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 Förvaltning och medborgarskap i förändring 

¡ Kapitel 1 “Chaufför eller passagerare?” av 
Katarina Lindblad-Gidlund 

¡ Kapitel 2 “Aktiv på egna eller andras villkor – 
hur blir man delaktig” av Annelie Ekelin och 
Sara Eriksén 
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LITTERATUR 
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¡ Begreppet e-förvaltning används i litteraturen som 
samlingsbegrepp för offentliga e-tjänster, e-
demokrati & e-administration  

¡ E-tjänster - ge medborgare och företag enklare 
tillgång till myndigheternas information och tjänster. 

¡ E-demokrati - ge medborgare och företag större 
möjlighet att delta i demokratiska processer samt 
möjligheter till interaktion med myndigheter. 

¡ E-administration - Själva den interna förvaltningen 
där man vill öka kvaliteten i de tjänster som 
myndigheterna erbjuder. 

       ( Kä l la :  W ik ipe d ia )  
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E-FÖRVALTNING 

¡  Framväxten av “Informationssamhället”, digitaliseringsprocessen 
samt service-orienterad diskurs inom offentlig sektor 

¡  Från besparningar  till “24-timmarsmyndigheten” till E-förvaltning 
 
¡  . . .statliga myndigheter skall vara tillgängliga och tillmötesgående, 

kunna deklarerar vilka tjänster som erbjuds och i vilka former 
detta sker, ge enskilda medborgare och företag tillfälle till dialog 
och möjlighet att lämna synpunkter på den verksamhet de berörs 
av samt medge insyn i och kontroll av myndighetens verksamhet... 
(Regeringen, 1999/2000:86).  
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BAKGRUND 

¡ Målet med e-förvaltning: öka transparens och 
delaktighet inom förvaltningen, snabbare och 
bättre service, högre ansvarstagande och tillit  

¡ Bygger således på tanke om en effektivisering 
av offentlig förvaltning i syfte att möta 
medborgares förväntningar 
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E-FÖRVALTNINGENS MÅL 
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BAKGRUND 

¡  Såväl Lindblad-Gidlund som Ekelin & Eriksén huvudtes är I 
dagens e-förvaltning så ligger fokus i högre grad på e-tjänster 
och mindre på den demokratiska processen .    

¡  Samtidigt är diskursen kring e-förvaltning ofta intimt 
förknippad med användardriven och användarcentrerad 
utveckling.  

¡  Viktigt för att legitimera utvecklingsinsatser inom e-
förvaltning 
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CHAUFFÖR ELLER PASSAGERARE? 

¡  I svensk enkätstudie bland 2600 anställda i mellanstor 
kommun framkom att 

¡  90,7% ansåg att övergripande syftet med 24-
timmarkommunen var att öka kommunens service .  Endast 
4,8% svarade ökad transparens och delaktighet. 

¡  37,5% såg att det inte fanns någon som helst möjlighet för 
medborgarna att påverka utvecklingen 

¡  Ytterligare 12,4% menade att det trots allt är så att 
medborgarna får anpassa sig till den övergripande visionen 
och inte tvärtom 

¡  Resultat: utmanar bilden om användardriven utveckling 
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ENKÄT-STUDIEN 
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USER-DRIVEN: OLIKA ANGREPPSSÄTT 

¡ Ambitionen att göra den offentliga sektorn mer 
konkurrenskraftig  

¡ Präglad av kundorienterad logik. Medborgaren ska 
tänkas som en kund som väljer tjänster.  

 
¡ Management-principer och tekniker hämtade från 

den privata sektorn.  

¡ Kritik: Kundanpassning istället för deltagande I 
politiskt system 
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NEW PUBLIC MANAGEMENT 

¡  E-deltagande handlar om medborgarens engagemang I 
politiska beslutsprocesser och kan omfatta följande aspekter: 

 
¡  Information :  Medborgarna ska levereras information som de 

styrande producerar (envägskommunikation) 
¡  Konsultation :  Medborgarna bidrar med återkoppling till de 

styrande baserat på information de tillhandahållits. T ex 
medborgarna bjuds in till att bidra med åsikter och 
synpunkter (tvåvägskommunikation)  

¡  Aktivt deltagande :  Medborgarna inbjuds aktivt engagemang i 
processer och innehåll kring beslutsfattning (delaktighet) 

E-DELTAGANDE 

Källa OECD 2001 
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¡  Ses som viktig del i pågående demokratiutveckling 

¡  Policy kring den inkluderande förvaltningen 

¡  Vikten av insyn och politiskt engagemang 

¡  -  Bidra til l  att utveckla och ta til lvara nya former av engagemang 
 
¡  -  Fostra önskvärt och hanterbart aktivt medborgarskap 

¡  Formella, “legitima” förfaringssätt och informella, proaktiva, 
ibland disruptiva förfaringssätt 

¡  Problem: digitala klyftan. Vilka omfattas egentligen? Kan alla 
inkluderas? 
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E-DELTAGANDE 
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EX PÅ VERKTYG FÖR E-DELTAGANDE 
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“Det aktiva medborgarskapet ska inte ses som en fördefinierad 
uniform roll: det inrymmer varierande grader av engagemang, 
kunskapsgrad, politisk färgning, innovativt tänkande, 
provokationer, gensvar och åtaganden, men också aspekter av 
inaktivitet. Det aktiva medborgarskapet uppstår I samspelet 
mellan det stereotypa aktiva medborgarskapet och det 
proaktiva medborgarskapet, där det framstår som ett flytande, 
situationsberoende och formbart medborgarskap. E-deltagande 
måste erbjuda en mångfald ingångar, möjligheter att påverka 
och möjlighet att variera graden av delaktighet. Det måste 
också erbjudas möjligheter för den enskilde att utöva legitimt 
perifiert deltagande, det vill säga möjlighet att bli delaktig – 
inte enbart möjlighet att vara aktiv.” (Ekelin & Eriksén s.64) 
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E-DELTAGANDE 


