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Abstract 

Samhällets digitala förändringsprocess förutsätter alla medborgares deltagande. Detta väcker frågor 

kring medborgares digitala förmågor att delta samt ansvarsfördelningen för möjliggörande av alla 

medborgares digitala deltagande. Socialtjänstens förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag och mål att 

tillgodose alla människors rätt till jämlika levnadsvillkor, ekonomisk och social trygghet samt aktivt 

deltagande i samhällets digitala utveckling motiverar denna studie. Syftet är att undersöka 

socialtjänstens förutsättningar att, i en digital samhällsutveckling, uppfylla uppdrag och mål enligt 

socialtjänstlagen. Offentliga dokument gällande digitalisering av samhället och offentliga verksamheter 

utgör grunden för studien. Forskningsmaterialet består av strategier, visioner och överenskommelser 

från statlig, regional och kommunal nivå. Kvalitativ innehållsanalys av forskningsmaterialet resulterar 

i empirins centrala teman, vilka tolkas och analyseras genom teoretiska begrepp ur Castells teori om 

nätverkssamhället samt Tillys teori om ojämlikhet. För att driva den digitala samhällsutvecklingen 

framåt framkommer av resultatet att incitament för medborgare, företag och offentliga verksamheter 

skall användas för att motivera till deltagande i utvecklingsprocessen.  Resultatet visar även att 

offentliga verksamheter har ett övervägande fokus på effektivisering och optimerad resursfördelning, 

vilket teoretiskt förstås som en risk för en digital klyfta om medborgerliga rättigheter i form av 

deltagande på jämlika villkor förbises. Vidare uppmärksammas en brist på konkreta lösningar för att 

möjliggöra digitalt deltagande för alla, vilket ur för socialtjänstens verksamhet kan förstås som ett 

hinder för att uppfylla mål enligt 1 kap. 1§ socialtjänstlagen. Slutligen framkommer riskfaktorer 

gällande näringslivets roll i den digitala utvecklingen, vilket ej återfinns i den tidigare forskningen som 

studien utgår från och således förstås som ett intressant fynd för framtida forskning. 

Nyckelord: socialtjänsten, digitalisering, digital klyfta 

Keywords: social service, digitalization, digital divide 
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1. INLEDNING 

Våren 2020 kommer sannolikt att gå till historien som tidsperioden för en av det moderna samhällets 

största prövningar. Utbrottet av covid-19 kom att spridas globalt och förklarades den 11 mars 2020 

som en pandemi (WHO, den 11 mars 2020). Pandemin såväl den globala rörligheten som den sociala 

kontakten mellan människor. För att minska smittspridningen och belastningen på samhällets 

stödfunktioner, uppmanades Sveriges befolkning att stanna hemma vid förkylningssymptom, att så 

långt det är möjligt arbeta hemifrån, undvika kollektivtrafik samt minska sociala kontakter med andra. 

Äldre, multisjuka och personer med nedsatt immunförsvar, vilka utgör riskgrupper för att drabbas 

allvarligt, rekommenderas självisolering i hemmet och besöksförbud infördes på äldreboenden. För att 

hantera rådande omständigheter och rekommendationer från regering och andra myndigheter, kom 

lösningar i form av digitala tjänster och verktyg att implementeras med raketfart i offentliga 

verksamheter som den kommunala socialtjänsten (Knape, 2020). Smittspridningen av det nya viruset 

kan med andra ord förstås ha gett skjuts åt visionen och utvecklingen av ett mer digitaliserat samhälle. 

Visionen om ett modernt och digitalt samhälle påbörjades redan år 2013 när 

Digitaliseringskommissionen fick uppdraget att ta fram en strategi för hur Sverige skulle bli bäst i 

världen på att ta del av digitaliseringens möjligheter, vilket resulterade i För ett hållbart digitaliserat Sverige 

- en digitaliseringsstrategi (Regeringskansliet, 2017).   

“Att vara digitalt exkluderad ger sämre förutsättningar för att leva ett bra liv. Det får stora 

konsekvenser för hela livet och medför begränsningar inom allt från arbetsmarknad till privatliv” 

(Holgersson, Melander, Johansson och Gatu, den 3 maj 2018) 

Ovanstående citat illustrerar vikten av att möjliggöra digitalt deltagande för alla, vilket på sikt innebär 

att kunna delta på jämlika villkor i det digitala samhället (Holgersson m.fl., 2018). Att tillgodose 

medborgarnas möjlighet att delta på jämlika villkor i samhället är en vital del av socialtjänstens uppdrag 

och enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behöver socialtjänsten utvecklas digitalt för att 

kunna uppfylla sitt uppdrag i det moderna samhället (Pettersson, den 30 oktober 2018).  

Till följd av covid-19 har SKR i hemställan till regeringen vädjat om tillfälliga regeländringar och 

undantag för att kommunernas socialtjänster ska ges bättre förutsättningar att klara av den höga 

arbetsbelastningen under denna extraordinära kris (Arvidsson, 2020). SKR framför ett akut behov av 

att kunna kommunicera digitalt med klienter och brukare, utan hinder i form av sekretess. Detsamma 

gäller behovet av sekretessbrytande regler i informationsutbytet mellan hälso-sjukvården och 

socialtjänsten, med motivering att socialtjänsten behöver snabb tillgång till information för att kunna 

prioritera vilka ärenden som är mest akuta i dagsläget. SKR menar även att socialtjänsten bör ges 

förutsättningar att kunna verka digitalt genom vägledning och stödmaterial vid distansmöten med 

klienter. Detta beskrivs som digitala möjligheter för socialtjänsten att lyckas uppfylla sitt uppdrag under 

de svårigheter som social distansering och distansarbete innebär (Knape, 2020). Att kunna arbeta 

hemifrån under pågående samhällskris beskrivs som en viktig förutsättning för människor att kunna 

fullgöra sitt förvärvsarbete. SKR och andra myndigheter har varit tydliga med vad som behövs för att 

Sverige ska klara av krisen på bästa sätt utan att orsaka alltför stora konsekvenser för den svenska 

ekonomin (Knape, 2020). Vad som saknas är dock insatser för att motverka problem som psykisk 

ohälsa orsakad av social distansering och isolering, såväl för socialtjänstens medarbetare som brukare 

och klienter (Von Hall, den 14 maj 2020).  
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Digitaliseringen betraktas sammanfattningsvis som en positiv trend för alla inblandade aktörer, med 

undantag för de människor som ännu inte är en del av den digitala utvecklingen i samhället 

(Regeringskansliet, 2017). Regeringen har tidigare fått kritik för att sakna konkreta lösningar för 

hantering av välfärdsutmaningar och således kunna möjliggöra digital delaktighet för alla medborgare 

(Ilshammar & Bjennbacke, 2015). Kritik har även riktas mot hur offentliga verksamheter ska kunna 

tillgodose medborgarnas förväntningar på digitala kontaktvägar och tjänster som underlättar 

kommunikationen utan att riskera spridning av känsliga uppgifter (Henriksson, 2020). Digitaliseringen 

möter med andra ord utmaningar i form av ett omfattande förändringsarbete av en redan hårt belastad 

socialtjänst och saknar konkreta lösningar gällande möjliggörande av alla medborgares digitala 

deltagande. 

I Sverige har omkring 98 procent av befolkningen internetuppkoppling i hemmet och omkring 95 

procent uppger att de använder internet dagligen. Den största gruppen som inte använder internet 

dagligen eller överhuvudtaget, är äldre (65+) och människor bosatta på landsbygden med sämre 

uppkopplingsmöjligheter än människor som är bosatta i städerna (Internetstiftelsen, 2019). Att inte ha 

tillgång till internet eller att sakna förmåga, alternativt intresse, att använda digitala verktyg och tjänster, 

kan innebära svårigheter för fullt deltagande i det allt mer digitala samhället och på sikt riskera att leda 

till en ny form av social utsatthet eller utanförskap i samhället. 

Utifrån denna bakgrund skildras ett svenskt samhälle som tack vare successiv digitalisering under 

rådande samhällskris, har möjlighet att minska smittspridningen genom att rekommendera 

befolkningen att arbeta hemifrån i största möjliga utsträckning, däribland medarbetare från 

socialtjänstens verksamheter. Det hade givetvis varit intressant att fokusera på covid-19 och hur viruset 

påverkat socialtjänstens medarbetare och klienter, men då det är ett nytt och fortfarande pågående 

samhällsproblem, innebär det svårigheter att undersöka, förstå eller förklara de utmaningar som viruset 

ställer socialtjänstens verksamhet inför. Relevant är dock hur visionen om ett digitaliserat samhälle, 

den vision som har gjort att 98 procent av alla svenska invånare har internetuppkoppling i sina hem 

(Internetstiftelsen, 2019, sid 3), konstruerar en bild av ett digitalt samhälle och den fortsatta 

samhällsutvecklingen. Det problem som kommer att undersökas i följande studie är hur visionen om 

ett digitaliserat samhället kan förstås påverka socialtjänstens förutsättningar att tillgodose 

medborgarnas behov och rätt till hjälp och stöd. 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att förstå socialtjänstens förutsättningar att främja människors ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet, frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser samt verksamhetens respekt för människors självbestämmanderätt och 

integritet, enligt 1 kap. 1§ socialtjänstlagen, utifrån visionen om det digitala samhälle som framställs i 

studiens empiriska material. Följande frågor är aktuella att besvara:  

1. Vilken betydelse kan digitaliseringen förstås ha för det svenska samhället, utifrån studiens 

empiriska material, och följaktligen för socialtjänstens förutsättningar att som offentlig 

verksamhet uppfylla sitt samhällsuppdrag enligt målen 1 kap. 1§ socialtjänstlagen? 

2. Vilka motiv för digitaliseringen av det svenska samhället kan urskiljas och hur kan detta förstås 

påverka socialtjänstens förutsättningar att uppfylla målen enligt 1 kap 1§ socialtjänstlagen?  



Julia Johansson & Maria Nordin 

7 (36) 

Avgränsningar 
Studien har avgränsats till socialtjänstens förutsättningar att uppfylla mål enligt 1 kap. 1§ 

socialtjänstlagen (SoL), genom att studera offentliga dokument, i form av strategier, visioner och 

överenskommelser rörande digitaliseringen av det svenska samhället och dess offentliga verksamheter. 

Dokumenten behandlar den digitala utvecklingen på nationell, regional och kommunal nivå, vilket 

innebär att studien inte kan uttala sig om digitaliseringens effekter på individnivå. För att förstå 

socialtjänstens förutsättningar i ett digitalt samhälle avgränsas studien till socialtjänstlagens 

portalparagraf, där verksamhetens huvudsakliga mål anges. 

Begreppsdefinitioner 
I följande avsnitt redogörs innebörden av några få ord och begrepp som används i studien, för 

bakgrundsförståelse av kommande resonemang i relation till den digitala utvecklingen i samhället. 

Teoretiska och metodologiska begrepp redogörs i teori- respektive metodkapitlet. 

Digitalisering innebär enligt Nationalencyklopedin (u.å.) en “omvandling av information från analog till 

digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle”. 

Studiens forskningsmaterial beskriver bland annat digitalisering som “arbetssätt, processer och 

beteenden som förändras i snabb takt med stöd eller på grund av ny teknik och datadriven utveckling. 

Digitalisering medför också möjligheter för individer, verksamheter och system att inhämta, utbyta och 

analysera information på helt nya sätt” (SKR, 2019, sid 4). Digital utveckling och digital samhällsutveckling 

är två begrepp som i följande studie används som synonyma uttryck för begreppet digitalisering. 

Digitaliseringen har i relation till samhällsfunktioner som hälso- och sjukvård samt vård och omsorg 

kommit att innefatta ytterligare begrepp inom ramen för e-hälsa. E-hälsa beskrivs av 

Socialdepartementet och SKR (2016) genom ”användning av informations- och 

kommunikationsteknologi med utgångspunkt i Världshälsoorganisationens hälsodefinition ”ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. E-hälsobegreppet omfattar i detta 

sammanhang all socialtjänst som bedrivs av staten, kommunerna eller i enskild verksamhet, hela hälso- 

och sjukvården samt i tillämpliga delar tandvården” (2016, sid 9). På socialtjänstens område innefattar 

det i dagsläget användning av välfärdsteknologi i vård och omsorg, det vill säga kunskap om och 

användning av teknik som avser att öka människors trygghet, delaktighet och självständighet 

(Socialdepartementet & SKR, 2016, sid 9). 

Agenda 2030 och Parisavtalet är globala mål som Sveriges regering har skrivit under. Bland annat handlar 

de om hur världens alla länder tillsammans ska utrota fattigdom, öka jämställdhet mellan könen samt 

skapa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser (Regeringskansliet, u.å.)     

Disposition 
I nästkommande kapitel, Tidigare forskning, presenteras en kunskapsöversikt av aktuellt forskningsfält, 

utifrån de teman som framkommit som centrala: demokratiskt verktyg, digitalt deltagande och digitala 

utmaningar. 

I det tredje kapitlet, Begreppslig referensram, presenteras utvalda teoretiska begrepp från Castells teori 

(2001) om nätverkssamhället samt Tillys teori (2000) om ojämlikhet. 
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Vidare i det fjärde kapitlet, Metod och material, presenteras val av metod, material och urval. Materialet 

utgörs av offentliga dokument som analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Även överväganden 

kring metodval och ställningstaganden utifrån forskaretiska principer redogörs i detta kapitel.  

Därefter i det femte kapitlet, Resultat och analys, presenteras huvudsakliga resultat från innehållsanalysen 

och tolkas utifrån studiens begreppsliga referensram. Vidare diskuteras tolkning av resultatet i relation 

till tidigare forskning och socialtjänstens mål.  

Slutligen i det sjätte kapitlet, Diskussion, diskuteras studien i sin helhet, i relation till tidigare forskning, 

teori, metod samt implikationer för det framtida sociala arbetet praktik och forskning. 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel presenteras studiens kunskapsöversikt, baserad på tjugo vetenskapliga artiklar och 

rapporter som genom bearbetning utmynnat i tre centrala teman: demokratiskt verktyg, digitalt deltagande 

och digitala utmaningar. 

Sökprocess 
Litteratursökning genomfördes med syfte att kartlägga tidigare forskning om digitalisering i relation till 

det sociala arbetet. Inför den första sökningen fanns en aspiration att studien skulle fokusera på den 

aktuella debatten om digital delaktighet (Strand, Magnusson Hallberg, Adolfsson, Kåhlin, Öhström-

Holmqvist, Gulliksen, Johansson & Hansson, den 12 februari 2020). Senare i sökprocessen vidgades 

sökningen till andra områden inom det sociala arbetet, som ansågs relevanta för studiens fokus på 

digitalisering i relation till socialtjänsten. 

Vid den första och inledande sökningen efter aktuell forskning användes universitets digitala 

bibliotekstjänst. Här eftersöktes vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed) med svenska sökord 

som delaktighet, digitalisering, socialt arbete och funktions*, för att få en överblick av forskningsområdet samt 

hitta fler nyckelord som relaterar till ämnet. Sökning gjordes också med avgränsning till vetenskapligt 

granskade publikationer, med open access och fulltext, inom områdena: socialt arbete, sociologi, socialpolitik 

och välfärd. Sökningen gav inledningsvis inte önskvärt resultat, vilket gjorde att områdesbegränsing 

valdes bort och avgränsning justerades till enbart peer review, full text och open access. Detta 

resulterade i nationell och internationell forskning relevant för studien.  

Vid en andra sökning användes databasen Sociological Abstracts med följande engelska sökord: disability, 

network, networked society, digital knowledge, technology, learning, independent, tech* och internet som resulterade i 

flera nationella och internationella publikationer relevanta för studien. Här framkom nya sökord som 

ansågs relevanta för studien och användes för fortsatt sökprocess: digital participation, identity, social capital 

och non-participation. Även denna sökning resulterade i relevanta publikationer som senare kom att 

utgöra en del av kunskapsöversikten. Avslutningsvis kom tjugo publikationer om digitalisering att 

utgöra kunskapsöversikten för denna studie. Publikationerna baseras till stor del på observations-, 

intervju-, enkät- och kombinerade studier. 
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Tematisering av tidigare forskning 
Nedan presenteras en kunskapsöversikt av tidigare forskning. Huvudsakliga resultat har med hjälp av 

tabellverktyg, mindmaps och reflektioner utmynnat i tre centrala teman som presenteras nedan. Det 

första temat, demokratiskt verktyg, behandlar digitalisering gällande människors rätt till digital delaktig 

och aktivt deltagande, digitalisering som en ny samhällsnorm samt som en möjlighet att sänka 

trösklarna till kontakt med offentliga verksamheter. Det andra temat, digitalt deltagande, behandlar 

faktorer som möjliggör för den enskilde att delta digitalt och följaktligen möjligheter till ökad social 

och kulturell samhörighet. Det tredje temat och sista temat, digitala utmaningar, fokuserar på försvårande 

faktorer för digital inkludering och delaktighet som således riskerar digitalt utanförskap samt konflikter 

orsakade av den digitala kommunikationens begränsningar. 

Demokratiskt verktyg 
Det första temat förstås ur tre olika perspektiv, dels digital delaktighet och tillgänglighet som en 

mänsklig rättighet, dels hur det digitala deltagandet har kommit att bli en ny samhällsnorm samt hur 

det aktiva icke-deltagandet kan tolkas som ett politiskt ställningstagande mot den nya normen. Slutligen 

beskrivs digitala verktyg och tjänster som möjliggörande faktorer för socialtjänsten att sänka trösklar 

för att göra klienter mer aktiva i kontakt och möte med myndigheten. 

För det första kan digitala verktyg och tjänster förstås som möjliggörande faktorer för att stärka 

människors sociala och kulturella kapital, särskilt för de som till följd av en eller flera 

funktionsvariationer har svårt att delta i det fysiska samhället. Ur ett individperspektiv beskriver 

Viluckiene & Ruskus (2017) hur digitalt deltagande kan betraktas som en mänsklig rättighet utifrån 

FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer, som utgör ramverk 

för deras studie. Även Nilsson (2016) utgår från FN:s konvention och menar att för att kunna delta 

digitalt krävs ett antal grundläggande förutsättningar. Något som Nilsson (2016) exemplifierar genom 

att skildra digital tillgänglighet online som en avgörande förutsättning för användning av digital teknik 

och som särskilt avgörande för personer med funktionsvariationer och deras möjlighet till jämlika 

villkor för deltagande i samhället. Nilsson (2016) följer således Viluckiene & Ruskus (2017) uppfattning 

om att digitalt deltagande bör ses som en mänsklig rättighet. 

Ett annat perspektiv skildras av Casemajor, Couture, Delfin, Goerzen och Delfanti (2015) där digitalt 

deltagande betraktas som en ny samhällsnorm vilket förutsätter alla medborgares deltagande. 

Casemajor m.fl. (2015) beskriver hur normen upplevs som nedvärderande för de personer som av olika 

skäl inte deltar i den digitala utvecklingen. Samtidigt framkommer att ett aktivt icke-deltagande lett till 

en politisk debatt om den nya digitala kulturen och digital delaktighet. Lutz och Hoffman (2017) följer 

upp Casemajor m.fl. (2015) resonemang genom att belysa att icke-deltagande inte nödvändigtvis 

motsvarar ett aktivt icke-deltagande som en politisk aktion. Detta styrks av Hooghe och Osers (2015) 

redogörelse om att japanska medborgare som är mest politiskt aktiva kommer från hushåll med datorer 

och inte hushåll utan. 

Avslutningsvis kan digital deltagande utifrån individuella förutsättningar och förmågor ses som en 

grundläggande del av det demokratiska samhället, vilket i detta sammanhang illustreras genom att 

medborgare enklare kan ta kontakt med myndigheten. Svensson och Larsson (2017; 2018) skildrar i 

sin rapport hur digitaliseringsprocessen inom socialtjänsten kan ses som ett sätt för myndigheten att 

sänka sina trösklar och göra sina klienter mer aktiva i sin kontakt med myndigheten. Bland annat genom 
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att socialtjänsten erbjuder klienterna möjlighet till e-ansökning via myndighetens digitala plattform. 

Svensson och Larsson (2017; 2018) redogör för en utveckling där klienter under lång tid fått en mer 

passiv roll i sin kontakt med myndigheten samtidigt som de skriver att klienterna egentligen skulle vilja 

vara mer delaktiga och inkluderade i sin egen process. Vidare skriver Svensson och Larsson (2017; 

2018) att myndighetens sätt att arbeta innebär ett dubbelarbete där digitala verktyg och tjänster inte 

omsätts till sin fulla potential med exempel på smartphones som enbart används för telefonsamtal 

samtidigt som den skulle kunna användas för videosamtal, tidsbokning och digital dokumentation. Vid 

kontakt där klienterna är barn och unga föreslår Björktomta och Hansen (2018) att man borde se över 

möjligheten att använda sociala medier för upprätthållande av kontakt med klienterna. Förslaget utgår 

ifrån synen av barn och unga som aktiva agenter och borde ges möjlighet att skapa meningsfulla 

kontakter med myndigheten genom plattformar som de redan är familjära med och som i 

förlängningen skulle kunna bidra med en känsla av trygghet för användaren.   

Digitalt deltagande 
Följande tema behandlar möjligheten till ökad känsla av socialt sammanhang och kulturell tillhörighet 

genom digitalt deltagande. Dels hur digitaliseringen kan förbättra förutsättningar för inlärning i skolan, 

dels hur digitaliseringen kan bidra till delaktighet i samhället för äldre och personer med 

funktionsvariationer.  

Digitaliseringen innebär bland annat tillgång och tillämpning av digital teknik och i detta sammanhang 

förstås teknik som centralt för att användaren ska uppleva full digital delaktighet. Passay (2015) ger ett 

exempel från skolans värld genom att skildra hur ökningen av det tekniska kapitalet, det vill säga 

implementering och användning av digital teknik, gav eleverna bättre förutsättningar att ta del av 

kunskap och i förlängningen förbättra sin inlärningsprocess. Störst effekt menar Hasselbring och 

Williams Glaser (2000) kan ses hos elever med inlärningssvårigheter. Ett annat exempel där tillgången 

av digital teknik förbättrat individers förutsättningar beskriver Layton & Steel (2019) med uttrycket 

“smart homes”, vilket innebär att med hjälp av tekniska funktioner och hjälpmedel i hemmet öka 

självständigheten för personer med funktionsvariationer.  

Återkommande resonemang från tidigare tema om digitala möjligheter att stärka det sociala kapitalet, 

utvecklas här med Vickuleine och Ruskus (2017) skildring av hur aktivt deltagande på sociala medier 

kan vidga den enskildes sociala nätverk och leda till socialt sammanhang och gemenskap. En sådan 

social resurs menar Vickuleine och Ruskus (2017) kan minska risken för att drabbas av psykisk ohälsa 

till följd av ensamhet. Förutom det sociala kapitalet beskriver Hayhoe, Roger, Eldritch-Böersen, och 

Kelland (2015) hur enskildas kulturella kapital kan gynnas av digitala kontakter som främjar kulturell 

tillhörighet och samhörighet. Burgstahler (2015) kompletterar ovanstående resonemang genom att 

beskriva hur digitala sociala nätverk kan öka människors känsla av social inkludering, något som i 

synnerhet urskiljs hos äldre och personer med funktionsvariationer. Exempelvis beskriver Burgstahler 

(2015) hur personer med funktionsvariationer upplever att den digitala världen ger dem möjlighet att 

känna sig som en “person” i kontakt med andra, istället för att känna sig sedd som en 

“funktionsvarierad person”. Vidare framkommer att gruppen upplever en stark känsla av social 

inkludering och möjlighet att delta på lika villkor som andra i den digitala världen (Burgstahler 2015). 

Efter inläsning av den tidigare forskningen kan digitala möjligheter tolkas som avgörande för utsatta 

samhällsgruppers deltagande i samhället men användning av den digitala tekniken för att ta del av dessa 
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möjligheter kräver digital kunskap och kompetens hos dess användare. När det kommer till digital 

inlärning hos äldre och personer med funktionsvariationer beskriver Jobling (2014) att personer i 

målgrupperna hellre lär av varandra än av utomstående personer.  

Avslutningsvis beskriver Easu (2018) att större fokus bör läggas på individer och gruppers berättelser, 

känslor och upplevelser av digital teknik för att möjliggöra digital utveckling anpassad för alla. I 

dagsläget menar Esau (2018) att aktuell kunskap vid digitalisering främst utgår från testanvändning av 

digital teknik, vilket kan förstås som att användarna testar framställd teknik istället för att medverka i 

utvecklingen av teknik som bäst passar deras faktiska behov. 

Digitala utmaningar 
Ovanstående tema belyser digitala utmaningar och vilka förutsättningar som krävs för att uppnå 

digitaliseringens möjligheter för alla. Temat belyser dels de grupper av medborgare som riskerar att 

hamna i digitalt utanförskap, dels de faktorer som försvårar medborgarnas möjlighet till digitalt 

deltagande. Avslutningsvis framkommer riskfaktorer för konflikter och problem orsakade av digital 

kommunikation och information.   

Både Reneland-Forsman (2018) och Internetstiftelsen (2019) beskriver hur svenska medborgare i allt 

större utsträckning har god uppkoppling till internet och att detta bör ses som en positiv utveckling. 

Ett problem som de båda också uppmärksammar är de som hamnat utanför den digitala utvecklingen. 

Framförallt handlar det om äldre och personer med olika former av funktionsvariationer som riskerar 

att hamna i ett digitalt utanförskap på grund av bristande ekonomiska förutsättningar och kompetens. 

Enligt Internetstiftelsen (2019) riskerar även människor som lever på landsbygden eller människor med 

en utländsk härkomst att hamna i digitalt utanförskap. Den begränsande faktorn för människor boende 

på landsbygden beskrivs vara bristande tillgång till stabilt nätverk och uppkoppling medan för 

människor med utländsk härkomst är den begränsande faktorn bristande språkliga resurser. Reneland-

Forsman (2018) beskriver dessa försvårande faktorer som en digital klyfta, vilket innebär att sakna 

finansiella möjligheter men även praktisk kunskap och tillgång till digital teknik. Reneland-Forsman 

(2018) skriver även att den digitala klyftan kan orsakas av andra, okända faktorer men som leder till att 

människor ej få ta del av den digitala utvecklingens positiva möjligheter. Att inte ha tillgång till digital 

teknik förstås också enligt Hooghe och Oser (2015) som om en digital klyfta och menar samtidigt att 

tillgång till teknik, exempelvis smartphones, är det enda sättet att minska klyftan på. Genom att 

fokusera på användarnas behov och önskemål vid framställning av digital teknik och metoder för 

användning nämner Svensson & Larsson (2018) som särskilt viktiga områden för att minska den 

digitala klyftan i samhället. Vidare bör ett fokus även finnas för kompetensutveckling för såväl enskilda 

som yrkesverksamma och ett tillgänglighetsperspektiv så att alla ges möjlighet att delta på lika villkor. 

Svensson & Larsson (2018) fortsätter sitt resonemang och menar att dessa insatser kräver ekonomiska 

resurser för att möjliggöra den digitala användningen och rättigheter för alla. Som redan nämnt i 

tidigare tema kan digital tillgänglighet betraktas som en mänsklig rättighet och för att allas rätt till digital 

delaktighet ska kunna tillgodose krävs ekonomiskt riktade resurser vars syfte är att möjliggöra digital 

delaktighet för alla (Hasselbring och Williams Glaser 2000).  

Förutom den digitala klyftan som följd av ojämlik tillgång till teknik och möjlighet att använda 

tekniken, beskriver Molin, Sorbring och Löfgren-Mårtenson (2015) att ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning löper större risk att drabbas av mobbning och trakasserier vid digital aktivitet 
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online. Det kan betraktas som en riskfaktor värd att uppmärksamma då vårdnadshavare och 

professionella beskrivs uppmuntra digital aktivitet för att främja ungdomens känsla av social 

inkludering. En annan negativ aspekt beskrivs av Molin, Sobring och Löfgren-Mårtenson (2015) 

genom ungdomarnas ibland bristande uppfattning om sitt eget agerande gentemot sina medmänniskor 

online vilket kan leda till konflikter.   

Vid digital kommunikation visar sig risken för konflikter orsakade av missförstånd eller känsla av 

utfrysning att öka. Flesher Fomninya (2015) beskriver dessa konflikter orsakade av den digitala 

kommunikationens begränsningar i jämförelse med mänskliga interaktioner där mottagaren kan avläsa 

såväl avsändarens kroppsspråk som andra sociala koder för att tolka och förstå kontexten runt de 

budskap, resonemang eller påståenden som yttras. Ytterligare en utmaning för digitala användare är att 

tolka den information som finns på internet. Mutsvario och Ragnedda (2019) beskriver genom 

begreppet “fake news”, hur missvisande eller falska nyheter på internet kan komma att innebära 

tillitsproblem gentemot demokratin och samhället, om digitala användares kunskap och kompetens att 

tolka källor kritiskt inte är tillräckliga. 

Sammanfattande reflektion av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis framgår av tidigare forskning att digitaliseringen kan öka människors 

självständighet och delaktighet i samhällslivet och att förutsättningar för detta bör ses som en rättighet. 

Ett tydligt exempel på detta är strävan om att sänka tröskeln för kontakt med socialtjänsten som 

myndighet. Digitaliseringen kunde även förstås som en möjliggörande faktor för medborgare att vara 

mer politiskt aktiva, både genom tillgång till digital teknik men även genom att aktivt icke-deltagande 

som ett politiskt ställningstagande mot den fortsatta digitala utvecklingen. Det framkommer även en 

del utmaningar och begränsning som riskerar att leda till konflikter och utanförskap, om inte rätt 

förutsättningar ges medborgarna för digitalt deltagande. När det kommer till digitalt deltagande för alla 

betraktas detta som en rättighet, medan valet att aktivt avstå från detsamma ses som ett politiskt 

ställningstagande. Något som kan bekräfta av en ny samhällsnorm som förutsätter allas digitala 

deltagande. 

Målgrupper som framkommer i den tidigare forskningen som anses vara i behov av riktade 

förutsättningar för digitalt deltagande är främst äldre och personer med en eller flera 

funktionsvariationer, men inkluderar även boende på landsbygden och personer med språkliga 

svårigheter. Ett intressant fynd kopplat till målgrupperna var de som hade inlärningssvårigheter och 

som vid kompetensutveckling helst sökte varandras stöd och hjälp än utomståendes.  

Avslutningsvis kan det sägas att synen på digitaliseringen av samhället är förhållandevis positiv och 

bedöms sakna mer reflexiv inställning till den fortsatta utvecklingen. En kunskapslucka som 

identifierats är de negativa aspekter som stundtals nämns och bedöms vara intressanta för fortsatt 

forskning. Detta föranleder studiens forskningsfråga om hur socialtjänstens förutsättningar att uppfylla 

mål enligt 1 kap 1§ socialtjänstlagen kan påverkas av den fortsatta digitala samhällsutvecklingen. 
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3. BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

I följande kapitel presenteras studiens begreppsliga referensram vilken används som verktyg för analys 

av resultatet, med avsikt att förstå och bekräfta alternativt synliggöra nya aspekter och perspektiv kring 

studerat samhällsfenomen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014 sid 17). Teorivalet har gjorts med syfte 

att komplettera tidigare forskning på området och således bidra till en fördjupad förståelse av 

digitaliseringens effekt på den fortsatta samhällsutvecklingen och socialtjänstens offentliga verksamhet 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, sid 18–19).  

Begrepp från Castells teori (2001) om nätverkssamhället och Tillys teori (2000) om ojämlikhet utgör 

studiens begreppsliga referensram. Begreppen valdes utifrån strävan om förståelse för det digitala 

samhällets struktur samt synliggörande av potentiella risker som följer av den digitala 

samhällsutvecklingen. 

Nätverkssamhället 
Castells teori om nätverkssamhället (2001) baseras på idéer om det postindustriella samhället och syftar 

till att synliggöra den globala utvecklingens fram- och baksidor. Teorin utgår således från ett 

samhällsperspektiv, där alla människor är en del av ett globalt samhälle (Engdahl & Larsson, 2011, sid 

331). Det globala samhället möjliggör alternativa meningssammanhang och bidrar till nya sociala 

(digitala) relationer i den verkliga virtualitetens kultur (Castell, 2001, sid 421–422). Genom utveckling av 

virtuella flödesrum har människors interaktioner och relationer kommit att förändrats och till stor del 

baseras på gemensamma intressen, något som möjliggör betydelsefulla relationer på distans (Engdahl 

& Larsson, 2011, sid 338). Nätverkssamhället beskrivs således kunna öka människors delaktighet i 

samhället, där gemensamhetens privatisering av sociala nätverk utvecklar individers personliga gemenskaper, 

såväl i den fysiska som virtuella verkligheten (Castell, 2001, sid 408; Engdahl & Larsson, 2011, sid 338). 

I den tidigare forskningen kunde en förståelse om digital teknik som möjliggörande faktor för att bryta 

isolering och öka den social samhörigheten. Av den bakgrunden är det studiens förhoppning att genom 

användning av den verkliga virtualitetens kultur och gemensamhetens privatisering, kunna identifiera 

positiva faktorer i den fortsatta digitala utvecklingen.  

I den digitala och globala samhällsutvecklingen har sysselsättning inom den sociala servicen och 

omsorgen ökat (Castell, 2001, sid 248–249). Denna utveckling beskriver Castell genom begreppet social 

service, en kategori av sysselsättning som utgör ett karaktäristiskt drag för det digitala samhället (2001, 

sid 248–49). Genom att använda social service som ett teoretiskt verktyg i analysen är förhoppningen 

att kunna identifiera nya karaktäristiska drag i visionen om det digitala samhället.   Vidare beskriver 

Castell en ojämlikhet i den digitala samhällsutveckling som en digital klyfta, vilken uppstår som följd av 

människors ojämlika förutsättningar och tillgångar att nyttja digital teknik. Ju mer samhället 

digitaliseras, desto större krav ställs på dess infrastruktur, samhällsfunktioner och befolkning att 

anpassa sig och följa med i den digitala utvecklingen (Castell, 2001, sid 256; Engdahl & Larsson, 2011, 

sid 337–338). I analysen är förhoppningen att den digitala klyftan kan bidra till att synliggöra ojämlika 

förhållanden som kan innebär risker för digitalt utanförskap.  Castell (2001) beskriver det globala 

samhällets framväxt och han använder begreppet informationell välfärdsstat för att beskriva ett digitalt 

samhälle som möjliggör alla medborgares deltagande i informationsflöden och den ekonomiska 

utvecklingen. Följaktligen genererar detta minskad social polarisering samt ökad politisk legitimitet i 

samhället. I en informationell välfärdsstat uppmanas makthavare att varken kontrollera eller reglera 
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den informationella ekonomin, utan istället satsa på att öka människors deltagande i 

informationsutbytet (Engdahl & Larsson, 2011 sid 342–343). Då studien undersöker socialtjänstens 

förutsättningar att uppfylla mål enligt 1 kap. 1§ SoL, utifrån visionen om ett digitalt samhälle, gynnas 

studien av ett teoretiskt begrepp som i analysen kan bidra till en förståelse för det digitala samhällets 

uppbyggnad.   

Ojämlikhet 
Tillys teori förklarar ojämlikhet i samhället som orsakad av en ojämn fördelning av tillgångar samt 

individer, grupper och länder som utnyttjar denna ojämna fördelning. Detta benämns i Tillys teori som 

kategoriell ojämlikhet (Tilly, 2000, sid 86). Begreppen exploatering och opportunity hoarding beskrivs som 

två aktivt upprätthållande krafter av samhällets kategoriella ojämlikhet (Tilly, 2000, sid 20–21). 

Med exploatering åsyftas makthavande aktörer vilka kontrollerar resurser och gynnas av att exkludera 

andra från att ta del av resursernas fulla värde (Tilly, 2000, sid 98). Opportunity hoarding sker då ett 

slutet, selektivt nätverk vinner tillträde över en värdefull resurs, vilken monopoliseras och säljs för 

vinst. Avkastningen används för att stärka nätverkets position ytterligare. Genom att samla alla resurser 

och endast använda dem för eget bruk eller försäljning, exkluderas andra från att ta del av dessa resurser 

(Sunesson, 2017, sid 278; Tilly, 2000, sid 103). Studien syftar till att undersöka visionen om det digitala 

samhället i offentliga dokument på nationell, regional och kommunal nivå vilket innebär att materialet 

framställs av aktörer i maktposition. Till följd av detta ansågs det värdefullt att använda teoretiska 

begrepp som kunde problematiserar visionen om det digitala samhället i förhållande till medborgarnas 

rättigheter.  

Sammanfattande reflektion 
Valda teoretiska begrepp används för att tolka studiens resultat och problematisera digitaliseringen i 

relation till socialtjänstens verksamhet och förutsättningar att uppfylla uppdrag och mål. Begreppen 

informationell välfärdsstat, social service, den verkliga virtualitetens kultur samt gemensamhetens privatisering används 

för att tolka och förstå digitaliseringens betydelse för samhället och dess stödfunktioner, med fokus på 

socialtjänstens förutsättningar att uppfylla uppdrag och mål. Ett särskilt intressant begrepp i detta 

sammanhang, är den digitala klyftan som används för att tolka hur socialtjänsten berörs av den digitala 

ojämlikheten i samhället. För att komplettera den digitala klyftan används begreppen exploatering och 

opportunity hoarding, för en fördjupad tolkning av den digitala ojämlikheten. Dessa begrepp syftar även 

till att problematisera digitaliseringens stora drivkraft och synliggöra medborgarnas position i den 

digitala utvecklingen. Syftet är således att genom valda teoretiska begrepp kunna tolka digitaliseringens 

betydelse ur olika perspektiv. 

Avslutningsvis framgår delaktighet som ett centralt begrepp i den tidigare forskningen. Då främjande av 

alla människors delaktighet och deltagande på jämlika villkor framgår av socialtjänstens uppdrag, 

kommer inte delaktighet att som användas som ett teoretiskt verktyg i denna studie. Utan istället 

kopplas studiens resultat till den tidigare forskningen som belyser vikten av digital delaktighet för alla, 

samt socialtjänstens uppdrag att uppfylla mål enligt 1 kap. 1§ SoL. 
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4. METOD OCH MATERIAL 

Studien utgår från kvalitativ forskningstradition och intar en induktiv ansats till forskningsmaterialet. 

Forskningsmaterialet består av offentliga dokument vilka analyseras genom en kvalitativ 

innehållsanalys. I detta kapitel presenteras studiens val av metod samt insamling- och urvalsprocess av 

forskningsmaterial närmare. Även överväganden och ställningstaganden presenteras med syfte att 

redogöra för studiens arbetsprocess. 

Insamling och urval av dokument 
Till en början eftersöktes dokument av juridiskt vägledande karaktär som behandlade digitalisering av 

socialtjänsten, såsom statliga offentliga utredningar och propositioner. För insamling av relevanta 

dokument valdes följande sökord för avgränsning i den juridiska informationstjänsten JUNO: digital, 

digitalisering, teknik och socialtjänst. Därefter begränsades sökningen till statliga offentliga utredningar 

inom socialrättens område, publicerade från år 1999 fram till år 2020. Sökningen gav flera träffar, totalt 

167 stycken. Av sökresultatet bedömdes endast ett fåtal dokument vara relevanta för studien, vilket 

föranledde en utvidgad sökning som inkluderade samtliga rättsområden, inklusive alla former av 

rättsliga förarbeten inom samma tidsperiod som innan. Genom ett fåtal intressanta fynd, bland annat 

i Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91) upptäcktes regeringens 

digitaliseringsstrategi, något som kom att ändra studiens urval av forskningsmaterial. Strategier, 

visioner och överenskommelser på nationell, regional och kommunal nivå bedömdes bättre lämpade 

att vittna om socialtjänstens förutsättningar i den digitala samhällsutvecklingen än de rättsliga 

förarbetena. Slutligen kom urvalet av studiens forskningsmaterial att utgöras av följande dokument: 

o För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi (Regeringskansliet, 2017) 

o Vision e-hälsa 2025 - gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård 

(Socialdepartementet & SKR, 2016) 

o Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 

(Socialdepartementet & SKR, 2020),  

o Utveckling i en digital tid - en strategi för grundläggande förutsättningar (SKR, 2019) 

o Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad (Stockholms stad, 2016) 

Kvalitativ innehållsanalys 
Studiens val av analysmetod är kvalitativ innehållsanalys. Metoden tillämpades utifrån en induktiv 

ansats, med syfte att låta empirin “tala fritt”, utan förbestämda koder eller begränsningar av teoretiska 

ramar. Detta motiveras av att en kvalitativ innehållsanalys utgår från det manifesta innehållet i 

forskningsmaterialet (Padgett, 2008, sid 142). En öppen och utforskande ansats till 

forskningsmaterialet bedömdes lämplig för att etablera en förståelse för digitaliseringen i relation till 

socialtjänsten, med viss begränsning till studiens syfte och frågeställningar (Padgett, 2008, sid 142). 

Vidare innebar analysmetoden en empirinära och repetitiv analys av materialet, inledningsvis på en 

deskriptiv nivå där observerbara koder identifieras utifrån meningsbärande enheter (Padgett, 2008, sid 

152). En enhetlig kodlista sammanställdes gemensamt efter självständig kodning av materialet. När 

vidare co-kodning fortsatte utifrån kodlistan, kompletterades kodlistan med nya koder fram tills att en 

mättnad uppnåtts (Padgett, 2008, sid 154–155). Kodningsprocessen illustreras i tabell 1, där exempel 
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på en meningsbärande enhet och kondensering av denna utgjort en del av förståelsen bakom ett av 

resultatets teman.  

Tabell 1. Exempel på kodningsprocess i kvalitativ innehållsanalys.  

Exempel på 

meningsbärande enhet  
Kondenserad 

enhet  
Kod  Tema  Kommentar  

“Digitalisering ska förstås 

som arbetssätt, processer och 

beteenden som förändras i 

snabb takt med stöd eller på 

grund av ny teknik och 

datadriven utveckling. 

Digitalisering medför också 

möjligheter för individer, 

verksamheter och system att 

inhämta, utbyta och analysera 

information på helt nya sätt. 

” (SKR 2019:4) 

Den fortsatta 

digitaliseringen av 

samhället 

motiveras genom 

möjlighet att 

uppnå god och 

jämlik hälsa för 

alla medborgare 

Motiv 

för fortsatt 

digitalisering 

av samhället 

 

Incitament för 

digitala 

satsningar 

För att driva den digitala 

utvecklingen framåt 

framkommer olika 

former av incitament för 

sagda utveckling. Detta 

synliggörs i kodningen. 

Bland annat motiveras 

den digitala utvecklingen 

av möjlighet till en bättre 

välfärd för samhällets 

medborgare.  

 

Efter kodning av meningsbärande enheter övergick analysarbetet till en subjektiv tolkning av kodernas 

relationer till varandra som enskilda delar men även som del av empirins helhet. Den subjektiva 

helhetstolkningen av koderna kom sedermera att utgöra resultatets övergripande teman (Padgett, 2008, 

sid 158). Avslutningsvis abstraherades analysens resultat, vilket illustreras i tabell 2, genom att koderna 

tolkades utifrån studiens begreppsliga referensram (Padgett, 2008, sid 152–158).  

Tabell 2. Exempel på teoretisk tolkning av den kvalitativa analysens resultat. 

Kod Tema Teoretiskt 

begrepp 
Kommentar  

Motiv 

för fortsatt 

digitalisering av 

samhället 

Incitament för 

digitala satsningar 
Den 

informationella 

välfärdsstaten  

Incitament för digitalisering kan teoretiskt förstås 

som en informationell välfärdsstat då motiven 

bakom utvecklingen är att medborgare ska ha 

möjlighet att uppnå god och jämlik vård i hela 

landet. Möjlighet till en förbättrad välfärd är en del 

av betydelsen bakom detta teoretiska begrepp.  

 

Vi upplevde att kodningen var en omfattande arbetsprocess som krävde gemensam validering för att 

undvika diskrepans kring definition av koder och tematisering och teoretisk tolkning, något som 

Padgett (2008, sid 154–155) beskriver som en sida av metodens utmaningar. När kodningen uppnått 

mättnad, reducerades kodlistan till ett hanterligt antal koder för vidare analys, varvid 30 till 40 koder 

till en början bedömdes rimligt för denna studie. Analysmetoden krävde dock flexibilitet och öppenhet 

för eventuella förändringar och ställningstaganden enligt Padgett (2008, sid 152–155), vilket för oss 

innebar att kodlistan slutligen bestod av ca 50 koder som kom att utgöra resultatets övergripande 

teman.  
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Metodöverväganden 
Studiens metodöverväganden utgick från Ruth (1991) artikel Reliabilitets- och validitetsfrågan i kvantitativ 

respektive kvalitativ forskningstradition. Ruth (1991, sid 283) beskriver att reliabilitet (tillförlitlighet) sällan 

ägnas samma uppmärksamhet inom det kvalitativa forskningsområdet som i det kvantitativa 

forskningsområdet. Detta beror delvis på att datainsamling inom den kvalitativa forskningen ofta utgår 

från mänskliga interaktioner och subjektiva upplevelser. Dessa former av empiri är således svåra att 

mäta och bevisa på samma sätt som kvantitativ empiri med stora mängder av mätbara data. Ruth (1991, 

sid 283) betonar särskild vikten av forskarens ansvar att säkerhetsställa tillförlitligheten i sin kvalitativa 

forskning. Det är således forskarens ansvar att besitta tillräcklig förförståelse samt kompetens att 

studera ett fenomen utifrån dess relevanta omständigheter. För denna studie innebar det förkunskap 

om tidigare forskning som producerats på området. Vår förförståelse har dels förvärvats genom 

inläsning av tidigare forskning och internets historia. Detta har bidragit till en förkunskap om relevanta 

begrepp, händelser och förhållanden kopplade till studiens område. 

En viktig aspekt för studiens resultat, analys och slutsats är reflektion och diskussion kring hur vår 

förkunskap kan påverka studiens utfall (Ruth, 1991, sid 284). Eftersom studien utgår från en induktiv 

ansats är förhoppningen att förförståelsen inte ska begränsa tolkningen av empirin, men vi lämnar ändå 

utrymme för begränsning då risk alltid finns för en på förhand etablerad subjektiv tolkning av studerat 

fenomen. Även materialets mättnad, det vill säga mängden empiri relevant för studien, avgör graden 

av tillförlitlighet i studiens resultat och slutsatser. Denna studie strävar efter tillräcklig mättnad för att 

etablera en djupförståelse kring forskningsfrågan. Studiens tidsram om tio veckor innebär dock en 

begränsning för det djup av förståelse som önskas uppnås om studerat fenomen. Förutom tidsaspekten 

kan den öppna och utforskande ansatsen försvåra identifieringen av relevanta meningsbärande enheter. 

Förhoppningen är dock att dessa risker ska överkommas genom medvetenhet om studiens 

begränsningar, yttre faktorer samt genom planering, kommunikation och systematiskt analysarbete 

tillsammans (Padgett, 2008, sid 142; Ruth, 1991, sid 284). 

Vidare bedöms studiens validitet (trovärdighet) efter dess transparens och redogörelse kring det material 

som använts samt arbetsprocessens uppkomna utmaningar och ställningstaganden (Ruth, 1991, sid 

285–286). Denna studie söker trovärdighet genom redogörelse för bakgrunden till studien, tidigare 

forskning som gjorts på området samt ställningstaganden under arbetets gång. Vidare motiveras 

studiens val av metod, material, urval och begreppsliga referensram. När det kommer till slutsatsen om 

socialtjänstens förutsättningar i det digitala samhället, kan studien endast uttala sig om resultatet från 

studiens urval av forskningsmaterial. Vidare dras slutsatser utifrån teoretisk tolkning, vilket inte söker 

någon universellt giltig sanning, utan en förståelse för socialtjänstens förutsättningar i ett allt mer 

digitaliserat samhälle (Ruth, 1991, sid 287). 

Forskaretiska överväganden 
Denna studie söker svar på syfte och frågeställningar i offentliga dokument, vilket gör att etiska 

överväganden gällande integritet eller konfidentialitet inte bedöms relevant för etiskt övervägande. Vad 

som däremot kan tillämpas är studiens positionering till forskaretiska principer.  Dessa överväganden 

har genomförts med utgångspunkt i Mertons CUDOS-krav. Fyra principer om moraliska 

överenskommelser mellan forskaren, forskarsamhället och samhället i övrigt (Vetenskapsrådet, 2017, 

sid 12). 
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Mertons första princip är communism (Vetenskapsrådet, 2017, sid 13), vilken handlar om samhällets och 

forskningsvärldens rätt att ta del av studiens resultat. Vi vill med denna studie förstå socialtjänstens 

förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag och mål i ett digitalt samhälle. Då socialtjänsten fyller en 

betydelsefull funktion i samhället, det vill säga tillgodose människors behov av hjälp och stöd, hade 

det stått utom all rimlighet att undanhålla denna studies resultat som skulle kunna påverka 

socialtjänstens funktion i samhället. Den andra principen, universalism, innebär sammanfattningsvis att 

studiens vetenskapliga arbete ej får genomföras utifrån andra kriterier än rent vetenskapliga 

(Vetenskapsrådet, 2017, sid 13). Denna studie intresserar sig för innehållet i offentliga dokument och 

analyserar det genom kvalitativ innehållsanalys, vilket således bedöms förhålla sig till principen om 

universalism. 

Vidare handlar den tredje principen disinterestedness, om att studien ska behandla det som framgår av 

syfte, frågeställningar och forskningsfråga, inte utifrån någon dold agenda (Vetenskapsrådet, 2017, sid 

13). Syftet med denna studie är att söka förståelse kring socialtjänstens förutsättningar i ett digitalt 

samhälle. Principen om att inte ha dolda motiv anses således uppfyllda. Avslutningsvis handlar den 

fjärde principen, organized scepticism, om förhållningssättet till studiens val av metod, teori, material, urval 

och resultat. Det är viktigt att förhålla sig kritisk, ifrågasätta och inte dra några förhastade slutsatser 

utan tillräcklig grund (Vetenskapsrådet, 2017 sid 13). Studien förhåller sig till denna princip genom att 

redovisa arbetets gång och stundtals ändrad riktning (Vetenskapsrådet, 2017, sid 53). Studien strävade 

efter en tydlig struktur med utförlig redogörelse av forskningsprocessen och resultat, som i sin tur går 

att validera och reproducera, i enlighet med Vetenskapsrådets krav på forskaretiskt arbete (2017, sid 

25). 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel presenteras resultatet från studiens kvalitativa innehållsanalys och analyseras med 

stöd av studiens begreppsliga referensram. Studiens empiri består av offentliga dokument, innehållande 

strategier, visioner och överenskommelser på nationell, regional och kommunal nivå. Dokumenten har 

genom identifiering av meningsbärande enheter kodats och slutligen utmynnat i följande 

teman:  Utveckling av det digitala samhället, Juridiska villkor för digitalisering samt Incitament för digitala 

satsningar. 

Studiens resultat presenteras med teoretisk tolkning, följt av koppling till tidigare forskning och 

socialtjänstens mål enligt 1 kap. 1§ socialtjänstlagen. Begrepp från Castells teori om nätverkssamhället 

och Tillys teori om ojämlikhet används för tolkning av resultatet. De teoretiska begreppen är kursiverade 

i texten för att tydliggöra då teoretisk tolkning av resultatet förs. Huvudsakliga resultat i tidigare 

forskning berör digitaliseringens möjligheter för enskilda medborgare, i synnerhet grupper som äldre 

och personer med funktionsvariationer, att tillgodose förutsättningar för ökad delaktighet i den nya 

digitala normen i samhället. Med bakgrund av den tidigare forskningen formulerades studiens 

forskningsfråga rörande socialtjänstens förutsättningar att uppfylla mål i ett allt mer digitalt samhälle. 

Utveckling av det digitala samhället 
I följande tema redogörs Sveriges förutsättningar att utvecklas till ett modernt och digitalt samhälle. 

Resultatet visar att centrala faktorer för Sveriges förutsättningar att utveckla ett digitalt samhälle är ett 
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behov av att utveckla innovativa lösningar, digital kompetens och samverkan mellan betydelsefulla 

aktörer. 

“I regeringens arbete är det prioriterat att arbetslösheten bekämpas, kunskapsresultaten i skolan 

stärks och klimatutsläppen minskar. Sverige ska vara ett föregångsland i implementeringen av de 

globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och Parisavtalet. Digitalisering är ett viktigt 

verktyg för att nå flera av målen” (Regeringskansliet, 2017, sid 8) 

Av Regeringskansliet (2017) framgår den nationella motivationen för genomförande av digitala 

satsningar, vilket illustreras bland annat genom att uppfylla de globala målen för Agenda 2030 och 

Parisavtalet. Uppfyllandet av Agenda 2030 och Parisavtalet kan förstås som medel för att minska 

Sveriges arbetslöshet, stärka skolresultaten samt minska landets globala klimatpåverkan. Detta kan 

teoretiskt förstås som en del av en informationell välfärdsstat då uppfyllandet av de globala målen kan 

anses förbättra samhällets välfärd och medborgarnas samhällsdeltagande.  

“Användningen av digitalisering och ny teknik skapar förutsättningar för innovation och ökad tillväxt 

i Stockholm, men också möjligheter till ökad processeffektivitet och innovationskraft inom 

Stockholms stads verksamheter” (Stockholms stad, 2016, sid 10) 

Ur ett kommunalt perspektiv betonar Stockholms stad (2016) utvecklingen av ett smart och 

uppkopplat samhälle kan underlätta och förbättra samhällslivet för alla invånare, besökare, företag och 

verksamheter. Även SKR (2019) beskriver utifrån en kommunal och regional nivå hur digitaliseringens 

möjligheter kan ge samhället bättre förutsättningar att möta välfärdens utmaningar. Teoretiskt kan 

digitala lösningar i samhället förstås som en social service, då utvecklingen av en modern, digital välfärd 

innehåller nya karaktäristiska drag. Exempel på karaktäristiska drag som framkommer i empirin är 

processeffektivitet och ökad innovationskraft. Vidare ger SKR (2019) fler uttryck för social service 

genom att betona vikten av att medarbetare i offentliga verksamheter utvecklar sina digitala förmågor 

och digital mognad med motiveringen att “en organisation med hög digital förmåga utmärks av en hög 

verkningsgrad avseende digitala initiativ samt förmågan att balansera effektivitet och innovation” 

(2019, sid 6). Även Regeringskansliet (2017) menar att “det behövs en ökad digital kompetens på alla 

nivåer i offentlig sektor [...] Digital kompetens och mognad är kritiskt för att skapa förtroende för de 

tjänster som tillhandahålls.” (Regeringskansliet, 2017, sid 15). Sammanfattningsvis kan den sociala 

servicen i det digitala samhället, som illustreras i empirin, förstås utifrån den digitala förmågan och 

mognaden vilket vidare möjliggör ökad processeffektivitet och innovationskraft för en hållbar 

samhällsutveckling. 

“Staten har en nyckelroll i att forma förutsättningarna för förändring. De konkreta 

lösningarna däremot måste lämnas till de som har nödvändiga detaljerade kunskaper - 

kommuner, regioner och privata entreprenörer i samverkan” (SKR, 2019, sid 4) 

Som framgår av SKR (2019) har staten en nyckelroll i den digitala samhällsutvecklingen, vilken grundar 

sig i Sveriges tidigare välfärdsomställningar där gott ledarskap och stöd från staten varit en viktig faktor 

för att lyckas med genomförandet. Det framkommer av samtliga dokument att ansvar för konkreta 

lösningar ska delegeras från staten till kommuner, regioner och svenskt näringsliv. En sådan 

ansvarsfördelning mellan flera aktörer kan å ena sidan teoretiskt tolkas som en risk att befästa ojämlika 

strukturer i samhället och således opportunity hoarding. Det framgår i samtliga dokument att offentliga 

verksamheter har besparingskrav och att deras digitala utveckling motiveras av effektiviserings och 

nyttodefinierade mål. Fokuset på en kostnadseffektiv myndighet kan tolkas som en risk för opportunity 
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hoarding då besparingskrav och effektiva lösningar riskerar att gå före medborgarnas behov och 

önskemål.  Å andra sidan motiverar Socialdepartementet och SKR (2020) den digitala utvecklingen för 

att kunna möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför, vilken till följd av ökad livslängd och en 

åldrande befolkning “behöver utvecklas genom att ta tillvara potentialen i att använda tekniska 

lösningar såsom välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt” (Socialdepartementet & SKR, 

2020, sid 3). Detta problematiserar risken för opportunity hoarding, då samhället står inför stora 

välfärdsutmaningar som måste hanteras oavsett besparingskrav eller effektiviseringsmål.  

“Digital teknik och data skapar nya möjligheter för innovation och företagande. Denna kraft behöver 

tas till vara, och det svenska näringslivet ges bästa möjliga förutsättningar att verka i och bidra till 

den digitala ekonomin och både utveckla och använda sig av nya produkter och tjänster.” 

(Regeringskansliet, 2017, sid 20) 

Näringslivet beskrivs av Regeringskansliet (2017) som en betydelsefull aktör för landets fortsatta 

digitala utveckling och hållbara tillväxt. Regeringskansliet (2017) beskriver att näringslivet bör ges bästa 

möjliga förutsättningar för fortsatt utveckling av digitala verktyg och tjänster. Kontextuellt kan 

näringslivet förstås genom dess generering av skattemedel till den svenska välfärdsstaten men även 

möjliggörande av fler arbetstillfällen. Näringslivet har därför en unik roll i att bekämpa bland annat 

arbetslöshet, men även ombesörja samhället stödfunktioner genom sin generering av skattemedel. 

Följaktligen kan näringslivets roll teoretiskt förstås som en del av den informationella välfärdsstaten, där 

näringslivet ses som möjliggörare för digitalt deltagande för alla medborgare genom sin utveckling av 

ny teknik och tjänster. En annans aspekt av den informationella välfärdsstaten är omsättning av 

information (data) som det offentliga kan bidra med till näringslivet för utvecklingen av en bättre digital 

välfärd för alla samhällsmedborgare. Detta illustreras av Regeringskansliet (2017) som menar att 

myndigheterna “bör aktivt sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av offentlig 

information för att underlätta framväxten av en informationsmarknad (Regeringskansliet, 2017, sid 

22). Å ena sidan uppmärksammas en avsaknad av resonemang gällande potentiellt vinstintresse i de 

dokument där näringslivet framställs som nyckelfaktor. Denna avsaknad kan identifierades som en risk 

för opportunity hoarding. Detta då fokus på försäljning och vinst kan riskera att digitala lösningar inte 

utformas utifrån användarnas faktiska behov och förutsättningar. Å andra sidan framgår av SKR (2019) 

incitament för att “tjänster ska utformas så att så många som möjligt kan använda dem utifrån sin 

förmåga och sina förutsättningar (SKR, 2019, sid 22), vilket kan förstås som motvikt för risken av 

opportunity hoarding.  

“Digitalt informationsutbyte kräver gemensamma standarder och begreppsmodeller. Det är viktigt 

att försäkra interoperabilitet. Regeringen ser fortsatta behov av att förstärka samordningen för att 

skapa goda förutsättningar för digital samverkan inom offentlig sektor” (Regeringskansliet, 2017, sid 

34).  

Som framgår av ovanstående citat ser regeringen ett fortsatt behov av förstärkt samordning där 

information och utbyte av information, ses som en viktig del i för den digitala utvecklingen. 

Information kan teoretiskt förstås som ett karaktärsdrag för det digitala samhället och del av dess sociala 

service. “Öppna data” och “interoperabilitet” framkommer av två dokument som centrala begrepp 

gällande informationshanteringen. SKR (2019) beskriver öppna data som “information från offentliga 

organisationer som görs tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera, utan 

andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering” (SKR, 2019, sid 19). Vad gäller interoperabilitet 

förklarar Regeringskansliet (2017) detta som system med syfte att “utbyta information utan 
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restriktioner” (Regeringskansliet, 2017, sid 29). Begreppen kan problematiseras teoretiskt som en risk 

för exploatering. Tolkningen baseras SKR:s (2019) formuleringar om informationsutbyte utan 

restriktioner och informationens tillgänglighet för vem som helst. Kontextuellt kan information från 

offentliga verksamheter om medborgare vara av känslig natur, även om de inte faller under 

offentlighets- och sekretesslagens skydd. Om information hamnar i fel händer riskerar denna att 

utnyttjas och användas för att driva den digitala utvecklingen framåt utifrån ett kostnadseffektivt 

perspektiv och ej medborgarnas faktiska behov och önskemål. Vad som talar emot risken för 

exploatering av medborgares information, är utvecklingen av e-legitimation med syfte att säkerställa 

identitet och behörighet till särskild information. Regeringskansliet (2017) beskriver att e-legitimering 

är viktigt för att kunna säkerställa tryggt informationsutbyte vid samverkan mellan socialtjänsten och 

hälso-sjukvården gällande samordnade insatser för enskilda.   

Resultatets koppling till tidigare forskning och SoL 

Motivet för att genomföra den digitala utvecklingen av det svenska samhället baserar sig till stor del på 

de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet som Sveriges regering har skrivit under. Digitala 

satsningar avser exempelvis att minska arbetslösheten och landets globala klimatpåverkan såväl som 

att underlätta vardag och samhällsliv för medborgare, näringsliv och offentliga verksamheter, vilket 

teoretiskt kan förstås som utveckling av en informationell välfärdsstat. Detta kan även kopplas till 

Viluckiene & Ruskus (2017) och Nilsson (2016) beskriver digitala möjligheter som en mänsklig 

rättighet, då digitalisering möjliggör för människor att delta på jämlika villkor i samhället. Att främja 

ett aktivt samhällsliv för alla medborgare är ett av målen för socialtjänsten enligt 1 kap. 1§ SoL, ett mål 

som kan anses uppfyllt genom de digitala satsningar som åsyftas i resultatet om att underlätta 

människors vardag.   

För utveckling av det moderna och digitala samhället krävs digitala lösningar. Dessa lösningar kan ses 

som karaktäristiska drag för den digitala välfärden och således den sociala servicen i samhället. Svensson 

och Larsson (2018) beskriver att resurser krävs för utveckling av digital kompetens och för att kunna 

tillgång till digital teknik, både vad gäller socialtjänstens medarbetare, såväl som deras klienter. Hur ett 

ökat fokus på effektivisering kan komma att påverka socialtjänstens möjlighet att tillgodose individuella 

behov finns inte beskrivet. Inte heller vilka konsekvenser ett större flöde av information kan få för 

klienter. Av empirin framgår att den digitala utvecklingen bör präglas av användarnas behov och 

förutsättningar, vilket teoretiskt kan förstås som den informationella välfärdsstaten. Detta överensstämmer 

med Hasselbring och Williams Glaser (2000) vilka betonar betydelsen av digital tillgänglighet och 

användarvänlighet och ser detta som ett sätt att tillgodose digitala rättigheter för alla. Genom ett 

perspektiv på användarnas behov och önskemål kan det även förstås uppfylla socialtjänstens mål om 

att främja människors aktiva deltagande i samhället (1 kap. 1§ SoL). 

Vidare framkommer risk för opportunity hoarding, genom ansvarsfördelningen mellan staten, regioner, 

kommuner och svenskt näringsliv för genomförandet av digitaliseringen. Den risken återfinns ej i 

tidigare forskning. Vad som däremot framkommer av Casemajor m.fl. (2015) är en ny samhällsnorm 

som förutsätter allas digitala deltagande. Ansvarsfördelningen mellan staten, regioner, kommuner och 

svenskt näringsliv kan med bakgrund till Casemajor m.fl. (2015) förstås som en del av den nya 

samhällsnormen, vilken förutsätter alla medborgares digitala deltagande.  Ur socialtjänstens perspektiv 

innebär den digitala samhällsnormen nya förväntningar på vad ekonomisk och social trygghet, 
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jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet innebär, exempelvis tillgång till internet 

och möjlighet att verifiera sin identitet med e-legitimation.  

Näringslivet ges en betydande roll för den fortsatta utvecklingen av digitala tjänster genom sin 

möjlighet att erbjuda arbetstillfällen och generera skattemedel. För socialtjänstens möjligheter uppfylla 

mål enligt 1 kap. 1§ SoL kan näringslivet ses som den faktor som bidra till att enskilda inte behöver 

tillgodoses hjälp och stöd från myndigheten. Det är även från näringslivets verksamheter som 

skattemedel kommer från och som används av myndigheten för att utföra sitt arbete vilket innebär att 

utan näringslivet, ingen socialtjänst. Av den forskning som presenteras i tidigare kapitel har näringslivet 

inte synliggjorts eller gets betydelse.  

Öppna data och interoperabilitet förstås i empirin som avgörande faktorer för ökad samverkan och 

effektivt samarbete mellan offentliga aktörer. Teoretiskt kan informationsflöde utan restriktioner 

förstås som en risk för exploatering av medborgares information. Det framgår att socialtjänsten ska vidta 

hänsyn för klienterna och deras situation samt inrikta sin verksamhet på att frigöra och utveckla 

enskildas resurser (1 kap. 1§ SoL). Socialtjänstens möjlighet till ökad digital samverkan med andra 

huvudmän kan således förstås som nödvändigt för att tillgodose klienters behov av samordnade 

insatser. 

Juridiska villkor för digitalisering 
Följande tema behandlar grundläggande etiska principer och juridiska perspektiv som framkommit 

gällande den digitala utvecklingen av offentliga verksamheter. Centralt för temat har varit lagstiftningen 

roll i den digitala utvecklingen och för vem en förändrad lagstiftning gynnar. En annan del av temat 

behandlar rättigheter som jämlikhet och jämställdhet och skydd av personlig integritet. Perspektivet 

kring rättigheter åsyftar även klienter i deras kontakt med myndigheter.  

“För att nå strategins mål behöver reformtempot öka och lagstiftning som i onödan hindrar 

digitalisering anpassas” (Regeringskansliet, 2017, sid 28). 

Inledningsvis framgår av samtliga dokument att digital utveckling på samhällsnivå kräver reflektion 

kring nuvarande lagstiftning, för att avgöra hur den förhåller sig till dagens samhälle eller är i behov av 

en förändring. Det framkommer exempelvis av Socialdepartementet & SKR (2020) att 

utvecklingsarbetet särskilt bör beakta medborgarnas rätt till skydd av personlig integritet. Genom att 

betrakta lagstiftning som en möjlighet att skydda medborgarnas personliga integritet samt driva den 

digitala samhällsutvecklingen framåt, kan detta teoretiskt förstås som gemensamhetens privatisering. Genom 

att säkerhetsställa att enskildas säkerhet kan tryggas genom lagstiftning, kan detta i förlängningen ses 

som en möjlighet för medborgare att känna trygghet vid användning av digitala verktyg och tjänster. 

Genom det resonemang som förs i citatet ovan och Regeringskansliets (2017) resonemang om att 

“lagar och förordningar behöver ge tillräckligt stöd för den digitala utvecklingen (Regeringskansliet, 

2017, sid 29) urskiljs lagstiftningens bromsande effekter för fortsatt digitalisering i samhället. Samtliga 

dokument inger behovet av att ändra lagar och regler, till digitaliseringens fördel. Att ändra 

lagstiftningen på ett sådant sätt att det gynnar den fortsatta digitala samhällsutvecklingen, kan teoretiskt 

förstås som en risk för exploatering om inte medborgerliga rättigheter, som skydd av personlig integritet 

och rätten till självbestämmande, tas i beaktning.  
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“En viktig förutsättning för nyttjande av framväxande teknologi i verksamhetsutvecklingen är att det 

finns regelverk och lagstiftning som möjliggör informationshantering utifrån användarens behov” 

(SKR, 2019, sid 12).  

Fortsättningsvis kan utifrån SKR:s (2019) ovanstående citat, om att informationshantering ska ske 

utifrån användarens behov, problematiseras. I dokumenten framgår till viss del de grupper som 

behöver riktade insatser för att kunna delta digitalt. Till viss del benämns digitala användare som 

homogen grupp, vilket kan tolkas som risk för en digital klyfta. Denna tolkning utgår från generella 

formuleringar om användarnas behov som framkommer i dokumenten, vilka kan riskera att 

osynliggöra användare med andra behov än majoriteten av digitala användare. Samtidigt framkommer 

en mer nyanserad bild av Socialdepartementet och SKR (2020) som beskriver att “it-stöd bör vara 

tillgängliga och användbara för alla människor, oavsett ålder, funktionsnedsättning, kunskapsnivå eller 

andra förutsättningar utan behov av anpassning eller specialutformning.” (2020:10). Detta kan förstås 

som en successivt ökad medvetenhet kring risken för en digital klyfta för medborgare som befinner 

sig utanför den normativa majoriteten av digitala användare. 

“Stockholm ska bli världens smartaste stad. Stockholm ska vara ett hållbart och inkluderande 

samhälle. De möjligheter och fördelar som digitaliseringen medför ska omfatta alla grupper i 

samhället, gamla som unga, it-vana som it-ovana. Det ska vara ett samhälle där tillväxt, innovation, 

låg miljöpåverkan, jämlikhet och tillgänglighet är en självklarhet" (Stockholms stad, 2016, sid 10)  

Jämlikhet och jämställdhet är två återkommande mönster i empirin och förstås således som centrala 

aspekter i den digitala samhällsutvecklingen. För Stockholms stad (2016) innebär detta att alla 

samhällsgrupper är inkluderade och får ta del av digitaliseringens möjligheter. Detta kan dock teoretiskt 

problematiseras som en risk för digital klyfta eftersom konkreta tillvägagångssätt för att uppnå jämlikhet 

och jämställdhet ej framkommer i något av dokumenten. Vad som saknas är resonemang kring hur 

personer utanför den digitala utvecklingen, till följd av exempelvis bristande digital förmåga, 

kompetens eller ekonomiska förutsättningar, ska ges möjlighet till digital inkludering.  

“Jämställdhet och mångfald inom de branscher och områden där nya digitala lösningar 

utvecklas behöver ges ökad uppmärksamhet och beaktas. [...] ökar dessa branschers makt och 

inflytande i samhällsutvecklingen och med det följer ett ökat samhällsansvar. En hållbar 

digitalisering behöver därför bidra till en jämställd samhällsutveckling” (Regeringskansliet, 

2017, sid 13) 

Av Regeringskansliet (2017) framkommer att näringslivet har en nyckelroll för utvecklingen av ett 

jämställt samhälle. Detta kan kontextuellt förstås genom att undersökningar om könsrepresentation på 

arbetsplatser ofta används som en metod för att mäta jämställdhet. Av Socialdepartementet och SKR 

(2020) framgår att “arbetet med digitalisering och e-hälsa ska utvecklas utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv för att säkerställa likvärdig service, resursfördelning och inflytande mellan 

flickor och pojkar, kvinnor och män” (2020, sid 10). Jämställdhetsperspektivet framstår här endast som 

aktuellt mellan könen. Detta kan riskera att osynliggöra andra sociala faktorer som ålder, 

funktionsvariation, etnicitet och sexualitet, vilka fortfarande diskrimineras på bland annat 

arbetsmarknaden, enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(Martinsson, den 12 december 2018). Denna ojämna fördelning kan teoretiskt förstås som en risk för 

opportunity hoarding, om de som av andra sociala faktorer än kön, förbises i den digitala utvecklingen 

eller förhindras att delta på lika villkor som andra. Den jämställda resursfördelningen som åsyftas i 

Regeringskansliet (2017) löper även risk för exploatering av resurser för de medborgare som innebär en 
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högre kostnad för samhället. Det saknas resonemang i empirin gällande hur medborgare med särskilda 

behov ska få dessa tillgodosedda, utan istället betonas näringslivets ansvar att beakta fortsatta jämlika 

samhällsutveckling. Detta förstås som exploatering då det framställs som näringslivets ansvar att 

tillgodose medborgarnas rättigheter till jämlika villkor men att detta riskerar att inte bli uppfyllda om 

vinstintresse går före medborgarnas faktiska behov.  

“Det är viktigt att företag, organisationer och människor kan möta offentliga verksamheter på ett 

enkelt sätt” (Regeringskansliet, 2017, sid 28) 

Av citatet ovan illustreras vikten av att förenkla kontaktvägarna mellan medborgarna och de offentliga 

verksamheterna, vilket framgår av tre dokument. Till detta hör även att myndighetsbeslut ska 

effektiviseras och tillgång till dokumentation underlättas för klienten. Syftet med digitaliseringen är att 

underlätta för medborgare att ta del av samhällets positiva utveckling vilket teoretiskt kan förstås som 

en del av den informationella välfärdsstaten. Konkret innebära det “en effektivare informationshantering, 

bättre beslutsunderlag för medarbetare, en snabbare och mer rättssäker hantering” (SKR, 2019, sid 11) 

för socialtjänstens verksamhet och klienter. Genom den teoretiska förståelsen av den informationella 

välfärdsstaten kan tillgänglighet och snabb beslutsprocess anses gynna socialtjänstens målgrupper med 

ibland brådskande behov av hjälp och stöd. Detta kan på sikt minska den sociala polariseringen för 

målgruppen och frigöra deras egna resurser. 

Resultatets koppling till tidigare forskning och SoL 

Av empirin framkommer grundläggande perspektiv och principer som värnar om medborgares behov 

och rättigheter i den digitala utvecklingen. Detta kan teoretiskt förstås som gemensamhetens privatisering 

då syftet är att låta medborgarna öka sitt digitala användande utan risk för att deras personliga integritet 

kränks. Detta återfinns som resonemang av Molin, Sorbring och Löfgren-Mårtenson (2015) som 

menar att digitala nätverk kan motverka social isolering och ge användarna en känsla social acceptans 

och deltagande på lika villkor samtidigt som de problematiserar hur unga användare med intellektuell 

funktionsnedsättning riskerar mobbing och trakasserier då de ibland har svårigheter att kommunicera 

genom digitala medier. Utifrån socialtjänstens mål förstås klientens möjlighet till digitalt deltagande 

och skydd av personlig integritet som centrala aspekter att förhålla sig till vid digitalisering av 

verksamheten (1 kap. 1§ SoL). 

Vidare framkommer det av empirin att den digitala samhällsutvecklingen i dagsläget stöter på 

bromsande faktorer i lagstiftning. Detta kan teoretiskt förstås som en risk för exploatering då ingen 

reflektion finns i empirin om de bromsande bestämmelserna skyddar medborgarna och om en 

lagförändring således skulle påverka dem negativt. Å ena sidan skriver Casemajor m.fl. (2015) den 

digitala utvecklingen innebär en etablering av en ny samhällsnorm, något som framgår av denna studies 

resultat. Å andra sidan framgår det inte om lagstiftningens eventuella ändringar för att möjliggöra 

fortsatt digitalisering riskerar att gå emot socialtjänstens mål att främja medborgarnas rättigheter enligt 

1 kap 1§ SoL. 

Empirins resonemang om jämställdhet och jämlikhet i den digitala utvecklingen problematiseras 

teoretiskt genom den digitala klyftan, då exempelvis endast jämställdhet mellan könen framhävs. Andra 

sociala faktorer som ålder, funktionsvariationer och etnicitet, riskerar således att förbises i det digitala 

samhällets jämställdhetsfrågor. Enligt 1 kap. 1§ SoL ska socialtjänsten främja alla människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet, vilket 
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innebär att, trots bristande resonemang i empirin, bör alla människor i behov av hjälp och stöd 

behandlas likvärdigt av socialtjänsten oavsett kön men även andra sociala faktorer. Samtidigt för 

Viluckiene & Ruskus (2017) och Nilssons (2016) ett resonemang om hur digitaliseringen och 

användning av digitala verktyg och tjänster innebär möjlighet för användaren att uppleva social 

inkludering i samhället samt stärka sin självständighet. Detta kan följaktligen förstås om möjliggörande 

faktorer för social jämlikhet i samhället.  

Incitament för digitala satsningar 
I följande tema presenteras resultatet om incitament för den digitala samhällsutvecklingen samt för 

samtliga aktörer och medborgares deltagande i den fortsatta digitaliseringen. Dagens samhälle medför 

nya behov som ställer krav på den svenska välfärdsstatens utveckling. 

“Antalet äldre och unga ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder vilket kan komma 

innebära utmaningar att både bemanna och finansiera äldreomsorgen. För att bättre möta de 

utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver äldreomsorgen utvecklas genom att ta 

tillvara potentialen i att använda tekniska lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för 

digitala arbetssätt” (Socialdepartementet & SKR, 2020, sid 3) 

Socialdepartementet och SKR (2019) illustrerar i ovanstående citat en av samtidens 

välfärdsutmaningar, där digital utveckling ses som en möjlighet att hantera dessa utmaningar. Vidare 

framkommer av samtliga dokument ett behov av att utveckla den svenska välfärdsstaten utifrån 

gemensamma, långsiktiga och hållbara mål. Bland annat framgår att det digitala samhället ska grundas 

i ett demokratiskt synsätt, där offentliga verksamheter erbjuder digitala verktyg och tjänster som är 

tillgängliga för alla medborgare. Detta kan förstås som en informationell välfärdsstat då den digitala 

utvecklingen syftar till att underlätta deltagande i samhällslivet för alla. Av Regeringskansliet (2017) 

framgår detta som en nödvändig “grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen” 

(Regeringskansliet, 2017, sid 16), vilket innebär utveckling av digitala system som inger en känsla av 

trygghet för dess användare.  

Vidare framgår av SKR (2019) att “samverkan med offentlig sektor, näringsliv och akademi blir en 

framgångsfaktor” (2019, sid 25) om utvecklingen av digitala lösningar har ett flexibelt förhållningssätt 

till användarnas behov och förutsättningar. Kontextuellt kan detta förstås som flexibla kontaktvägar 

mellan medborgare och det offentliga, exempelvis genom e-ansökningar och lättillgänglig information 

på myndigheternas hemsidor. Denna flexibilitet kan förstås som del av en informationell välfärdsstat, 

då den offentliga verksamheten bör tillhandahålla tillgänglig information och kontaktvägar med 

beaktning av enskildas olika förutsättningar att delta digitalt.  

“År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i 

syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och 

stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” (SKR, 2019, sid 4) 

Som framgår av citatet ovan syftar digitalisering av vård- och omsorgsområden samt implementering 

av digital teknik, till att tillgodose brukarens rätt till jämlik och likvärdig vård och omsorg. Detta 

motiveras bland annat genom bruk av välfärdsteknologi, vilket definieras av Socialdepartementet och 

SKR (2016) som “den teknik som bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet 

för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga” (Socialdepartementet & SKR, 

2016, sid 9). Genom teoretisk förståelse om den informationella välfärdsstaten, kan välfärdsteknologi 
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förstås som en möjliggörande faktor för att förbättra välfärden. De digitala lösningarna som kommer 

av välfärdsteknologin syftar till att öka trygghet och delaktighet för omsorgstagarna genom att frigöra 

personella resurser som idag upptas av tidskrävande administrativa uppgifter. Kontextuellt kan detta 

förstås som att personal inom äldreomsorgen får mer tid till den faktiska omsorgen av den äldre, vilket 

kan ses som det huvudsakliga uppdraget framför administrativa uppgifter som kan ersättas eller 

förenklas med digitala lösningar. 

“Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar hemma [...] Med 

rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Digital teknik kan också 

bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering.” (Socialdepartementet och 

SKR, 2020, sid 5) 

Ovanstående citat illustrerar hur äldres ökade användning av digital teknik kan bidra till ökad 

självständighet vilket på sikt innebär att de kan bo kvar längre i hemmet.  Implementeringen av digital 

teknik i välfärdsområden, såsom äldreomsorgen, kan förstås som en del av den informationella 

välfärdsstaten, som främjar en meningsfull vardag för den enskilde samt minskar risken för upplevd 

social polarisering. Få exempel ges i dokumenten gällande vilken digital teknik som avser förbättra de 

äldres vardag, de exempel som framgår är GPS-larm och digital tillsyn i hemmet för ökad 

självständighet. Å ena sidan saknas konkreta resonemang kring hur denna teknik ska kunna “bidra till 

mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering” (Socialdepartementet & SKR, 2020, 

sid 5) som framgår av ovanstående citat. Å andra sidan kan dokumentens aspiration att implementera 

digital teknik för att bryta social isolering förstås som inkludering i den verkliga virtualitetens kultur. I 

detta sammanhang kan den verkliga virtualitetens kultur förstås som möjlighet att delta och engagera 

sig socialt utan att behöva lämna sin egen bostad. Vidare belyser Regeringskansliet (2017) den digitala 

möjligheten att kunna delta i kulturella sammanhang på distans, i synnerhet för minoritetsgrupper i 

Sveriges mångkulturella befolkning, vilka beskrivs möta svårigheter att synas och känna kulturell 

tillhörighet. Regeringskansliet (2017) framhåller att kultur är viktigt för den mänskliga samhörigheten 

och att digitaliseringen kan stärka minoritetsgruppers känsla av kulturell samhörighet. 

“Digital kompetens innebär att alla ska har förmågor, förutsättningar och kunna delta i utvecklingen 

på sina villkor när det gäller digitala verktyg och tjänster.” (Regeringskansliet, 2017, sid 12) 

Utifrån ovanstående resonemang, kan en ojämlik fördelning av den kompetens som krävs för att 

använda digital teknik förstås som en digital klyfta. Genom att tillgodose digital kompetensutveckling 

för alla, kan den digitala klyftan i samhället motverkas. Något som även kan betraktas som incitament 

för den digitala samhällsutvecklingen, då digital kompetens kan möjliggöra ett samhällsdeltagande för 

alla, utifrån sina individuella förutsättningar, och således främja social jämlikhet för alla. Konkret 

tillvägagångssätt för att möjliggöra digital kompetensutveckling för alla framgår ej tydligt i något av 

dokumenten. Däremot framför Regeringskansliet (2017) bibliotekens och akademins ansvarsroll i den 

digitala kompetensutvecklingen. Denna brist på konkretisering gällande insatser, kan förstås som en 

risk för digital klyfta om medborgare inte får ta del av den kompetensutveckling som krävs för digitalt 

deltagande. I samtliga dokument föreligger ett stort fokus på behovet av kompetensutveckling hos 

offentliga verksamheters medarbetare, vilket exempelvis illustreras av SKR (2019) som framför att 

“kompetensutveckling är en förutsättning för att driva verksamhetsutveckling med hjälp av digital 

teknik” (SKR, 2019, sid 14). Tonvikten på de offentliga medarbetarnas digitala kompetensutveckling 

föranleder frågan om personer utan anställning eller personer utanför arbetsmarknaden erbjuds 

likvärdig kompetensutveckling, eller hamnar i en digital samhällsklyfta. Placerat i en samhällskontext 
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gällande personer som av olika skäl befinner sig utanför arbetsmarknaden, kan den sedan länge 

pågående debatten om att äldres låga pensionsnivå (Pensionsmyndigheten u.å.) illustrera ett exempel 

på potentiella hinder att ta del av den digitala utvecklingen. I dagens samhälle lever en stor andel äldre 

med en relativt låg ekonomisk standard, något som kan förstås som en av flera orsaksmekanismer för 

en digital samhällsklyfta. Det saknas även resonemang kring hur äldre eller andra medborgare med låg 

ekonomisk standard skall kunna tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter.  

Resultatets koppling till tidigare forskning och SoL 

Sammanfattningsvis utgörs resultatet av detta tema av de välfärdsutmaningar och incitament som 

motiverar deltagande i den digitala samhällsutvecklingen. Den digitala samhällsutvecklingen syftar till 

att tillgodose behoven av vård och omsorg hos den åldrande befolkningen, vilket förstås som en 

informationell välfärdsstat som underlättar samhällslivet för alla medborgare. Genom digital utveckling 

kan offentliga verksamheter utvecklas, personella resurser fördelas där de behövs och medborgares 

möjlighet till jämlikt deltagande och delaktighet i samhället öka.  

Offentliga verksamheters implementering av välfärdsteknologi och digitala tjänster ska vara universellt 

utformade med flexibelt förhållningssätt gentemot den enskildes förutsättningar. Resultatet 

överensstämmer med Svensson och Larsson (2018) som beskriver digitaliseringen av socialtjänsten 

som en möjlighet att sänka trösklarna för medborgare att ta kontakt vid behov av stöd och möjliggöra 

en aktiv delaktighet under exempelvis digitala ansökningsprocesser. Dessa resonemang 

överensstämmer med socialtjänstens uppdrag att “under hänsynstagande till människans ansvar för sin 

och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser” 

(1 kap. 1§ SoL), vilket innebär att myndigheten bör erbjuda flexibla kontaktvägar för att stärka 

medborgares möjlighet att handla mer självständigt. 

I studiens resultat saknas dock resonemang kring hur socialtjänsten praktiskt ska kunna tillgodose sina 

målgruppers förutsättningar att ta del av digital teknik och tjänster för att således kunna uppfylla målet 

att “frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser”, enligt 1 kap. 1§ SoL. Utifrån Hayhoe, 

Roger, Eldritch-Böersen, och Kelland (2015) som beskriver det tekniska kapitalet som en 

möjliggörande faktor för människor att stärka sitt sociala och kulturella kapital, kan förutsättningar för 

att delta digitalt anses vara ett behov som behöver tillgodoses hos en del av socialtjänstens målgrupper. 

I relation till resultat, analys och resonemang från tidigare forskning, kan inkludering i den verkliga 

virtualitetens kultur således förstås som möjlighet att stärka individers sociala och kulturella samhörighet 

genom ett digitalt deltagande. Burgstahler (2015) kompletterar detta resonemang genom sin 

beskrivning av hur möjlighet till ett förstärkt kulturellt kapital kan öka människors känsla av social 

inkludering.  Det är socialtjänstens ansvar att främja det aktiva deltagandet i samhället, något som 

framgår av 1 kap. 1§ SoL, och genom målsättningen, att öka den kulturella tillhörigheten för 

medborgarna genom fortsatt digital utveckling av samhället, kan detta mål anses uppfyllt. Allas 

möjlighet att använda digital teknik kan förstås som en del av en informationell välfärdsstat, då syftet med 

införandet är bland annat att öka medborgarnas självständighet. Detta resonemang återfinns även hos 

Layton & Steel (2019) i deras beskrivning av “smart homes”, det vill säga tekniska hjälpmedel och 

funktioner i hemmet som möjliggör ökad självständighet. Att främja medborgares självständighet är 

en målsättning enligt 1 kap. 1§ SoL för socialtjänstens verksamhet och ovan beskriven implementering 

av digital teknik kan därför betraktas som ett sätt att uppfylla den målsättningen.  
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Avslutningsvis framgår av resultatet att en ojämlik fördelning av kompetens kan ses som risk för digital 

klyfta. För att minska den digitala klyftan i samhället beskriver bland annat Hooghe och Oser (2015) 

att alla medborgare ska ges möjlighet att ha tillgång till digital teknik och Svensson och Larsson (2018) 

för resonemanget vidare genom att beskriva att den fortsatta utvecklingen måste beakta alla digitala 

användarnas önskemål och behov. Resultatet kunde visa på att dessa konkreta tillvägagångssätt ej 

framgår i dokumenten. Då det är socialtjänsten uppdrag att främja jämlikhet i levnadsvillkor och det 

aktiva deltagandet i samhället kan denna avsaknad på konkreta tillvägagångssätt ses som en svårighet 

att uppfylla målet enligt 1 kap. 1§ SoL. Vidare placerades resultatet i aktuell samhällskontext om äldres 

låga pensionsnivå. Denna kontext beskriver Reneland-Forsman (2018) och Internetstiftelsen (2019) 

som en orsaksmekanism bakom den digitala klyftan när det gäller äldre. De menar båda att äldre bör 

ges bättre ekonomiska förutsättningar för att tillgodoses den digital utvecklingens positiva effekter. 

Detta styrks av socialtjänstlagens mål enligt 1 kap. 1§ att främja alla människors ekonomiska och sociala 

trygghet och att erbjuda äldre möjlighet att delta utan ekonomiska hinder kan därför ses som 

uppfyllandet av detta mål. 

6. DISKUSSION 

I följande kapitel summeras studiens empiriska resultat och teoretiska tolkning. Därefter diskuteras 

studiens arbetsprocess, dess resultat och analys i relation till tidigare forskning, studiens teoretiska 

referensram samt metod.  Slutligen diskuteras möjliga implikationer för det sociala arbetets praktiska 

utveckling samt framtida forskningsfrågor på området. 

Summering 
Syftet med studien var att förstå socialtjänstens förutsättningar, att uppfylla mål enligt 1 kap. 1§ 

socialtjänstlagen (2001:453), utifrån visionen om det digitala samhället. För att uppnå studiens syfte 

sökte följande frågeställningar svar på: vad digitaliseringen innebär för det svenska samhället och 

följaktligen för socialtjänsten som offentlig verksamhet samt vilka motiv för digitaliseringen av det 

svenska samhället som kan urskiljas och hur kan detta kan förstås påverka socialtjänstens 

förutsättningar att uppfylla mål enligt 1 kap 1§ socialtjänstlagen.  

Studiens resultat har presenterats genom tre teman, Utvecklingen av det digitala samhället, Juridiska villkor 

för digitaliseringen samt Incitament för digitala satsningar. Huvudsakliga resultat från det första temat om 

utveckling av det digitala samhället utgörs av följande faktorer: uppfyllandet av globala mål, 

innovationskraft, processeffektivitet, digital kompetensutveckling samt statens nyckelroll i den digitala 

samhällsutvecklingen. Resultatet kunde visa på att den fortsatta digitaliseringen medför en positiv 

utveckling som syftar till att bland annat minska arbetslöshet och sänka landets globala klimatpåverkan. 

Av resultatet framgår att innovation och processeffektivitet är två sätt att digitalisera den offentliga 

verksamheten med avsikt att effektivisera arbetsprocessen. Detta framgår av resultatet och analysen 

som en del av den informationella välfärdsstaten. Hur effektivisering kan komma att påverka socialtjänstens 

möjlighet att tillgodose individuella behov konkretiseras ej i de offentliga dokument som studien 

undersökt, det som däremot framgår av resultatet är användarnas behov och önskemål som centrala 

aspekter att beakta i utvecklingen av digitala lösningar. Detta förstås uppfylla socialtjänstens mål om 

att främja människors aktiva deltagande i samhället (1 kap. 1§ SoL). Vidare kunde resultatet visa på att 

staten har en nyckelroll för den fortsatta digital utvecklingen av samhället men att det medför vissa 
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risker vilka identifierades genom opportunity hoarding och exploatering. Exempelvis framgår av resultatet 

att det digitala samhället och det aktiva deltagandet är en del av en ny samhällsnorm som förutsätter 

att alla kan och vill vara med. Denna ojämlika fördelning av kompetens framgår av resultatet som en 

risk att hamna i ett digitalt utanförskap. Den nya samhällsnormen innebär nya förväntningar på 

socialtjänsten att uppfylla målet att främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 

samt aktivt deltagande i samhällslivet och resultatet kunde visa att utvecklingen av e-legitimation och 

tillgång till snabb uppkoppling var två saker som kunde anses uppfylla dessa mål. 

Det andra temats huvudsakliga resultat behandlar juridiska villkor för digitalisering. Av resultatet 

framkommer jämställdhet, jämlikhet och skydd av personlig integritet som grundläggande principer 

och perspektiv att beakta i den digitala samhällsutvecklingen. Teoretiskt förstås beaktningen som en 

möjliggörande faktor för gemensamhetens privatisering, då den digitala utvecklingen ska bidra till ett ökat 

digitalt användande utan risk för inskränkning av medborgerliga rättigheter. Utifrån socialtjänstens mål 

om att främja människors aktiva deltagande i samhället och skydd av personlig integritet (1 kap. 1§ 

SoL) kan digitaliseringen förstås som motiverad av en vision om ett digitalt samhälle med digitala 

möjligheter som kan tillgodose människors behov och således jämlika levnadsvillkor. Ur ett sådant 

perspektiv skildras digital teknik och tjänster som en möjlighet att stärka socialtjänstens förutsättningar 

att uppfylla sina mål som stödfunktion i samhället. Något som å andra sidan motsätter denna tolkning 

i resultatet är resonemang gällande lagstiftningens bromsande effekter för den digitala 

samhällsutvecklingen, ett perspektiv som teoretiskt förstås som en risk för exploatering av medborgerliga 

rättigheter som skyddas av nuvarande lagstiftning. Denna risk framkommer illustrerar inte i de 

offentliga dokument som studien undersökt, vilket förstås som problematiskt för socialtjänstens 

förutsättningar att främja medborgares rätt till bland annat deltagande, delaktighet, självbestämmande 

och självständighet enligt 1 kap. 1§ SoL. 

Jämställdhet och jämlikhet problematiseras i resultat och analys som risk för en digital klyfta, då 

jämställdhet endast framgår som en könsfråga, vilket riskerar ojämlikhet och diskriminering i den 

digitala samhällsutvecklingen, om andra sociala faktorer som ålder, funktionsvariation och etnicitet ej 

synliggörs. Det ingår i socialtjänstens uppdrag att behandla alla människor likvärdigt och med respekt, 

oavsett kön eller andra sociala faktorer (1 kap. 1§ SoL) vilket innebär att resultatets skildring av 

jämställdhet ej bör påverka socialtjänstens uppdrag som redan regleras i nuvarande lagstiftning. 

Det tredje temat visar resultat om de incitament som motiverar digitalisering samt motiverar allas 

deltagande. Samhället står inför välfärdsutmaningar i form av en åldrande befolkning, som 

digitaliseringens möjligheter motiveras kunna hantera genom digitala lösningar i form av digital 

kompetens att nyttja och utveckla teknik, tjänster, verktyg och välfärdsteknologi. Digitaliseringen 

förstås således som en informationell välfärdsstat som underlättar samhällslivet för alla medborgare, 

exempelvis genom att frigöra personella resurser till äldres behov av vård och omsorg. Den digitala 

utvecklingen motiveras öka medborgares deltagande och delaktighet i samhället. Vidare framgår av 

resultatet att implementering av digital teknik och välfärdsteknologi i offentliga verksamheter ska vara 

universellt utformade med flexibilitet för att hantera enskildas olika förutsättningar att delta digitalt. 

Digitaliseringens motiv förstås således som förenligt med socialtjänstens mål att främja alla människors 

delaktighet och aktiva deltagande i samhället samt att “under hänsynstagande till människans ansvar 

för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser” (1 kap. 1§ SoL). Det digitala deltagandet förstås som inkludering i den verkliga virtualitetens 

kultur, vilken möjliggör att öka individers sociala och kulturella kapital. Följaktligen är det 
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socialtjänstens uppdrag att främja jämlikhet i levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i samhället och 

det framgår av resultatet en avsaknad på resonemang rörande hur alla ska ges möjlighet att utveckla 

sin kompetens vilket kan ses som en svårighet att uppfylla målet enligt 1 kap. 1§ SoL. Det som nämns 

är utvecklingen av digital kompetens som en viktig faktor för att alla skall kunna delta efter sina 

förutsättningar men det framgår som en ojämlik fördelning av möjlighet till digital 

kompetensutveckling vilket synliggörs som en risk för digital klyfta. Samtidigt framgår av 1 kap. 1§ SoL 

att verksamheten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser vilket 

skulle kunna anses uppfylld till följd av prioriteringen av en fortsatt kompetensutveckling för alla.   

Avslutningsvis visar resultatet en i synnerhet en positiv syn på den digitala utvecklingen. Det beskrivs 

att personer med begränsat socialt umgänge kan få möjlighet till en mer meningsfull vardag vid 

tillämpning av digital teknik och att personal inom vård och omsorg kan, vid införande av digital teknik, 

frisätta arbetstid till faktisk omsorg istället för administrativa uppgifter. Förutom digitaliseringens 

incitament att minska social isolering och frisätta personella resurser där de behövs framkommer 

effektiviseringsmål motivera digitala satsningar, med väldefinierad nytta och optimerad 

resursanvändning av skattemedel. Eftersom användandet av digital teknik kräver kompetens, för såväl 

medarbetare som medborgare, problematiseras effektiviseringen utgöra en riskfaktor för en digital klyfta 

i samhället, i synnerhet för socialtjänstens målgrupper. Resultat och analys indikerar att socialtjänstens 

målgrupper kan sakna de ekonomiska förutsättningar som krävs för fullt deltagande i den digitala 

utvecklingen, vilket på sikt kan upprätthålla en digital klyfta i samhället. Det finns genomgående 

incitament för att alla i samhället, såväl medborgare som näringslivet och den offentliga sektorn, ska 

utveckla sin digitala kompetens och därigenom följa med och delta i den digitala utvecklingen. I 

resultatet saknas beaktning gällande de personer som av olika skäl inte kan eller vill delta digitalt. 

Däremot framhävs vikten av att alla måste möjliggöras förutsättningar för att kunna ta del av 

digitaliseringens möjligheter. Slutligen framgår att näringslivet har en central roll i den digitala 

utvecklingen, vilket utifrån kontextuell förståelse om näringslivets vinstintresse i relation till 

välfärdsstaten med andra mål problematiseras kunna innebära risker för opportunity hoarding av resurser 

och information i det digitala samhället som utvecklas.   

Studien i ljuset av tidigare forskning 
Inledningsvis har studiens resultat och analys till viss del bekräftat och kompletterat resonemang och 

slutsatser från tidigare forskning. Till viss del har resultatet synliggjort nya aspekter och perspektiv som 

inte återfinns i kapitlet om tidigare forskning, vilka bedöms intressanta att belysa i detta avsnitt. 

Av resultatet framkommer en digitalisering som förutsätter allas deltagande, vilket återfinns i 

resonemang som Casemajor m.fl. (2015) för om en ny digital samhällsnorm. Å ena sidan kan 

aspirationen om att inkludera alla i den digitala utvecklingen förstås som positiv och främja social 

jämlikhet i samhället. Å andra sidan kan denna aspiration riskera att åsidosätta medborgarnas rätt till 

självbestämmande och valfrihet. Vilket Casemajor m.fl. (2015) och Lutz och Hoffman (2017) 

problematiserar genom att diskutera aktivt deltagande och aktivt icke-deltagande i den digitala 

utvecklingen som politiskt ställningstagande. Även resultatet om att betrakta lagstiftningen som ett 

hinder för digitaliseringens framfart, kan förstås i relation till den nya digitala samhällsnormen som 

Casemajor m.fl. (2015) beskriver. 
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Det framgår av resultatet att utveckling och implementering av digitala lösningar i samhället ska värna 

om medborgare möjligheter att delta digitalt utan risk att deras personliga integritet kränks. Detta 

framgår delvis hos Molin, Sorbring och Löfgren-Mårtenson (2015) där de beskriver digitala nätverk 

som en möjlighet att motverka social isolering, men att unga användare med intellektuell 

funktionsnedsättning riskerar mobbning och trakasserier vid digitala kontakter, en aspekt som inte 

framkommer i resultatet. Vidare framställer Viluckiene & Ruskus (2017) och Nilsson (2016) digitalt 

deltagandet som en mänsklig rättighet och att det ger användarna ett sätt att bryta social isolering, 

något som i resultatet kan synonymiseras med den fortsatta utvecklingen av digitala lösningar då de 

tydliggörs som avgörande faktorer för att uppnå social jämlikhet i samhället. En annan aspekt för att 

möjliggöra ett aktiv deltagande, i detta fall för socialtjänstens klienter, beskriver Svensson och Larsson 

(2018) där digitaliseringen förstås som ett sätt att sänka trösklarna. I resultatet framgår att 

digitaliseringen kan medföra flexibla kontaktvägar till offentliga myndigheter vilket skulle kunna förstås 

som ett sätt att sänka trösklarna.  

Studiens resultat betonar vikten av digital kompetensutveckling för att kunna ta del av digitaliseringens 

möjligheter fullt ut, såsom digital delaktighet och aktivt deltagande i samhället. Detta överensstämmer 

med Hayhoe, Roger, Eldritch-Böersen, och Kelland (2015) som skildrar hur utveckling av människors 

tekniska kapital kan bidra till att stärka andra kapital som socialt och kulturellt kapital. Burgstahler 

(2015) kompletterar detta resonemang genom sin beskrivning av hur möjlighet till ett förstärkt 

kulturellt kapital kan öka människors känsla av social inkludering i samhället.  Liknande resonemang 

återfinns hos Layton & Steel (2019) om “smart homes”, det vill säga tekniska hjälpmedel och 

funktioner i hemmet som möjliggör ökad självständighet. Förutsättning för att använda och ha tillgång 

till digital teknik och tjänster kan förstås som ett behov som måste tillgodoses för att möjliggöra jämlika 

levnadsvillkor i framtidens digitala samhälle. Kan förutsättningar för digitalt deltagande komma att 

lagföras som en medborgerlig rättighet och således påverka socialtjänstens arbete med att främja alla 

människors rätt till jämlika levnadsvillkor? 

Ett särskilt intressant fynd i studiens resultat är näringslivets roll i samhällets digitalisering, något som 

ej återfinns i tidigare forskning som utgör studiens forskningsöversikt. Fyndet vittnar om en potentiell 

kunskapslucka värd att undersöka gällande näringslivets roll och inflytande i den digitala utvecklingen 

av socialtjänsten och andra samhällsfunktioner. Skulle den risk för opportunity hoarding som identifieras 

i studiens resultat och analys kunna bekräftas, tydliggöras, eller synliggöra andra risker genom fortsatt 

forskning?  

Teoridiskussion i relation till analys 
Studiens teorival bestående av teoretiska begrepp från Castells teori om nätverkssamhället och Tillys teori 

om ojämlikhet diskuteras i följande avsnitt, gällande dess påverkan på arbetets struktur, analys och 

resultat. 

Med stöd av Castells teoretiska begrepp har studien kunnat uttala sig om samhällsfrämjande insatser 

och nya karaktäristiska drag som återfinns i samhället. Framförallt har det teoretiska begreppet 

informationell välfärdsstat synliggjort delar av samhällsutvecklingen som gynnas av digitaliseringens 

framfart. Med stöd av begreppet informationell välfärdsstat har faktorer som möjliggör digital 

delaktighet och deltagande i den digitala samhällsutvecklingen framkommit. Med det teoretiska 

begreppet social service har nya karaktäristiska drag i det digitala samhället urskilts, såsom digital 
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kompetens och informationsspridning. Dessa karaktäristiska drag har sedan kunnat problematiseras 

genom det teoretiska begreppet digital klyfta. Digital klyfta har varit särskilt användbar gällande 

problematisering av resonemang som förs i studiens undersökta dokument och kunnat identifiera 

risker för digital ojämlikhet och utanförskap. Vidare har Tillys teoretiska begrepp kunnat ge ytterligare 

en dimension av problematisering av undersökta dokument. Digitaliseringens mål och vision att 

förbättra och effektivisera samhället kan utifrån begreppen exploatering och opportunity hoarding 

synliggöra risker för samhällsgrupper och individer som av olika skäl befinner sig utanför den digitala 

utvecklingen.  

Studiens teoretiska referensram och avgränsning har lett till att vissa delar av dokumentens innehåll ej 

bedömts relevanta eller möjliga att teoretiskt tolka och således sorterats bort vid kodning och senare 

analys. Exempelvis har fördjupning angående parallella samhällsförändringar som globalisering och 

urbanisering ej inkluderats. Ingående resonemang om den digitala ekonomin och IT-infrastrukturen 

har även uteslutits, med motivering att det går utanför studiens huvudsakliga syfte, teori och 

avgränsningar.  

Vidare bör nämnas att somliga teoretiska begrepp har varit mer användbara än andra i analys av 

resultatet. I synnerhet har Castells teoretiska begrepp informationell välfärdsstat, social service och digital 

klyfta kunnat appliceras på resultatet och kunnat bidra till en djupare förståelse om studiens 

forskningsområde. Castells begrepp gemensamhetens privatisering och den verkliga virtualitetens kultur gav 

däremot inte önskvärd användbarhet i den teoretiska tolkningen av studiens resultat. Förhoppningen 

var att dessa begrepp skulle kunna synliggöra positiva aspekter av den fortsatta digitala utvecklingen, 

utifrån en förförståelse från kapitlet om tidigare forskning, där digital teknik och tjänster kunde 

användas för att bryta social isolering och förhoppningen var således att begreppen hade kunnat 

synliggöra fler aspekter som dessa än vad som blev utfallet. Att resultatet inte kunde bearbetas med 

hjälp av dessa begrepp kan eventuellt bero på valet av forskningsmaterial. Hade studien valt att 

fokusera på mer individinriktat material, såsom handlingsplaner eller intervjumaterial, hade begreppen 

förmodligen kommit till större nytta i analysen. Syftet med användningen av Tillys begrepp exploatering 

och opportunity hoarding, var att problematisera forskningsunderlaget och synliggöra faktorer som bidrar 

till att befästa kategoriell ojämlikhet i samhället. För detta syfte kunde Tillys begrepp ej användas 

eftersom inga tydliga faktorer för kategoriell ojämlikhet kunde fastställas. Istället kom begreppen till 

nytta genom att synliggöra potentiella risker för faktorer som på sikt kan skapa ojämlikhet. 

Avslutningsvis bidrog begreppen, trots annan användbarhet än tänkt, till flera intressanta tolkningar 

av resultatet. 

Metoddiskussion i relation till resultat 
I följande avsnitt förs en metoddiskussion som belyser hur studiens metodologiska val samt ansats har 

format och påverkat studiens slutliga resultat. Urvalet av forskningsmaterialet kom slutligen att utgöras 

av offentliga dokument i form av strategier, visioner och överenskommelser för digitaliseringen. 

Gällande val av dokumenttyp och omfattning, har överväganden och ställningstaganden tagits under 

arbetsprocessens gång. Detta har gjorts utifrån en strävan efter mättnad i forskningsmaterialet, i 

relation till studiens syfte. Val av forskningsmaterialets tidsram, kom slutligen att utgöras av 

förhållandevis aktuella dokument, publicerade mellan åren 2016–2020, med avsikt att förstå 

socialtjänstens förutsättningar i dagens samhälle. Då studien valt att fokusera på offentliga dokument 

som behandlar den digitala utvecklingen på en övergripande nivå har detta givetvis påverkat studiens 
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resultat. Studien har inte kunnat uttala sig generellt eller för hur individer kan tänkas påverka av den 

fortsatta digitaliseringen av samhället. Det enda som studien slutligen kan uttala sig om är övergripande 

hur den nuvarande regeringen, SKR och Stockholm stad ser på fortsatt digitalisering av samhället.   

Studiens metodologiska ansats var induktiv, det vill säga öppen och utforskande i förhållande till 

forskningsmaterialet under den kvalitativa innehållsanalysen. Att inta en induktiv ansats medförde 

slutligen en del svårigheter för tematisering och tolkning av materialet eftersom det inte på förhand 

gick att förutspå vad som väntade. Den kvalitativa innehållsanalysen gav som analysmetod en önskvärd 

mättnad från materialet. I efterhand kan dock konstateras att ett kompletterande perspektiv till 

dokumenten, som yrkesverksammas upplevelser av digitalisering inom socialtjänsten, kunnat ge 

fördjupad förståelse och utvecklat resonemang gällande de problematiseringar som förs i denna studie. 

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
En viktig slutsats av denna studie är att förutsättningar för digital deltagande bör tillgodoses för alla, i 

synnerhet dem som riskerar att inte kunna delta på lika villkor i ett digitalt samhälle. Studiens resultat 

kan inte uttala sig om konkreta lösningar för att socialtjänsten ska kunna främja och inkludera berörda 

klienter i den digitala samhällsutvecklingen. Det framgår av studiens resultat att ansvaret för konkreta 

lösningar delegeras till regioner, kommuner och näringsliv. Något som föranleder frågor kring hur 

kommunerna kommer hantera sitt ansvar i den digitala utvecklingen samt möjliggöra digitalt 

deltagande för alla. Kommer förutsättningar för digitalt deltagande vara likvärdiga mellan Sveriges 

kommuner? 

Av resultatet framkommer att en mer digital offentlig verksamhet skapar förutsättningar för ett mer 

effektivt arbete och en mer optimerad resursanvändning. Intressant för vidare forskning hade varit att 

undersöka om konkreta handlingsplaner för genomförande av digitaliseringen inom socialtjänsten, har 

effektivisering- och nyttodefinierade mål och på vilket sätt detta kan tänkas påverka myndighetens 

klienter? Samtidigt kan det vara intressant att undersöka om effektiviseringen lett till positiva 

förändringar och om medarbetarna upplever en minskad arbetsbörda efter införande av digitala 

verktyg.   

För framtida studier hade det även varit intressant att undersöka hur äldre upplever digitala lösningar, 

som GPS-larm och digital tillsyn. Upplever de en ökad trygghet, säkerhet och självständighet som 

insatserna åsyftar, eller upplever de en ökad isolering och social distansering från samhället?  

Avslutningsvis kan konstateras att framtiden är mer oviss än någonsin, till följd av covid-19-pandemin 

och pågående samhällskris. Frågan är hur samhällets struktur och medborgares villkor kommer 

påverkas i framtiden av denna historiskt omvälvande händelse. När det kommer till socialtjänstens 

verksamhet, medarbetare och klienter är frågan vilka digitala lösningar som kommer att bestå efter 

krisen samt styra riktningen av det sociala arbetets fortsatta utveckling.  
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