysen) har flera innebörder i användandet av 

digitala tjänster. I diskursen finns inga beskrivningar av hur kunderna utför de digitala självtjänsterna. 

Den bidragande delen har att göra med dataproduktionen (Big Data produktion), grunden för 

dataanalys; 

De digitala kanalerna ska vara tillgängliga för alla… Detta innebär att även för kunder med utsatt position på 

arbetsmarknaden bidrar till digitalisering och möjlighet till självservicetjänster bidragande till en 

effektivisering och förenkling i vissa delar av arbetssökandeprocessen. Detta som ett resultat av ökad 

tillgängligheten av våra tjänster till alla kunder.154  

En ganska ny roll tilldelad den digitala arbetslösa kunden har att göra med Agenda 2030155 som 

myndigheten har tagit in i den egna verksamheten och den avser relationen mellan digitaliseringens 

klimatpåverkan och effektiviseringar. I beskrivningen konstateras att den digitala arbetslösa kundens 

olika digitala roller alltid kommer i sällskap av andra effektiviseringsåtgärder sedan 

Verksamhetsplanen 2014; ”Genom ökad digitalisering bidrar vi även till en hållbar utveckling genom 

minskad klimatpåverkan och effektivare nyttjande av statens resurser”.156 

    

6. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en summering av resultatet i relation till syfte och frågeställning och sedan 

diskuteras relationen mellan resultat och tidigare forskning. Jag utgår från mina egna teoretiska fynd 

från analysresultatet. Slutsatserna avslutar denna del av diskussionen. Jag fokuserar på den 

sociologiska relevansen för samhället och försöker presentera ett tydligt svar på forskningsfrågan, 

konsekvenserna av min förståelse av samhället och ger förslag till vidare forskning.  

6.1 Summering 

Under perioden 2014 till 2015 definierades den digitala arbetslösa kunden av maktens diskursiva 

beskrivningar (myndigheten) i de normaliserande verksamhetsplanernas uppdrag. I samma veva 

används dessa beskrivningar till att effektivisera verksamheten med hjälp av de digitala arbetslösa 

kunderna. Myndigheten strävade efter att göra de arbetslösa kunderna till ”självgående” kunder med 

hjälp av digitaliseringsprocesser och tjänster. Förvaltningseffektivitet utformades med hjälp av E-

kommunikation, IT-programmet ”Mina meddelanden”. Under 2015 utökas de digitala tjänsterna för 

kunderna till att omfatta digitala verktyg för matchning till arbete. De digitala tjänsterna riktade mot 

                                                   
153 Verksamhetsplan 2019, s. 5. 
154 Utvecklingsportfölj 2019, s. 2. 
155 Verksamhetsplan 2019, s. 5.  
156 Ibid, s. 6. 
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de digitala arbetslösa kunderna förenklades med syfte att normalisera en kund med flera roller för 

verksamheten. En roll för ”delaktighet i sin egen process” och en fiktiv roll som medarbetare för 

frigörande av verksamhetstid till fördel för arbetsförmedlarna. Kanalstrategin, en samling av digitala 

kanaler, möjliggör att den digitala arbetslösa kunden effektiviseras genom digitaliseringen för att 

minska den administrativa bördan för arbetsförmedlare. De arbetslösa kunderna digitaliserades och 

blev självdisciplinerade och självstyrda för att effektivisera förvaltningen. Perioden 2015 kom att 

handla om mobilitet som innebär ett strängare profilkrav riktat mot den digitala arbetslösa kunden. 

Mobiliteten, baserad på digitala tjänster och digital självservice för att övervinna geografiska hinder, 

tvingar kunden att agera utanför det lokala kontoret vilket frigör resurser i verksamhetens 

effektiviseringsanda.  

Under perioden 2016 till 2017 definierar myndigheten sitt uppdrag som en ”vision” vars dimensioner 

sträcker sig till samhällets alla delar. Under 2017 integreras digitaliseringen i verksamhetens 

strukturer och för varje definition av verksamheten skapas en implementering för den digitala 

arbetslösa kunden så som digital självservice och digitala tjänster. Med hjälp av den digitala kunden 

och utifrån en förnyelseresa försöker myndigheten frigöra resurser för verksamheten. Den digitala 

kunden normaliseras utifrån verksamhetsdefinitioner på tre olika nivåer. En normalisering i 

uppdraget, en utifrån förnyelsearbetet och sist genom direkta aktiviteter framkomna i 

styrningsportföljer skapade av Arbetsförmedlingens styrelse. Den digitala arbetslösa kunden 

definieras som strukturerad, effektiviserad och resursanpassad.  

Under perioden 2018 till 2019 fortsätter myndigheten att frigöra resurser för verksamheten. Den 

digitala arbetslösa kunden använder sig av digital självservice eller av digital service på distans, det 

sista ett nytt element i diskursbeskrivningen av kundernas arbete och digitala normaliseringsbeteende. 

Myndigheten vill avsluta fysiska möten och ersätta dem med digitala möten och det placerar den 

digitala kunden som samarbetspartner i verksamheten. Under 2018 prioriteras det digitala först och 

det ställer krav på utsatta grupper på arbetsmarknaden att bli digitaliserade. Under 2019 blir den 

digitala arbetslösa kunden en producent av Big Data (rådata) genom användningen av digitala 

självtjänster och det utgör grunden för byte av praxis till evidensbaserade beslut inom de 

beslutsfattande verksamheterna. Digitaliseringen förblev en del av myndighetens strategiska arbete. 

 

I analysen hittades en digital arbetslös kund, placerad i den specifika miljön för Arbetsförmedlingens 

verksamhetsbeskrivningar, likt den digitale medborgaren i samhället i Schou och Hjelholts forskning. 

I analysen av Verksamhetsplanerna från 2014 till 2019 konstateras att digitaliseringen har 

sociologiska konsekvenser för medborgarna som besöker Arbetsförmedlingen. I varje definition av 

verksamhetens digitalisering hittas implicit en indirekt definition av den arbetslösa kundens 
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digitaliseringsarbete till fördel för myndighetens verksamhet. I Schou och Hjelholts Digitala 

medborgare, hittades enligt forskarna, en politisk identitet konstruerad för det digitala samhället. Den 

offentliga sektorn påverkas och struktureras under neoliberala idéer om kompetens, 

marknadsorientering, effektivitet, flexibilitet och digitala kompetenser. Samma idéer hittas i 

uppsatsens resultatanalys, i synnerhet effektivitet, digitala kompetenser och flexibilitet också kallad 

mobilitet. Den tidigare forskningen har en direkt relation med uppsatsens forskningsfråga genom 

prisman av en digital medborgare. Schou och Hjelholt poängterar ”självservicen” som trenden som 

satte igång den digitala medborgaren i en interaktion med regerande politiker för välfärdens 

effektivisering. Detta beskrivs i liknande termer i Arbetsförmedlingens verksamhetsplaner sedan 

digitaliseringens implementation (2014) och med hjälp av en mångfacetterad digital arbetslös kund 

som använder sig av digitala självservicetjänster.  

Begreppet Digital Kompetens implementerades i många länder och är en del av de allmänna 

kompetenserna i Norge. Morten Søby visar att en konstruerad digital kund måste ha specifika 

kompetenser för att klara digitaliseringen och det framkommer också i uppsatsens resultatanalys på 

ett negativt och implicit sätt; Arbetsförmedlingen tar inte hänsyn till de arbetslösas låga kunskaper i 

verksamhetsdefinitionerna. Morten Søbys studie illustrerar att en icke hantering av digitala verktyg 

fördjupar den digitala klyftan vilket också visas i Irene Bernhards analys av E-styre. Matchningen av 

de arbetslösa i de svaga grupperna mot arbetsmarknaden, går igenom en kunskapsuppdatering i 

digitala, formella kompetenser. Detta finns illustrerat i Eckhardt Bode och Robert Golds lösningar för 

skaffandet av digitala kunskaper för att förstärka och utbilda arbetare. Författarna visar att många jobb 

blir automatiserade och det ställer krav på nya digitala kunskaper för att bli matchad till jobben.  

Enligt Irene Bernhard innebär Digital kundtillfredsställelse ett tvång för medborgarna att acceptera 

den nya digitala ekonomin och samtidigt ett sätt att styra individerna inom många digitala områden. 

Resultatanalysen i uppsatsen visar att ”nyttiga digitala kundresor” implementeras på 

Arbetsförmedlingen för att tvinga fram behovet av självstyre för den digitala arbetslösa kunden och 

deras acceptans av ett digitalt styre för disciplinering. 

Rahm och Fejes forskning föreslår idén om att social och digital exkludering kan motarbetas med 

hjälp av förvärvade kunskaper inom informationsteknologi.157 Det finns grupper i samhället och på 

arbetsförmedlingen som riskerar att stå utanför det nya digitala samhället genom en digital isolering 

(äldre, analfabeter, hemlösa, migranter, nyanlända, fattiga och funktionshindrade). Perspektivet 

beskrivs i resultatanalysen från en ”Förnyelseresa” och ”Kanalstrategin”, åtgärder som kräver digitala 

kunskaper för etablering av arbetslösa som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.  

                                                   
157 Information och Kommunikation Teknologi, IKT. 
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I Hansena, Lundberg och Syltevikas kvalitativa studier av den digitala klyftan analyseras den digitala 

kompetensen i relation till utbildningsgraden. Den digitala klyftan minskar hos individer med högre 

utbildning. Från resultatanalysen i uppsatsen framkommer att de svaga grupperna (långtidsarbetslösa, 

funktionshindrade och nyanlända) har låga utbildningsnivåer, under gymnasienivå. Dessa grupper är 

drabbade i dubbel mening enligt uppsatsens resultatanalys. Grupperna ansvarar för 

självdigitaliseringen och användandet av digitala verktyg som producerar Big-Data för IT-systemet, 

utan att bli instruerade i ämnet. 

Denna uppsats studie och analys utgår från förståelsen av begreppet Regerandekomplex, myntat av 

Michel Foucault, för att förklara maktens rationaliserande tekniker utifrån begrepp som Uppdraget, 

Kanalstrategin, Förnyelseresan och Den digitala kunden.  

Begreppet Uppdraget är tvingande och det definierade den arbetslösa kunden till digitaliseringens 

fördel genom nya subjektpositioner för den digitala arbetslösa kunden. Myndigheten förenklade 

genom Uppdraget digitaliseringstekniken för att underlätta kundens digitalisering med syfte att 

använda dem i verksamheten som en effektiviseringsmedarbetare och minska administrationen. 

Genom Uppdraget frigjordes tid för verksamhetens rationalisering och ansvar delades till de 

arbetslösa digitala kunderna utifrån verksamhetseffektiviseringar. Med hjälp av 

digitaliseringsbeskrivningar och enligt Uppdragets ensidiga verksamhetsdefinition kanaliserades den 

digitala arbetslösa kunden till att göra mer under eget ansvar likt en effektiviserad medarbetare. Under 

2016 utökades Uppdraget med en Vision för samhället.  Begreppet politiserades för att inspirera 

verksamheten och göra ”samhället rikare”. När Uppdraget inte lyckades med matchningen av de 

arbetslösa till arbete föreslogs mer effektivisering. För att lösa misslyckandet med matchningsarbetet 

placerades digitaliseringen enligt Uppdraget på en strukturell verksamhetsnivå och 

matchningsunderlaget ändrades till att omfatta mjuka kompetenser i en effektiviseringsiver. Inte långt 

efter det föreslog Uppdraget utifrån en maktposition att myndighetens verksamhet var allas ansvar. 

Uppdraget i sin diskurs är performativt. Under 2018 är digitaliseringen en del av verksamhetens 

strategiska mål. Artificiell Intelligens integreras i arbetet samma år liksom ett evidensbaserat 

arbetssätt. Ansvaret för besluten flyttades till de avancerade IT-systemen. Uppdraget delar nu ansvaret 

med den implementerade tekniken på myndigheten. Under 2019 bestämmer Uppdraget över den 

digitala kunden, medarbetare och beslut genom Artificiell Intelligens. Tekniken effektiviserar 

verksamheten. 

   

Förnyelseresan och Kanalstrategin är teoretiska begrepp hittade i undersökningsmaterialet med syfte 

att möjliggöra matchningen till arbete och kundernas kanalisering i digitala tjänster. Begreppen 

samarbetar utifrån uppdragets definition av verksamheten. Förnyelseresan är den ideologiska källan 
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till nya målstrategier som definierar effektiva digitala och applicerbara tjänster i Kanalstrategin. Det 

handlar om att tvinga in de arbetslösa kunderna i digitala kanaler för kommunikation med 

myndigheten då andra kommunikationskanaler togs bort efter en stark disciplinering av kunden med 

hjälp av självstyrningsmekanismer skapade efter att verksamheten standardiserades digitalt. 

Kanalstrategin möjliggör digitalt tvång i tjänster definierade i Förnyelseresan. Under 2016 

definierades i Förnyelseresan behovet av moderna digitala tjänster och digitala IT-plattformer. Under 

2017 omdefinierades begreppet Förnyelseresan eftersom den blev beroende av disponibla resurser 

utanför digitaliseringen. Den digitala arbetslösa kunden tvångsförflyttades mer och mer in i 

Kanalstrategin. Förändringar av Förnyelseresan ledde till strukturella förändringar inom 

digitaliseringen. År 2018 definierade Förnyelseresan behovet av att lämna de fysiska mötena till 

fördel för digitala kanaler och det i sin tur intensifierade Kanalstrategins digitala verksamhet och 

infrastruktur. Resultatet blev en mer accentuerad kanalförflyttning till den punkt att digitala kanaler 

blev huvudingången i kommunikationen med Arbetsförmedlingen. 

Begreppet Den digitala arbetslösa kunden definieras i analysen med hjälp av tre begrepp i samarbete; 

Uppdraget, Förnyelseresan och Kanalstrategin vilka interagerar i uppbyggandet av begreppet i tid. 

Kategorin genomsyrar alla dokument implicit och explicit. Begreppets konstituerande element och 

definition bekräftar enligt mina åsikter den kvalitativa karaktären i undersökningen. Den digitala 

arbetslösa kunden är mångfacetterad och behandlar alla digitala verktyg utifrån dess dynamiska, 

självdisciplinerade och självstyrande personlighet i kommunikation med myndigheten. Under 2015 

var den digitala arbetslösa kunden effektiviserad, kollaborativ och nischad i digitalisering. Från 2016 

och 2017 befann sig den digitala arbetslösa kunden i en dialektisk relation med myndighetens 

förvaltning. Kunden deltar i effektiviseringen med syfte att frigöra tid för arbetsplatsförmedlarnas 

sofistikerade ärenden, med andra ord förvandlas kunden till en medarbetare. Oavsett vilken 

utbildningsnivå den digitala arbetslösa kunden har tvångsdigitaliseras kunden utifrån myndighetens 

verksamhetsbeskrivningar. Kunder i Arbetsförmedlingens digitala verksamheter är homogeniserade 

kunder, oberoende av bakgrund, kultur, kunskaper och social situation. Det är farligt för den digitala 

arbetslösa kundens etablering på arbetsmarknaden eftersom denne också behöver andra kunskaper 

och erfarenheter än bara digitala skills för att anställas utifrån arbetsgivarens behov. Från 2018 till 

2019 ska den digitala arbetslösa kunden hantera digitala distanstjänster, välja digitala kanaler utifrån 

de egna behoven och vara resursanpassad efter budgetens storlek. Den digitala arbetslösa kundens 

agerande producerar utöver digitala implementeringar också rationaliseringar och besparingar. 
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6.2 Slutsatser  

Uppsatsens frågeställning Hur den arbetssökande framställs i dokumentationen kring digitaliseringen 

av Arbetsförmedlingens tjänster och verksamheter besvarades i analysresultatet. Den arbetssökande 

framställs i forskningen som en digital arbetslös kund skapad indirekt av de olika beskrivningarna 

funna i Arbetsförmedlingens verksamhetsbeskrivningar gällande digitaliseringens implementering 

med hjälp av myndighetens ensidiga maktposition och styrningsmekanismer i en tvingande 

digitalisering som riktas mot maktlösa arbetslösa kunder utan bestämmanderätt över den egna 

situationen. 

Uppsatsens resultat påvisar att tekniken ersätter kunder och medarbetare när manuella arbetsuppgifter 

ersätts av teknologiska lösningar. Den nya sociala normen inom alla samhällsområden är 

digitaliseringsnormen där tekniska lösningar håller medborgarna i ett ”digitalt grepp” och där 

människor accepterar en ”tvångsdigitalisering” för att respektera normen och försäkra sig välfärdens 

sociala garantier. 

 Det finns fördelar med digitaliseringen, som ökad produktivitet, effektivitet och integration när alla 

digitala verktyg är tillgängliga för kommunikation, men med en svensk förvaltningsmodell kan 

myndigheter med alla befogenheter fatta beslut utan medborgarnas konsultation. Det ställer krav på 

moderna digitaliserade demokratiprocesser för medborgarnas deltagande i samhället. 

 

Jag föreslår som det huvudsakliga förslaget för vidare forskning utifrån uppsatsens resultat, en studie 

om digitala verktyg för implementering av en direktverkande digital demokrati och bättre utövning 

av de medborgerliga rättigheterna. Den digitala agendan på EU-nivå beskriver de ekonomiska 

fördelarna med digitaliseringen inom utbildning men främst inom ekonomins utveckling och föreslår 

inga konkreta mekanismer för implementering av en digital demokrati.158 

  

                                                   
158 EU, Digital agenda for Europe. 2014. https://europa.eu/european-union/file/1497/download_en?token=KzfSz-CR; 

(20190228, Kl.1200) 
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Bilaga 1  

Analyssteg för det praktiska arbetet. 159 DAK; den digitala arbetslösa kunden. 

 

Första steget Hur inleds kapitlet? Hur 

presenteras temat?  Titta på underrubrikerna 

som skapas för varje tema/fråga. Gå igenom 

dokumenten. 

Vad talas det om och hur? 

Använd rubrikerna som 

huvudteman eller kategorier och ställ 

upp dem i tabeller. Studera 

textinnehållet som står under varje 

rubrik. 
Begrepp: 

Regerandekomplex. Makten. 

Normalisering. Subjektpositioner.  

Vad sägs om digitalisering och DAK i 

texterna?  
Begrepp: 

Auktoriteten i diskursen. 

Makten. Regerandekomplex. 

I vilka kapitelrubriker pratas om 

digitalisering och DAK?   
Begrepp: 

Normalisering. Regerandekomplex. 

Beskrivningar. 

Andra steget Återkommande utsagor 

måste studeras. Studera texterna som markerar 

en återkommande definition och påståenden. 

 

Fördjupad analys av Vad det 

talas om? Hur talas det om?  

 
Begrepp: 

Regerandekomplex, maktens 

normaliseringar och 

subjektpositioner. 

Vad det talas om digitalisering och 

DAK?  
Begrepp: 

Självstyrande tekniker, 

självdisciplinerade tekniker. 

Hur det talas om digitalisering och 

DAK? 
Begrepp: 

Subjektpositioner. 

Självstyrande tekniker, 

självdisciplinerade tekniker. 

Tredje steget En fördjupning i analysen av 

det som presenteras som normala sociala 

praktiker. De sakerna man gör normalt enligt 

beskrivningen i texterna. Leta i diskurserna efter 

det som är ”idealet”. 

 

Vad är det normala? 
Begrepp: 

Regerandekomplex, maktens 

normaliseringar och 

subjektpositioner. 

Vilken sorts DAK skapas och 

normaliseras i dokumenten? 
Begrepp: 

Subjektpositioner. 

Självstyrande tekniker, 

Självdisciplinerade tekniker. 

Vad framställs som sanning i 

digitaliseringen gällande den arbetslösa 

kunden? 
Begrepp: 

Subjektpositioner. 

Självstyrande tekniker. 

Självdisciplinerade tekniker. 

Normalisering. Subjektpositioner. 

Fjärde steget Studera det som osynliggörs 

men som finns där. Normalisering växer fram 

som en central teknik för att forma det 

önskvärda. Texter producerar bilder av 

verkligheten, det måste studeras. Sanningsspråk 

som dominerar och andra som exkluderas. Man 

studerar inte verkligheten bortom texten. 

Var är det onormal? 
Begrepp: 

Regerandekomplex, maktens 

normaliseringar och 

subjektpositioner. 

Vilken DAK utesluts som onormal? 
Begrepp: 

Subjektpositioner. 

Självstyrande tekniker. 

Självdisciplinerade tekniker. 

Normalisering. Subjektpositioner. 

Femte steget Vad innebär den egna 

forskningen i termer av sanningsspråk? 

Kontrollera kategorier som inkluderas och de 

som exkluderas. Vad är den egna relationen till 

diskursen? Forskarens placering i 

sammanhanget. 

Reflexivitet i relation till den egna 

texten 

Vad är min roll i relation till det 

studerade objektet? Vilka kategorier 

skapade jag? 
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