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Sammanfattning 
Internet är idag en ny arena där alla delar med sig av information till alla. Det nya Internet, 
Webb 2.0, handlar om interaktivitet, kommunikation och dialog. Medborgare och intressenter 
vill ha större insikt och bättre möjligheter att påverka. De som bidrar med kunskap och 
synpunkter vill veta hur bidragen påverkar verksamheten, annars slutar de föra dialog. Regering 
och riksdag vill även att effektiviteten och tillgängligheten till myndigheternas tjänster ska öka.  

Tidigare forskning visar att det finns en trend mot ämnesarenor och att det kan föreligga ett 
paradigmskifte från fokus på tjänsteleverans till nätverkade myndigheter som involverar 
medborgare och intressenter i sin verksamhet. Detta ställer nya krav på riktlinjer och strategier. 
För att explorativt undersöka dessa trender och fenomen har representanter för tre svenska 
myndigheter intervjuats. De empiriska resultaten har sedan belysts med nyinstitutionell teori 
och analyserats med hjälp av lednings- och kommunikationsstrategiska teorier och koncept.   

Studien konstaterar att de tre undersökta myndigheterna har tagit små steg för att närma sig de 
virtuella ämnesarenorna. Vissa medarbetare deltar i sociala medier, men deltagandet är inte 
formaliserat och insikter och lärdomar aggregeras inte inom organisationerna. Samtidigt som 
kunskapen om sociala medier är relativt låg verkar det finnas institutionaliserade myter som 
påverkar beslutssituationen. Myndigheternas ledningsgrupper är åldersmässigt relativt 
homogena. De träffar varandra inom sektorn regelbundet och avvaktar och följer de andra 
myndigheternas exempel.  

Den nya e-logiken utmanar de befintliga maktstrukturerna och myten om expertis genom att 
externa aktörer får mer makt över verksamhetsutvecklingen än tidigare. För att börja delta fullt 
ut i dialogen på de virtuella ämnesarenorna krävs sannolikt en förändring i verksamhetskulturen 
och eventuellt behövs ett generationsskifte. Genom deltagande i några väl utvalda e-projekt 
kommer lärdomar och insikter som kan ge beslutsunderlag för att gå vidare. Erfarenheterna kan 
leda till att de institutionaliserade myterna kommer att börja förändras så att det förutspådda 
paradigmskiftet tar plats.  
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Abstract 
Internet has been transformed. The new Internet, Web 2.0, is all about interactivity, 
communication and conversations. Citizens and stakeholders demand transparency and 
influence. The individuals that contribute their knowledge and views demand insight into how 
their contribution is used to develop the organization, or they leave the conversation. At the 
same time the Swedish parliament requires improved efficiency, availability and access to 
government services.  

Previous research shows there is a trend towards issue arenas where issues and topics, not 
organizations, are at the center of communication. The emergence of e-government represents a 
paradigm shift, from emphasizing standardization and cost-efficiency, to an emphasis on 
coordinated network building, external collaboration, and customer services. This 
transformation from bureaucracy to networked governance requires new strategies.  

To explore these trends and phenomena research interviews have been conducted with 
representatives for three Swedish government agencies. The empirical findings have then been 
illuminated with neo-institutional theory and analyzed with governance and communication 
strategy concepts and theories. 

The findings show that the three agencies have taken some small steps toward the virtual issue 
arenas. Some employees participate in social media, but the participation isn’t formalized and 
knowledge isn’t aggregated within the organizations. The general knowledge of social media is 
low and there seems to be institutionalized myths affecting the decision environment. 
Management consists of members of similar age. Top management from different agencies in 
the sector frequently meets, and the agencies await and follow the other agencies examples. 

The new e-logic challenges existing power structures, as well as the myth of authority, since 
external actors gain power over business development. In order to fully participate in the 
conversation in virtual issue arenas, a change in organizational culture is likely needed, and 
potentially generational change might be necessary to facilitate the change in culture. Engaging 
in a few, carefully selected e-projects will enable the agencies to learn and expand the 
engagement gradually. The accumulated experience may lead to a change in the 
institutionalized myths, thus enabling the predicted paradigm shift. 
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1. Introduktion 
Internet är idag en ny arena där alla delar med sig av information till alla. En arena där 
användaren är både avsändare och mottagare i deltagande dialog. Transformeringen av Internet 
innebär att det nya Internet, Web 2.0,1

Vi människor är sociala varelser. Att umgås, utbyta tankar och erfarenheter med varandra 
kommer sig naturligt för oss. Det är då inte särskilt förvånansvärt att det sociala Internet har 
utvecklats och det har kommit för att stanna. En av de största skillnaderna från de sociala 
gemenskaperna från förr är att folk på ett ögonblick kan möta folk från andra delar av jorden, 
utan att behöva resa. En annan skillnad är att informationen flödar allt snabbare.  

 handlar om interaktivitet, kommunikation och dialog till 
skillnad från tidigare då användaren visa upp en ”bild” av sig själv på en statisk webbsida. 

Berättelser om vad som händer sprids snabbt, liksom vad folk tycker. Produkter eller tjänster 
som får bra recensioner stiger snabbt i popularitet. Folk tenderar att tro på vad grannen, vännen 
eller okända icke-professionella användare tycker.2

Samtidigt kan varumärket och trovärdigheten hos en organisation eller myndighet som 
mödosamt byggts upp under lång tid raseras på några få timmar. Men datorernas och Internets 
utveckling är inte bara en risk. Den erbjuder också enorma möjligheter som exempelvis 
interaktion mellan organisationer, myndigheter och intressenter, effektivisering av tjänster och 
en bättre demokrati. 

  

Jämfört med andra länder är den svenska offentliga sektorn unik i många avseenden. 
Offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen och meddelarfriheten i kombination gör att 
svenska myndigheter lever i en miljö där inget kan, eller får, hållas hemligt. Lagar och regler 
styr verksamheten och myndigheten ska diarieföra, svara på allmänhetens frågor och agera då 
missförhållanden upptäcks. För den offentliga myndigheten erbjuder internetutvecklingen en 
möjlighet till förbättrade och effektivare tjänster men också en möjlighet till en bättre dialog 
med omvärlden. 

Det är svårt att förstå hur den offentliga myndigheten ska resonera kring frågor om 
e-förvaltning och e-deltagande med utgångspunkt i teoribildningen inom CRM3 eller 
marknadskommunikation. Viss teoriutveckling finns inom 24-timmarsmyndigheten, 
e-government och offentliga e-tjänster.4 Inom området e-CRM5 finns material som har viss 
bäring på offentlig sektor och inom e-demokrati6 har ämnet också studerats. I skärningspunkten 
mellan dessa områden och den traditionella samhällsinformationen finns det ett behov av 
strategier för den moderna e-myndigheten, ”Myndighet 2.0”.7

                                                 
1 Webb 2.0 beskriver det nya Internet i relation till det gamla, webb 1.0. Se definition i kapitlet Teorietiskt 
ramverk. Begreppet lanserades av: DiNucci, Darcy, ’Fragmented Future, Print Magazine, USA, Juli 1999 

  

2Global Advertising: Consumers Trust Real Friends and Virtual Strangers the Most, Nielsen Global Online 
Consumer Survey, Nielsen Company, New York, USA, juli 2009 
3 CRM, Customer Relationship Management, (kund)relationsmarknadsföring 
4 Wong, K., Fearon, C. and Philip, G., ’Understanding egovernment and egovernance: stakeholders, partnerships 
and CSR’, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol 24, Nr 9, 2007, sid 927-943, 
Ulf Melin och Karin Axelsson, ‘Managing e-service development – comparing two e-government case studies’, 
Transforming Government: People, Process and Policy, Vol, 3 Nr 3, 2009, sid 248-270 samt 
Åkesson, Maria, Skålén, Per, Edvardsson, Bo, ’E-government and service orientation: gaps between theory and 
practise’, International Journal of Public Sector Management, Vol 21, Nr 1, 2008, sid 74-92 
5 Taylor, Stephen A.  och Hunter, Gary L., ‘The impact of loyalty with e-CRM software and e-services’, 
International Journal of Service Management, Vol 13, Nr 5, 2002, sid 452-474 
6 Ilshammar, Lars, ’Föreställningar om IT och demokrati’, Human IT 6.1-2, 2002, sid 17-49 samt Ranerup, 
Agneta, ’Elektronisk demokrati på svenska’, ledare i Human IT 6.1-2, 2002 
7 Som en följd av att begreppet Webb 2.0 myntades har det blivit populärt att beskriva olika andra, närbesläktade 
fenomen genom att sätta 2.0 efter dem – exempelvis PR 2.0, Government 2.0 och Media 2.0. 

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/07/pr_global-study_07709.pdf�
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/07/pr_global-study_07709.pdf�
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Vad diskuteras i de ämnesfrågor som myndigheten är berörda av? Vilka debatter och 
diskussioner förs där myndigheten kan bidra med kunskap eller inhämta information och lära 
av professionerna8

Den traditionella ”byråkraten” är redan ute och diskuterar i bloggosfären.

 och allmänheten? Sociala medier öppnar möjligheten att ta in information 
som kan användas som beslutsunderlag. Information som myndigheten sedan kan aggregera 
och dra nytta av för att utveckla och bättre genomföra sitt uppdrag.  

9

För de myndigheter som väljer att starta en egen sida på exempelvis Facebook finns det en del 
att fundera över. Vad är syftet med sidan och vad vill myndigheten åstadkomma? Vilka vinster 
kan göras genom att finnas på just den arenan? Hur ska diarieföring och arkivering 
genomföras? Vem får uttala sig och hur snabbt behöver myndigheten svara på frågor? Vilka 
resurser behövs? Hur ska elakartade inlägg eller personangrepp hanteras? Hur hanteras 
personlig integritet och säkerhet? Hur kan de lärdomar och den information myndigheten får 
genom deltagandet aggregeras till bra beslutsunderlag? 

 Ett e-deltagande 
som direkt påverkar tjänstemannen i sin tjänsteutövning. Hur ska gränsen dras på dessa arenor 
för när det som uttrycks är privat eller officiellt? Vad innebär detta för ledningens arbete? 
Plötsligt finns tekniken som gör det möjligt för alla att prata med alla. Det går inte att stoppa 
och det går inte att ”medieträna bort.”. Det behövs riktlinjer för att ge medarbetarna stöd i sina 
beslut. Hur kan dessa se ut? 

För att kunna undersöka detta kommer tre statliga myndigheter som har professioner10  som 
sina primära målgrupper att väljas ut. Efter gjorda urvalsavgränsningar11

1.1 Studiens upprinnelse 

 kvarstår 
myndigheterna Läkemedelsverket, Statens folkhälsoinstitut samt Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV).  

Uppslaget till studien bottnar i mitt arbete som informatör på Socialstyrelsen. Under 2009 då 
virussjukdomen AH1N1 (även kallad "svininfluensan") spred sig i landet blev jag involverad i 
informationsarbetet12 där Socialstyrelsen tillsammans med andra samarbetsmyndigheter13 
skulle underlätta genomförandet av regeringens vaccinationskampanj. Eftersom en del av 
befolkningen inte nås via traditionella medier togs möjligheten upp att använda Facebook14

                                                 
8 Begreppet profession används ofta inom myndighetsvärlden för att beteckna de personer som arbetar inom 
yrkesgrupperna i den sektor som myndigheten verkar.  

 för 
att nå dessa målgrupper. Det visade sig svårt att finna information om hur sociala medier bäst 
kan användas. I och med det föddes idén att genomföra en mer traditionell vetenskaplig studie.  

9 Bloggosfären består av samtliga bloggar och deras kopplingar till varandra och används för att beskriva den 
arena där åsikter publiceras och byts mellan individer, till skillnad från andra virtuella och fysiska forum. 
10 Studien avgränsar sig sålunda till de myndigheter som inte har allmänheten eller medborgaren som direkt 
målgrupp utan till de myndigheter som riktar sig till särskilda yrkesgrupper och andra aktörer. Det är dessa jag 
genomgående benämner som professioner och myndigheterna kan beskrivas som professionsnära – till skillnad 
från medborgarnära myndigheter. 
11 För en längre diskussion om urval och avgränsningar, se stycket Urval i kapitlet Metod 
12 Under pandemiinformationsarbetet fanns det två informationsarbetsgrupper där Socialstyrelsen var involverade. 
Dels fanns det en myndighetsintern grupp, dels en arbetsgrupp som bestod av representanter från de olika 
involverade myndigheterna (se not 14).  
13 I arbetet med information kring Influensa A(H1N1) samarbetade Socialstyrelsen med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket, 
Transportstyrelsen, Luftfartsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 1177.se, SOS Alarm med flera. 
14 En sida kallad Nej till Svininfluensan på Facebook startades, i kombination med en kampanjsida på Internet, för 
att informera om vaccination och försöka förmå ungdomar och unga vuxna att vaccinera sig. Facebooksidan är 
idag borttagen, liksom kampanjsidan, men dokumentation finns sparat i Socialstyrelsens arkiv för den som vill 
veta mer. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för hur fenomenet sociala medier kan kopplas 
samman med den svenska offentliga myndighetens verklighet och hur de undersökta 
myndigheterna resonerar och agerar, samt hur de ligger till relativt varandra och forskningen på 
området. 

1.3 Forskningsfrågor 
• Vilka lednings- och kommunikationsstrategier använder de studerade myndigheterna sig av 

för att möta sociala medier, e-deltagande och intressentdialog - och upplever de att 
nuvarande strategier är bra eller behöver de förändras? 

• Vilken uppfattning har respondenterna om möjligheterna som tekniken och det sociala 
Internet kan erbjuda och upplever de att de kan dra nytta av den potential som finns i 
dialogen med omvärlden? 

1.4 Forskningsbidrag 
Uppsatsen bidrar till forskningen genom att utifrån ett lednings- och kommunikationsstrategiskt 
perspektiv belysa fenomenet sociala medier inom tre studerade offentliga myndigheter och 
därigenom öka förståelsen för fenomenet. Genom att även analysera empirin med 
nyinstitutionell teori ökar förhoppningsvis förståelsen ytterligare för dessa myndigheters 
agerande. Förhoppningen är samtidigt att uppsatsen även kan ge offentliga myndigheter bättre 
underlag för strategiska beslut om e-deltagande, intressentdialog och sociala medier. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Efter inledningen följer ett metodkapitel där den valda 
forskningsansatsen, metoden och studieupplägget beskrivs. Därefter följer kapitlet Teoretiskt 
ramverk i vilket resultatet av litteraturstudien, angränsande forskning och valda teorier för 
analys av det empiriska materialet presenteras. I efterföljande empirikapitel beskrivs sedan 
resultaten av studien, varefter kapitlet Analys analyserar och diskuterar empirin utifrån teorier 
och litteraturstudiens resultat. Sist kommer ett kapitel där studiens slutsatser presenteras. 
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2. Metod 
I detta avsnitt beskriver jag de vetenskapsteoretiska och metodmässiga val som gjorts i denna 
kvalitativa studie. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur sociala medier och befintlig 
forskning om e-deltagande, e-förvaltning och strategier kan kopplas samman med verkligheten 
för svenska offentliga myndigheter. För att nå syftet och kunna svara på frågorna om vilka 
strategier som används och potentialen med det sociala Internet genomför jag med ett 
abduktivt angreppssätt en litteraturstudie och ett antal explorativa intervjuer. 

2.1 Om studien 
Olika metodologiska syften med en studie kan beskrivas med orden: beskriva, förklara, förstå 
och bedöma.15

Den offentliga myndigheten har uppsatta scheman, regler, för hur den ska agera och det finns 
en verklighet som ”är bestående och föregår den delaktighet som vissa människor kan ha i 
den.”

 Denna studie läggs upp som en explorativ studie då fenomenen e-deltagande 
och sociala medier är så pass nya att det ännu finns få myndigheter som aktivt deltar.  

16 Eftersom fenomenet e-deltagande bygger på en dialog mellan myndighetsrepresentanter 
och intressenter anser jag att det konstrueras och skapas i mötet mellan individerna.17 Mycket 
lite av det vi vet som människor kan spåras tillbaka till vår egen personliga erfarenhet. Därför 
kan kunskapen anses ha ett socialt ursprung och individens tolkning och förståelse av 
verkligheten härstammar från en process. En ”process genom vilken individer internaliserar en 
socialt konstruerad verklighet där andra redan lever och handlar.“18

Jag betraktar alltså e-deltagandet och intressentdialogen som socialt konstruerade och inte som 
ett objekt i sig.

 

19 Uppfattningen om och värdering av verkligheten är bunden till den tid, det 
sociala skikt och den kultur vi lever i.20 Hur de inblandade individerna agerar och vilka åsikter 
de uttrycker beror alltså på sammanhanget de befinner sig i. Detta gör att de resultat som jag i 
studien kommer fram till måste tolkas i ljuset av detta sammanhang och att resultaten bäst kan 
användas för förståelse och som beslutsunderlag inom kontexten.21

2.2 Induktion, deduktion och abduktion 

  

Ett sätt att uppfatta förhållandet mellan teori och praktik representeras av hypotetiskt deduktiv 
teori,22 ett annat av induktiv teori där teorin är resultatet av forskningen snarare än 
utgångspunkten. Forskningen kan också innehålla inslag av både induktion och deduktion. 
Efter att en teori inducerats kan denna testas mot empirin, vilket leder till ny förståelse vilket i 
sin tur kan innebära att ny teori induceras i en iterativ process.23

                                                 
15 Källa: Fritt tolkat efter Mikael Lindfelt, Kompendium i Vetenskapligt–tekniskt skrivande i systematisk teologi, 
2003, Åbo samt Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund, 1996 

  

16 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi, 2002, sida 31, refererandes Becker, 
H.S., Culture: A sociologial view, Yale Review, 1982, 71: 513-27 
17 Denna (ontologiska) hållning kallas ofta konstruktionism. Se Bryman, 2002, sida 31, för mer om 
konstruktionismen. 
18 Sandberg, Jörgen, Sjöstrand, Sven-Erik, Tyrstrup, Mats, Osynlig företagsledning, EFI Ekonomiska 
forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, Studentlitteratur, Stockholm, 1999, sid. 51, citerad i Haid, 
2001, sid 7 
19 Den motsatta (ontologiska) hållningen kallas ofta objektivism. Se Bryman, 2002, sida 30, för mer om 
objektivismen. 
20 Haid, 2001, sida 7. 
21 Detta tolkande forskningsperspektiv som tar hänsyn till den subjektiva innebörden av sociala handlingar kallas 
interpretativism. Se Bryman, 2002, sid 25-30, för mer om interpretativismen. 
22 Bryman, 2002, sid 20 
23 Bryman, 2002, sida 21 
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Ett ytterligare sätt att beskriva en ansats som går mellan empiri och teori är med begreppet 
abduktion.24 Det abduktiva angreppssättet växlar mellan empiri och teori. Forskaren utgår från 
empirin men avvisar inte de teoretiska föreställningar som existerar inom forskningsområdet. 
Analysen av empirin kombineras med teorier från litteratur, där teorierna används som 
inspiration för att upptäcka mönster som ger ytterligare förståelse av det studerade fenomenet - 
en ömsesidighet där teori och empiri omtolkas genom varandra.25

Denna studie innehåller abduktiva inslag där teori inom forskningsområdet används för att 
tolka empirin om fenomenen e-deltagande, intressentdialog och e-förvaltning. Genom att välja 
ett abduktivt angreppssätt kan jag bättre tolka de studerade fallen utifrån hypotetiskt 
övergripande mönster och teorier. Samtidigt har litteraturstudien visat att det ännu inte finns 
utvecklade teorier för hur offentliga myndigheter bör agera inom sociala medier. Då en studie 
som denna inte har möjligheten att göras tillräckligt omfattande för att inducera ny teori hjälper 
den abduktiva processen istället till för att utveckla det empiriska tillämpningsområdet. 

  

2.3 Forskningsansats 
Forskning genomförs systematiskt för att fördjupa kunskap och nå specifika mål med specifika 
metoder.26 De olika forskningsmetoder som finns är nära kopplade till olika uppfattningar om 
hur den sociala verkligheten ska studeras.27 Metoder är inte neutrala redskap ”utan de är 
förknippade med hur samhällsvetarna uppfattar sambanden mellan olika uppfattningar om hur 
den sociala verkligheten är beskaffad och hur den ska utforskas.” 28

Genom att välja en kvalitativ forskningsansats kan förståelsen utvecklas vidare för fenomenen 
e-deltagande och e-förvaltning samt hur beslutsfattare i offentliga myndigheter uppfattar, tolkar 
och värderar dessa fenomen. Resultaten kan inte generaliseras till alla offentliga myndigheter 
utan enbart bidra till en förståelse om just dessa studerade myndigheter. Denna kunskap kan 
dock i sin tur användas av andra offentliga myndigheter när de söker förståelse för sin egen 
relation till fenomenen e-förvaltning, e-deltagande och intressentdialog.  

 

2.4 Tekniker för datainsamling 
Inom kvalitativa studier är vanliga datainsamlingstekniker intervjuer, litteraturstudier, 
observation och deltagande observation. Genom att kombinera olika tekniker kan flera 
pusselbitar hittas som hjälper till i besvarandet av forskningsfrågan. Den kvalitativa studien 
arbetar i huvudsak med kvalitativa data29

För denna studies syfte bedömer jag att det i dagsläget i huvudsak bara finns kvalitativa data att 
samla in och studera. Genom min förförståelse och kunskapen från den inledande 
litteraturstudien inser jag att sociala medier och virtuella arenor för offentliga myndigheter 
fortfarande är ett nytt och ganska oprövat område. Genom att intervjua individer inom den 
svenska offentliga myndighetens kontext kan jag öka förståelsen för hur fenomenen upplevs 
och hur respondenterna ser på strategier för att möta sociala medier, e-förvaltning och 
e-deltagande.  

 även om kvantitativa data och statistik också kan 
användas för att fördjupa förståelsen.  

                                                 
24 Abduktion beskrevs av filosofen C. S. Peirce (1839-1914); ett speciellt sätt att tänka som innebär att hitta den 
förklaring  som för tillfället bäst förklarar några givna data. Abduktion ses även som en motsats till prediktion. 
25 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Studentlitteratur, Lund, 1994, sid. 42-25 
26 Ghauri, Pervez, Gronhaug, Kjell och Kristianslund, Ivar, Research methods in business studies: A practical 
guide, Prentice Hall, 1995. Hämtat från föreläsningsanteckningar av Fang, Tony, Företagsekonomiska 
institutionen, Stockholms Universitet, september 2010. 
27 Bryman, 2002, sida 16 
28 Ibid. 
29 Ibid. sid. 405ff 
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2.5 Trovärdighet 
För att bedöma samhällsvetenskaplig forskning generellt används begreppen reliabilitet, 
replikerbarhet och validitet.30

I kvalitativa studier är det svårt att reproducera studien eftersom en social miljö, en kontext, 
ändras över tiden och inte kan ”frysas”.

 Reliabiliteten visar om resultaten från en undersökning blir 
desamma om undersökningen genomförs på nytt. Replikerbarheten syftar till om 
undersökningen går att upprepa. Validiteten är en bedömning av resultatens kvalitet. 

31 En liknelse för att förklara problematiken kan göras 
vid uttrycket att man inte kan kliva ner i samma flod två gånger.32

Alternativa kriterier för att värdera kvalitativa studier som har föreslagits är trovärdighet och 
äkthet.  

  

”Om det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet är det när allt 
kommer omkring trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram 
till som avgör hur pass acceptabel den är i andra personers ögon.” 33

Att skapa tillförlitlighet innebär både att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns 
och att resultaten kontrolleras av de som studerats. 

 

34

Denna studie beskriver en kontextuell situation och för att studien ska kunna användas även av 
andra behövs en redogörelse för den specifika kulturen. Därför beskrivs också hur litteraturen 
ser på den svenska offentliga myndigheten och dess kultur i avsnittet Teoretiskt ramverk. 

 Studiens respondenter har därför delgivits 
resultaten för feedback innan slutversionen.  

Konfirmerbarheten innebär att studien utgår från ett ärligt uppsåt där jag försöker att inte låta 
mina personliga värderingar påverka utförandet av själva studien, även om en fullständig 
objektivitet är svår att uppnå. 

2.6 Urval 
För att besvara forskningsfrågan behöver de valda intervjupersonerna vara relevanta både i 
förhållande till syftet och till annan genomförd forskning.35

När det gäller antalet respondenter i kvalitativa studier anser exempelvis Eisenhardt att det bör 
ligga mellan 4 och 10 för att kunna generalisera resultatet.

 Urvalet kan utgå ifrån unika 
egenskaper eller parametrar som geografisk plats, storlek eller bransch.  

36

2.6.1 Urvalsavgränsningar 

 Denna studies syfte är dock inte att 
generalisera utan att explorativt försöka öka förståelsen för de studerade fenomenen.  

För att komma fram till ett användbart resultat har respondenter valts från tre myndigheter med 
liknande förutsättningar. Den första urvalsfaktorn rör var i den offentliga sektorn myndigheten 
finns eftersom förutsättningarna skiljer sig väsentligt. Studien fokuserar på den statliga nivån. 
Den andra faktorn rör vilka intressenter37

                                                 
30 Bryman, 2002, sid 43 

 och målgrupper myndigheten har. Studien har valt 
myndigheter som har professioner som sina primära målgrupper.  

31 Ibid., sid 257 
32 Denna liknelse, att man inte kan kliva ner i samma flod två gånger, brukar tillskrivas den grekiske filosofen 
Herakleitos. 
33 Bryman, 2002, sida 258 
34 Ibid. 
35 Andersson, Sten, Positivism kontra hermeneutik, Bokförlaget Korpen, Göteborg, 1979, sid 18 
36 Parafraserat i Dyer, W.G. & Wilkins, A.L., Better stories, not better constructs, to generate better theory: a 
rejoinder to Eisenhardt. Academy of Management Review. Vol. 16, No.3, 1991, sid. 613 – 619 
37 Begreppet intressent används i denna uppsats för att beteckna en individ, en grupp av individer eller en 
organisation som kan påverkas av, påverkar eller har ett intresse i myndighetens verksamhet. Källa: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Stakeholder_(corporate) (hämtad 2010-12-19) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stakeholder_(corporate)�
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Detta ledde till Läkemedelsverket, Statens folkhälsoinstitut samt Tandvårds och läkemedels-
förmånsverket (TLV). Även Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har tillfrågats 
men avböjt att delta av tidsbrist. Dessa valdes även på deras ”branschnärhet” till Socialstyrelsen 
som gör det möjligt att formulera fördjupande frågor med hjälp av min egen förförståelse. 

2.6.2 Val av respondenter 
Myndighetens generaldirektör har det övergripande ansvaret för hur myndigheten organiseras 
och vilka ledningsstrategier som präglar och leder den dagliga verksamheten. 
Generaldirektörens vision och åsikter om hur myndigheten ska utvecklas är sålunda viktiga för 
förståelsen.  

Kommunikationschefen är ansvarig för myndighetens kommunikation och kan svara på hur 
myndigheten idag arbetar med e-deltagande och intressentdialog, samt hur arbetet kommer att 
utformas i framtiden. 

Slutligen har även en branschexpert intervjuats vilken har insikt i den offentliga myndighetens 
situation och expertkunskaper i ämnesområdet sociala medier. Även information från en 
föreläsning av ytterligare en branschexpert har infogats i materialet. 

2.7 Intervjudesign 
Jag har använt mig av semi-/ostrukturerade intervjuer utifrån frågeteman med en iterativ 
intervjudesign med möjlighet att komplettera intervjuerna med insikter från tidigare intervjuer 
som underlag för fördjupande frågor. De två grunduppsättningarna med frågeteman som 
använts redovisas i bilaga 2. 

2.8 Förförståelse 
Eftersom jag är anställd på Socialstyrelsen har jag en grundförståelse om den statliga 
myndighetens situation. Vissa av respondenterna har jag varit i kontakt med professionellt men 
inte samarbetat nära med. Såväl i studieupplägget som i analysskedet av studien har det varit 
extra viktigt att kritiskt reflektera över varför jag har gjort vissa val och dragit vissa slutsatser 
utifrån insamlade data38

2.9 Forskningsetik 

 eftersom det på grund av min yrkesroll fanns en risk att resultatet av 
intervjustudien skulle färgas. 

Då denna studie undersökt hur enskilda individer ser på fenomen gjorde jag bedömningen att 
ingen känslig information skulle komma att behandlas. Värdet av studien gör att den uppfyller 
forskningskravet.39 Samtliga insamlade uppgifter har endast använts för forskningsändamål. 
Anonymisering skulle motverka nyttan med studien.40

Att jag undersökt myndigheter som jag genom min anställning på Socialstyrelsen kommer i 
regelbunden kontakt med professionellt kan uppfattas som att jag är partisk och det kan finnas 
en risk att respondenterna hämmas i sina svar. Jag tror dock att det snarast har varit en fördel 
och kanske också en avgörande nyckel till att få möjligheten att intervjua respondenterna.  

  

Genom att jag hela tiden har varit öppen med var jag arbetar och syftet med uppsatsen är jag 
övertygad om att min position som både offentliganställd tjänsteman och student har kunnat 
                                                                                                                                                           
 Profession som begrepp är också viktigt för att förstå hur myndigheter resonerar och vissa av respondenterna i 
empiridelen använder sig av begreppet. Med professioner avses i denna uppsats de yrkesverksamma inom det fält 
eller den bransch som myndigheten agerar på, exempelvis läkarprofessionen, socialhandläggarprofessionen etc. 
Källa: http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=profession (hämtad 2010-12-19) 
38 Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, Sheed and Ward, London, 1989 
39 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapliga rådet, ISBN:91-
7307-008-4. Dokumentet finns på http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtat 2010-09-22) 
40 ibid. 

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=profession�
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf�
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kombineras utan etiska problem. Den har troligen också gett tillgång till mer djupgående svar 
då jag har en grundförståelse för respondenternas arbetssituation. 

2.10 Genomförande och angränsande forskning 
I arbetet med att undersöka forskningsfältets litteratur har jag kommit i kontakt med mer 
material än som är möjligt eller relevant att ta in i denna studie. Genom att läsa allt detta 
material, ett arbete som påbörjades redan innan det var bestämt att jag skulle skriva en 
vetenskaplig uppsats via Stockholms Universitet41

Bland det material jag inledde med att läsa finns en hel del material

, har jag fått en bred grund att stå på och en 
god förståelse för forskningsfältet. Allt material som jag studerat kan jag inte nämna direkt i 
detta avsnitt. Jag har dock sparat samtliga artiklar och blogginlägg digitalt och gjort en 
referenslista i källförteckningen över lästa artiklar för att den som är intresserad av något av 
dessa områden ska kunna läsa vidare. 

42

Detta ledde mig vidare till det nya Social CRM-fältet

 om customer relationship 
management, CRM, som jag inledningsvis bedömde skulle kunna ha bäring på hur offentliga 
myndigheter skulle kunna närma sig sociala medier. Jag kom dock ganska snabbt till insikt om 
att det inte fanns alltför stora kontaktpunkter till offentliga myndigheter.  

43 som har börjat komma de senaste åren. 
På detta område börjar det finnas en del kopplingar till e-tjänster och studier som kan ha bäring 
på hur offentliga myndigheter kan arbeta med sociala medier44. I samband med det började jag 
fundera på möjligheterna att utnyttja det en myndighet lär sig via dialog med omvärlden, vilket 
ledde mig till att läsa litteratur om kunskapsstyrning45, knowledge management.46

I samband med att jag började läsa material om e-demokrati

 
47 kom jag att läsa om 

servicedemokrati48 och e-demokrati ur perspektivet att arbeta med att förbättra medborgarens 
relationer med politiker och revitalisera demokratin. Slutligen läste jag på om hur 
e-förvaltningsfältet49

  

 har utvecklats i Sverige och i andra länder, bland annat Australien, 
England, Japan, Jordanien och USA.  

                                                 
41 Anledningen till att jag påbörjade en litteraturstudie, som nämnts tidigare, var att jag under arbetet med 
Influensa A(H1N1) började söka information om sociala medier. Detta ledde sedan till att jag sökte och blev 
antagen till kandidatkursen vid Företagsekonomiska Institutionen och att jag nu har skrivit denna uppsats. 
42 Grönroos, Christian, 'From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing', 
Management Decision, Vol. 32, Nr. 2, 1994, sid. 4-20 
43 Lieberman, Mitch, Guide to Understanding Social CRM, Chess Media Group, 2010  
44 Jag läste även en del material om användning av sociala medier som inte fick utrymme i denna uppsats. Bland 
de mer intressanta artiklarna finns: Wyld, David C., 'Management 2.0: a primer on blogging for executives', 
Management Research News, Vol. 31, Nr. 6, 2008, sid. 448-483 
45 Mot en effektivare kunskapsstyrning, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, 2009 
46 Rowley, J., “Partnering paradigms? Knowledge management and relationship marketing”, Industrial 
Management Data Systems, Vol. 104, Nr. 2, 2004, sid. 149-57 
47 Nolte, Felix, ’IT, demokrati och det politiska uppdraget – IT för att befästa makt eller ge medborgarna ökat 
inflytande’, Human IT 6.1-2, 2002, sid 189-205 
48 Larsson, Anders, Servicedemokr@ti -Internet som intermediär mellan medborgare och offentlig service, 
Examensarbete II, 10 poäng, Institutionen för informatik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, 2003 
49 Daniel, E. and Ward, J., ‘Integrated service delivery: exploratory case studies of enterprise portal adoption in 
UK local government’, Business Process Management Journal, Vol. 12, Nr. 1, 2006, sid. 113-23 
Macintosh, Ann och Whyte, Angus, 'Towards an evaluation framework for eParticipation', Transforming 
Government: People, Process and Policy, Vol. 2, Nr. 1, 2008, sid. 16-30 
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redogör jag för den litteratur och tidigare genomförda forskning som inramar 
studien. Presentationen följer två huvudteman; om den offentliga myndigheten och om det 
sociala Internet. För att kunna genomföra min analys och abduktivt angripa det empiriska 
materialet presenterar jag därefter den nyinstitutionella teorin samt lednings- och 
kommunikationsstrategiska teorier och koncept. Genom att belysa fenomenet sociala medier 
inom de tre studerade offentliga myndigheterna utifrån ett lednings- och kommunikations-
strategiskt perspektiv och analysera empirin med nyinstitutionell teori ämnar jag försöka öka 
förståelsen för fenomenen e-deltagande, intressentdialog och e-förvaltning och de studerande 
myndigheternas agerande. 

3.1 Den offentliga myndigheten 
Traditionellt har svenska offentliga myndigheters samhällsinformation50 skett från perspektivet 
”en till många” och ofta med kampanjer eller mediearbete för att komplettera publikationer och 
föreskrifter. De nya digitala kommunikationskanalerna har gjort att den offentliga sektorn 
påverkas på nya sätt och behöver hitta formerna för en effektiv dialog med medborgaren51

I takt med teknikens utveckling och att allmänhetens mognad blivit större har även kraven ökat 
på att få offentliga tjänster levererade snabbt och enkelt, dygnet runt och alla dagar på året.

, 
intressenterna, regering och departement. En dialog som innefattar både traditionella 
mötesplatser och de nya, virtuella mötesplatserna. 

52 
Många myndigheter börjar inse att framgångar för deras IT-satsningar inte enbart handlar om 
investeringar i ny teknik.53 Framgången beror snarare på om myndigheten kan lära sig förstå 
hur beslutsmönstren i samhället förändras. Dagens medborgare är välinformerade och förväntar 
sig effektiva myndigheter med kvalitet i sin leverans – samtidigt som deras åsikter och 
kunskaper tas hänsyn till i beslutsprocesserna.54 Medborgarnas förtroende för myndigheten är 
dessutom i sig en kritisk faktor för att det ska gå att utveckla en väl fungerande styrning inom 
den offentliga sektorn. Denna har under senare tid även börjat tappa sin exklusivitet på 
domänen samhällsinformation.55

3.1.1 Samhällsinformation, opinionsbildning och intressentdialog 

  

Historiskt har myndigheten mest varit en instans som har legat mellan, eller vid sidan av, den 
politiska makten och medborgaren. Hur myndigheten hanterar en direkt dialog med 
medborgaren kommer att påverka hur vår demokrati utvecklas. Sociala medier är en mycket 
större fråga än enbart ännu en ”kanal” till att informera eller påverka medborgaren.  

I början av 1970-talet definierades att samhällsinformationen hade två huvuduppgifter:56

· Att göra medborgarna medvetna om deras rättigheter och skyldigheter 
 

· Att göra det möjligt för dem att hävda sina idéer och intressen i den  
demokratiska processen. 

                                                 
50 För den ursprungliga definitionen av begreppet samhällsinformation, se Vidgad samhällsinformation, 
Informationsutredningen, Staten offentliga utredningar (SOU 1969:48). Stockholm, sida 9.  
51 Medborgare och allmänhet används i denna uppsats som med varandra utbytbara begrepp och beskriver de 
individer som bor i det land myndigheten verkar. 
52 UN e-Government Survey 2008. From eGovernment to Connected Governance, Förenta Nationerna, 2008 
53 Wong, K. et al, op. cit., sid. 928 
54http://www.oecd.org/dataoecd/40/33/35654629.pdf 
55 Förenta Nationerna, Towards Participatory and Transparent Governance: Reinventing Government, Publication 
based on 6th Global Forum on Reinventing Government 26-27 May 2005, FN, New York, 2007, sid. 3ff  
56  Samordnad samhällsinformation. Stat- landsting- kommun. (SOU 1984:68), s. 13 citerat i Landström, Andrea 
och Lindblad, Martina, Att söka samhällsinformation. En användarundersökning, Magisteruppsats vid 
Bibliotekshögskolan, 2003:10 

http://www.oecd.org/dataoecd/40/33/35654629.pdf�
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Myndigheternas arbetssätt med kampanjer och samhällsinformation har även på senare tid lett 
till att det förts en diskussion om den offentliga myndighetens opinionsbildning.57

Utöver arbetssättet finns den svenska modellens förutsättningar, med offentlighetsprincipen, 
tryckfrihetsförordningen och meddelarskyddet. Det innebär att all information kommer ut och 
att inget kan hållas hemligt.

 Är 
opinionsbildning godtagbar? När är samhällsinformationen opinionsbildning och när är den 
bara kommunikation? 

58

Den förvaltningsmodell vi har i Sverige bygger på vissa premisser som i sig påverkas av den 
direkta dialogen med medborgaren och intressenterna. Debatten förs inte längre enkom i media 
utan den förs på arenor där journalistikens etiska regler och förhållningssätt inte gäller. 
Resultatet: Små saker, små beslut, kan mycket snabbt blåsas upp stort. Trögheten är lägre och 
myndighetens varumärke och trovärdighet kan snabbt raseras; allt är ”one click away.” 

 Medarbetarna har inte längre bara ”media” att relatera till, nu 
måste medarbetaren relatera till ”alla.” Då behövs riktlinjer som tar hänsyn till det samtidigt 
som de tar hänsyn till gällande lagar och regler.  

3.1.2 E-förvaltning 
Då den offentliga verksamheten är finansierad med skattemedel har alla rätten att få veta och 
ställa krav på allt.59  Problemet är emellanåt att myndigheten upplevs som ”byråkratisk” och 
svår att få kontakt med. Medborgaren ska inte behöva vara insatt i organisationens inre liv för 
att få reda på var man ska vända sig.60 För att försöka öka tillgängligheten till myndigheterna 
tillsatte regeringen i december 2003 den så kallade 24-timmarsdelegationen som fick i uppgift 
att ”göra Sverige till ett informationssamhälle för alla.”61

Begreppet 24-timmarsmyndigheten stod för en elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst 
och illustrerade en vision där myndigheter var mer serviceinriktade. Service och information 
skulle ges via webben på tider och platser som passade individen. Idag förespråkar allt fler 
e-förvaltning för att beskriva samma vision.

  

62 2008 lade regeringen fram en ”Handlingsplan för 
IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning”63 och startade E-delegationen.64

3.1.2.1 Definition av e-förvaltning 

 

En enkel definition av e-government lyder: användningen av teknik för att förbättra tillgången 
till och leveransen av offentliga tjänster till nytta för medborgare, affärspartners och anställda.65 
Aicholzer and Schmutzer66

                                                 
57 Se till exempel Andersson, Jan R, Myndigheters opinionsbildning, Motion 2009/10:K416 samt Swensson, 
Andrea och Åhlström, Per Politiker och tjänstemän ska inte byta sina roller, Svenska Dagbladet, 23 juni 2008 
samt Statens Offentliga Utredningar, Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter, SOU 2007:107. 

 menar att e-government utgörs av en kombination av två 
nyckelelement: 

58 Kraft, Monika och Strandberg, Pelle, Samhällskommunikation – Ny strategi för informatörer i offentlig sektor, 
Norstedts Akademiska Förlag, Falun, 2007, sid 21 
59 Ibid. 
60 Ibid., s 24 
61 http://www.sou.gov.se/24timmarsdel/direktiv.htm  
62 Grönlund, Åke och Ranerup, Agneta, Elektronisk förvaltning, elektronisk demokrati : visioner, verklighet, 
vidareutveckling, Studentlitteratur, Lund 2001 
63 Handlingsplan för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning, E-gruppen och 
statssekreterargruppen för samordning av arbetet med elektronisk förvaltning, Regeringskansliet, januari 2008. 
64 För mer information om E-delegationens uppdrag och arbete, se http://www.edelegationen.se/ 
65 At the Dawn of e-Government: The Citizen as Customer, Deloitte Research, 2000 
66 Aicholzer, G. and Schmutzer, R., 'An overview of the change management process in eGovernment 
organizational challenges to the development of electronic government', Proceedings of 11th International 
Workshop on Database and Expert Systems Applications, 2000, p. 79-83 citerat i Wong, K. et al, sid. 927ff 

http://www.edelegationen.se/�
http://www.egov.vic.gov.au/pdfs/e-government.pdf�
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1. Förbättringar i tjänstekvalitet och minskade kostnader i leveransen av offentlig service 
genom IT. 

2. Inkluderandet av de mer sociala dimensionerna av deltagande e-demokrati, som till  
exempel online-röstning, och främjande av socialt deltagande genom deltagande i 
e-communityprogram.67

I utredningen E-tjänster för ett enklare och öppnare samhälle presenterar Statens offentliga 
utredningar en definition som bygger på tre separata delar: e-tjänster, e-government och 
e-demokrati. I SOU 2005:119 definieras de olika delarna: 

 

E-tjänster är myndighetstjänster och offentlig myndighetsutövning via elektroniska kanaler. 
E-government handlar om den interna effektiviteten inom och mellan offentliga myndigheter. 
E-demokrati beskriver möjligheterna att utveckla allmänhetens inflytande och deltagande inom 
politiken och demokratin.  

Figur 1. eService68

 

 

Allmänhet/Intressenter 

 

 

 eDemokrati eTjänster 

 

 
Politiker Tjänstemän 

 

eGovernment 

Det kan dock finnas en poäng med att ha en bredare definition som även tar in samhället i stort 
och inte enbart fokuserar på de tekniska delarna av e-förvaltningen. Jane Fountain menar att 
e-government inte enbart är en fråga om att öka effektiviteten utan snarare är en process som 
kommer att förändra själva strukturen i hur samhället styrs och administreras.69 Sharon Daws70

eGovernment is the use of information technology to support government 
operations, engage citizens and provide government services

 
definierar e-government så här: 

71

 

. 

 

                                                 
67 E-community som det används här är ett försök att begreppsmässigt förklara en virtuell mötesplats där 
deltagande medlemmar möts med hjälp av tekniska (IT) hjälpmedel. Det engelska ordet Community kan översättas 
med (bland andra) de svenska begreppen gemenskap, samhälle, samfund. Norstedts Svensk-engelsk, engelsk-
svensk ordbok, Norstedts förlag, Stockholm, 1993. 
68 Sjöström, Thomas, With eGovernment towards Good Governance, North Sweden European Office, citerat i 
Nordfors et al, 2009, sida 14 
69 Fountain, Jane, Building the Virtual State, Brookings Institution, USA, 2001, citerat i Nordfors et al, 2009, s. 14 
70 Sharon Daws har titeln Director of the Centre for Technology in Government på Rockefeller College of Public 
Affairs and Policy på University of Albany i USA. Citaten är hämtade från Nordfors et al, 2009, sida 15. 
71 Daws, Sharon, The future of E-Government, Centre for Technology in Government, USA, 2002, citerat i 
Nordfors et al, 2009, sida 15 



 14 

Europeiska Kommissionen har även de definierat e-government och deras definition lyder:72

Användningen av informations och kommunikationsteknik i offentlig administration 
kombinerat med organisatoriska förändringar och nya färdigheter för att förbättra 
offentliga tjänster och demokratiska processer samt stärka understödjandet av 
offentliga policies. 

 

På uppdrag av Vinnova73 tar Lennart Nordfors et al upp tråden och menar utifrån dessa 
definitioner att triangeln i figur 1 istället borde omdefinieras så att e-governance används som 
sammanfattande och övergripande term för det sätt som samhället organiserar sig, en ”virtuell 
förvaltning.”74 Ett bättre begrepp istället för e-government skulle enligt dem kunna vara 
e-styrning.75

Figur 2. eGovernment

 E-tjänster kanske också behöver omdefinieras eftersom det är väl snävt för att 
kunna beskriva alla typer av kontakter mellan medborgare och tjänstemän. Kontakterna handlar 
inte enbart om utnyttjandet av tjänster, utan även om möjligheten att föra en dialog mellan 
medborgare och tjänstemän. Alltså skulle ett bättre begrepp för att inkludera dessa båda 
aspekter kunna vara e-förvaltning.  

76

 

 

Allmänhet/Intressenter 

 

 

 eDemokrati eFörvaltning 

 

 
Politiker Tjänstemän 

 

eStyrning 

Den invändning som dock skulle kunna göras mot denna modell är att den lägger ihop två 
separata fenomen i en dimension. Dialogen och interaktionen mellan medborgare och 
myndigheter, skulle ur ett myndighetsperspektiv kunna benämnas e-deltagande77

                                                 
72 The role of eGovernment for Europe’s future, COM (2003) 567, Europeiska Kommissionen, September 2003 

. Det vill säga, 
Nordfors et al sammankopplar fenomenen e-deltagande och e-tjänster i en och samma 
dimension. Men som vi kommer se senare i diskussionen så verkar det föreligga ett 
paradigmskifte mellan myndigheter som fokuserar på e-tjänstleverans och den nätverkade 

73 Nordfors, Lennart, Ericson, Bo, Lindell, Hemming och Lapidus, Jacob, eGovernment of tomorrow – Future 
scenarios for 2020, Vinnova Report VR 2009:28, Arkitektkopia, Stockholm, 2009. 
74 Det engelska ursprungsbegreppet för virtuell förvaltning är virtual governance 
75 Nordfors et al skriver på engelska och jag har efter bästa förmåga försökt att översätta begreppen till svenska. 
Det begrepp de i denna diskussion använder är e-management  
76 Nordfors et al, 2009, sida 16 
77 E-deltagande som jag använder det i denna uppsats är mitt eget begrepp. De aktörer och individer som deltar i 
virtuella dialoger med medborgare och intressenter är e-deltagare. Fenomenet i sig kallas därmed e-deltagande. 
Det finns ett engelskt begrepp, eParticipation, som har förekommit översatt till e-deltagande. Detta begrepp 
betyder, fritt översatt: bruket av informations- och kommunikationsteknologier för att bredda och fördjupa 
politiskt deltagande genom att möjliggöra medborgares kontakter med sina förtroendevalda, och skiljer sig 
sålunda från min definition. 
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myndigheten.78

Figur 3. E-deltagande

 Den nätverkande myndigheten kommer även fortsättningsvis arbeta med 
tjänsteleveranser, om än med allmännytta och värde i fokus för tjänsteutvecklingen snarare än 
effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Därför menar jag att det skulle behövas en modell 
som inkluderar båda dessa fenomen.  

79

 

 

För att illustrera hur detta förhållande skulle kunna förklaras har jag valt att lyfta mittpunkten i 
triangeln till en tetraheder. Genom att göra detta kan de olika vägar (och olika syften) som 
kommunikationen tar mellan de olika intressenterna synliggöras. Spetsen på tetrahedern kan då 
kallas för en virtuell mötesplats och pyramidens linjer från basen till toppen för kanaler för 
e-deltagande. Utefter basen på e-demokratiplanet finns e-tjänster för exempelvis allmänna 
omröstningar, medan den politiska dialogen och debatten förs via e-deltagandekanalerna. 
Utefter basen på e-styrningsplanet finns e-tjänster som ger politikerna data och underlag för 
den politiska verksamheten, medan dialogen kring exempelvis utredningar av myndigheternas 
verksamhet sker via e-deltagandekanalerna. Slutligen, basen på e-förvaltningsplanet innehåller 
exempelvis e-tjänster mellan myndigheter och intressenter och/eller allmänhet, medan dialogen 
dem emellan sker via kanalerna för e-deltagande. 

3.1.3 Paradigmskiften i myndighetsvärlden? 
I en FN-rapport80

Åkesson et al menar att litteraturen pekar på att myndigheternas utveckling av IT-stöd via 
Internet skulle kunna vara en indikation på ett paradigmskifte mot en serviceorientering.

 lyfts ett tänkbart paradigmskifte fram från myndigheter som fokuserar på att 
leverera effektiva och kostnadsbesparande e-tjänster till integrerade ”nätverkade” myndigheter. 
De senare ökar allmännyttan och värdet dels genom att involvera de kreativa krafter som finns i 
samhället, dels genom att påverka de strategiska åtgärder som andra intressenter vidtar.  

81

                                                 
78 Det engelska begrepp som jag, sannolikt inadekvat, försökt översätta är ”connected government” 

 
Enligt Alfred Ho så karakteriseras detta e-governmentparadigm av innovation, lärande och 

79 Källa: egen illustration 
80 UN e-Government Survey 2008. From eGovernment to Connected Governance, Förenta Nationerna, 2008 
81 Åkesson et al, op. cit., 2008, sid. 74f 
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entreprenörskapsorganisation. Ho menar att det är ett skifte från det byråkratiska betonandet av 
det som är viktigt för producenten, exempelvis kostnadseffektivitet, till det som är viktigt för 
användaren (intressenten, kunden), exempelvis flexibilitet och tillgänglighet i service-
leveransen.82

3.1.4 E-demokrati 

  

All ny teknik som kommer medför att nya tankar föds om hur tekniken ska förändra vardagen. 
Att datorerna, telefonin och Internet skulle komma att påverka demokratin lyftes tidigt upp i 
den politiska debatten. Kopplingen mellan informationsteknik och demokrati hänger tätt ihop 
med uppkomsten av begrepp som informationssamhälle och kunskapssamhälle.83 Idag kallas 
denna diskurs allmänt för e-demokrati. Med datorernas hjälp kan makten decentraliseras, 
effektiviseras och revitaliseras, allt beroende på vilken politisk vision man ansluter sig till.84

I Sverige har debatten ofta handlat om hur samhällsinformationen ska kunna förbättras och hur 
medborgarinflytandet ska kunna vidgas.

  

85 Lars Ilshammar noterar att det är viktigt att diskutera 
exempelvis det ”offentliga rummets ändrade karaktär under trycket av politisk förändring och 
teknisk utveckling”86 samt att en av grundförutsättningarna för de olika e-demokratimodellerna 
är att ”medborgarna har insyn i myndigheternas verksamhet samt tillträde till de mötesplatser 
där diskussioner och åsiktsutbyten äger rum.”87

I en utblick mot framtiden lyfter Agneta Ranerup informatiken och hur den kan bidra med 
teknikens egenskaper och möjligheter i den demokratiska processen. Ett exempel är 
forskningen rörande beslutssystem och databaser i offentlig sektor och det faktum att 
tjänstemännen behärskar dessa bättre än politikerna.

 

88

3.2 Det sociala Internet 

 Ranerup lyfter även frågor kring hur IT 
idag och i framtiden kan stärka medborgaren i dennes roll som konsument av offentlig service. 
Forskningsområdet kallas konsumentdemokrati eller servicedemokrati. IT kan ge en möjlighet 
till överblick av vilka valmöjligheter som finns och underlätta själva valet av service, vilket för 
oss och resonemanget tillbaka till e-förvaltning och e-tjänster. 

TIME Magazine utsåg ”DIG” till årets person 2006.89

“It's a story about community and collaboration on a scale never seen before. 
[...]It's about the many wresting power from the few and helping one another 
for nothing and how that will not only change the world, but also change the 
way the world changes.” 

 Med det menades att Internet hade gått 
från att vara någonstans där man som användare hämtade information till en plats där alla var 
med och skapade. Lev Grossman skrev: 

Internet är idag en ny arena där alla delar med sig av information till alla. En arena där 
användaren är både avsändare och mottagare i deltagande dialog. Transformeringen av Internet 
innebär att det nya Internet, Web 2.0, handlar om interaktivitet, kommunikation och dialog till 
skillnad från tidigare då användaren visade upp en ”bild” av sig själv på en statisk webbsida. 

                                                 
82 Ho, Alfred Tat-Kei, ’Reinventing local governments and the e-government initiative’, Public Administration 
Review, vol 62, No 4, 2010, sid. 437 
83 Ilshammar, 2002, op. cit, sid 18ff 
84 Ibid., sid. 32 
85 Ibid., sid. 23 
86 Ibid., sid. 33 
87 Ibid., sid. 34  
88 Snellen, Ignatio, ‘ICTs, bureaucracies, and the future of democracy’, Communications of the ACM, vol 44., nr1, 
s. 45-48 – citerad i Ranerup, Agneta, ‘Elektronisk demokrati på svenska’, ledare i Human IT, 6.1-2, 2002 
89 Grossman, Lev, 'Time's Person of the Year: You', Time Magazine, 2006 
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3.2.1 Viktiga begrepp för att förstå det nya Internet 
Under de senaste åren har begreppet sociala medier börjar användas allt mer för att beskriva 
utvecklingen av det nya Internet. Redan 1979 skapades Usenet som gjorde det möjligt för 
användare på internet att publicera offentliga meddelanden90 men den nya eran började enligt 
Kaplan och Haenlein91 först när Open Diary92

Konceptet med bloggande

 startades 1998.  
93

3.2.1.1 Web 2.0 

 spred sig snabbt och andra webbsidor som möjliggjorde socialt 
nätverkande på Internet startades i rask takt. Efter MySpace (2003) och Facebook (2004) 
myntades begreppet sociala medier. För att bättre förstå begreppet menar Kaplan och Haenlein 
att två relaterade koncept behöver beskrivas; Web 2.0 och användargenererat innehåll.  

Begreppet web 2.094 beskriver det nya sätt som programutvecklare och användare började 
utnyttja webben95 på i samband med att sociala webbsidor började lanseras. Det vill säga en 
plattform som möjliggör att innehåll kontinuerligt modifieras och utvecklas på ett kollaborativt 
sätt snarare än som tidigare varit fallet då innehåll och applikationer enbart publicerades och 
producerades av enskilda individer.96 Personliga hemsidor, Encyclopedia Britannica Online och 
konceptet innehållspublicering97 hör till eran Web 1.0 och blir idag ersatta av bloggar, wikis98 
och kollaborativa projekt. Eftersom det förutsätter ett antal tekniska innovationer kan man se 
Web 2.0 som den plattform som möjliggör utvecklingen av sociala medier.99

3.2.1.2 Användargenererat innehåll 

 

Konceptet användargenererat innehåll100 kan ses som summan av alla sätt som individerna 
använder sig av sociala medier. Paul Anderson beskriver ett scenario där barriärerna för att 
skapa och dela med sig kraftigt har sänkts vilket gör att allt fler lägger tid på att skapa och dela 
med sig via Internet.101

Enligt OECD

  
102

• Innehållet måste publiceras på en publikt tillgänglig webbsida eller på en social 
nätverkssida som är tillgänglig för en utvald grupp individer. 

 måste innehåll uppfylla tre kriterier för att kunna räknas som 
användargenererat: 

• Innehållet måste vara baserat på ett minimum av kreativ insats 
• Innehållet måste ha skapats icke-professionellt 

Detta innebär att innehållet i e-post, kopior av redan publicerat material och att allt 
kommersiellt material inte räknas som användargenererat.103104

                                                 
90 Usenet skapades av Tom Truscott och Jom Ellis 1979. Se även 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Usenet 
91 Kaplan, Andreas M och Haenlein, Michael, ‘Users of the world unite! The challenges and opportunities of 
social media’, Business Horizons, Vol 53, Issue 1, 2009, Sid 59-68 
92 Open Diary är en webbplats där användarna kan publicera meddelanden och dagböcker offentligt. 
93 I samband med att Open Diary startades myntades begreppet weblog. Begreppet kortades senare till ”blog” (på 
svenska, blogg) 1999 när en användare skämtsamt skrev om substantivet weblog till meningen we blog. 
94 Begreppet web 2.0 populariserades kanske allra främst av Tim O’Reilly. 
95 www, world wide web 
96 Kaplan och Haenlein, 2009, sida 61 
97 Det engelska begreppet för innehållspublicering är content publishing 
98 En wiki är en sökbar webbplats där innehållet kan redigeras av besökarna; källa: Wikipedia 
99 Kaplan och Haenlein, 2009, sida 61 
100 Användargenererat innehåll kallas på engelska User Generated Content 
101 Anderson, Paul, ‘What is web 2.0: Ideas, technologies and implications for education’, JISC Technology and 
Standards Watch, 2007, citerat i Johansson, Martin och Nilsson, Henrik, Sociala medier i organisationer – 
Utmaningar och möjligheter för organisationer genom kundrelationer i sociala medier, Kandidatuppsats, 
2010:065, Göteborgs Universitet, 2010. 
102OECD, Participative web and user-created content: Web 2.0, wikis, and social networking, Organisation for 
Economic Co-operation and Development, Paris, 2007, citerat i Kaplan och Haenlein, 2009, sida 61 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Usenet�
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3.2.1.3 Definition av begreppet sociala medier 
Kaplan och Haenlein105

Sociala medier är en grupp internetbaserade applikationer som bygger på 
ideologiska och tekniska grunder från Web 2.0 och som möjliggör skapandet 
och utbytet av användargenererat innehåll.  

 föreslår denna definition av sociala medier:  

En svensk aktör som definierat sociala medier är Terminologicentrum.106

Kommunikationsmedel på internet vars innehåll produceras på ett interaktivt 
och användarorienterat sätt med syftet eller effekten att skapa, upprätthålla 
och utveckla kontakter och relationer användare emellan. 

  

För denna studies syfte kommer Terminologicentrums definition att användas, då den tar in 
både utbytet av användargenererat material och relationerna mellan deltagarna. 

3.2.2 Den sociala gemenskapens betydelse 
Att umgås, utbyta tankar, idéer och erfarenheter med varandra är något som kommer sig helt 
naturligt för människan. Vi är sociala varelser. Inom sociologin pratar man om olika grupper.107 
I dessa grupper socialiseras individen och går från att vara ensam till att bli en del av den 
mänskliga gemenskapen.108 Att virtuella grupper bildas och att individer söker sig till dessa 
grupper även om de inte existerar rent fysiskt är följaktligen inte förvånansvärt. Internets och 
de virtuella gemenskapernas sociologi tas bland annat upp i Nätverksamhällets framväxt.109

Wellman

  
110 har i sina studier kommit fram till att fysisk och virtuell gemenskap är olika ting 

med olika förhållningssätt och regler, men att de samtidigt inte heller utesluter varandra. De 
virtuella gemenskaperna präglas av mångfald och specialisering. En förklaring är att avståndet, 
transaktionskostnaden, är litet med teknikens hjälp. En undersökning av Internetanvändare 
mellan 1995-2000 visade att den sociala interaktionen ökade även utanför Internet.111

Nätverkandet och relationsskapandet studeras även inom företagsekonomin. Exempelvis 
Gummesson diskuterar relationsskapandet ur ett företagsperspektiv.

  

112

3.2.3 Allmänhetens visdom och crowdsourcing 

 Han lyfter frågan om 
balans mellan teknik och socialt samspel, där tekniken inte ska ersätta utan stimulera till ökad 
mänsklig kontakt.  

Ytterligare ett begrepp som är relevant för studien är allmänhetens visdom.113 Uttrycket bygger 
på en teori som lyder att den kollektiva vidomen hos en stor grupp individer oftast är 
överlägsna beslut av mindre grupper bestående av experter.114

                                                                                                                                                           
103 Kaplan och Haenlein, 2009, sid. 61 

  

104 Användargenererat innehåll existerade som koncept långt innan Web 2.0 men kombinationen av tekniska, 
ekonomiska och sociala förutsättningar gör att användargenererat innehåll idag är fundamentalt annorlunda mot 
det som kunde observeras under tidigt 80-tal. För mer information, se Kaplan och Haenlein, 2009, sida 61 
105 Kaplan och Haenlein, 2009, sida 61 
106 Terminologicentrum, 2010, http://www.tnc.se/, (hämtat 2010-12-15) 
107 Angelöw, Bosse, Introduktion till socialpsykologi, Lund, Studentlitteratur, 2000, sida 126ff, citerad i 
Hadzikostas, Andreas och Shahidi, Helli, Content – Contact – Cash – En kvalitativ studie om framgångsrik 
marknadsföring via sociala medier, Examensarbete VT2010, Göteborgs Universitet 
108 För mer information om socialiseringsprocessen, se Giddens, Anthony, Sociology, 6th ed., Polity Press, 
Cambridge, England, 2009 
109 Castells, Manuel, Informationsåldern: Ekonomi, samhälle och kultur. Nätverkssamhällets framväxt, 2001, 
Daidalos, Uddevalla, citerad i Hadzikostas och Shahidi, 2010, sida 8 
110 Barry Wellman citeras i Castells, sida 406ff, i sin tur citerad i Hadzikostas och Shahidi, 2010, sida 8 
111 Giddens, 2009, op. cit., sida 276 – citerad i Hadzikostas och Shahidi, 2010, sida 9 
112 Gummesson, Evert, Från 4P till 30R, årtal, förlag, citerad i Hadzikostas och Shahidi, sida 9ff  
113 Surowiecki, James, The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective 
Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations, Anchor Books, New York, USA, 2004 

http://www.tnc.se/�
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Logiken bygger på att alla individer har fördomar, förutfattade meningar och kunskapsluckor, 
men genom att samla ett stort antal personer kommer dessa felkällor rent statistiskt att ta ut 
varandra.  

I praktiken är det kanske inte lika enkelt. För att kunna lyckas behöver den stora gruppen av 
individer ha åtminstone viss kännedom om ämnet. Gruppmedlemmarna måste också kunna 
fatta individuella beslut opåverkade av andra gruppmedlemmars beslut och kunna fatta beslut 
utan syfte att tillfredsställa någon auktoritet eller annan individ. För att kunna vara visa måste 
grupper vara decentraliserade, bestå av varandra oberoende individer med olika bakgrund som 
tillåtas fatta individuella beslut utan yttre påverkan som sedan aggregeras.115

Allmänhetens visdom kan vara en kunskapskälla som det är möjligt att aktivt välja att dricka 
ur.

  

116 Detta kan göras genom att lägga ut frågeställningar för att låta allmänheten ge sin input. 
Detta tillvägagångssätt kallas ”crowdsourcing” och de som ger sig in i dessa frågeställningar 
gör det för det välmående som kommer sig av ett väl genomfört samarbetsprojekt och inte på 
grund av ekonomisk ersättning.117 För att kunna lyckas med crowdsourcing menar Howe bland 
annat att organisationen ska välja rätt grupp av individer, ge dem rätt incitament och fråga dem 
vad du kan göra för dem, inte vad de kan göra för dig.118

3.3 Institutionell och nyinstitutionell teori 

  

Enligt Czarniawska119 kom institutionell teori till som en reaktion på den organisationsteori 
som beskriver förändringar i organisationer enbart som resultatet av ledningens rationella val 
och påföljande styrning. Organisationens utformning ses där istället som resultatet av de 
institutioner som finns i organisationens omgivning120, en omgivning som alltså ständigt 
påverkar en organisation med hur ett framgångsrikt och modernt företag bör se ut.121

Det finns olika typer av institutionell organisationsteori och dessa skiljer sig åt. När jag 
granskat dessa teorier har jag fastnat för den nyinstitutionella teorin.

 

122 Den viktigaste 
skillnaden mellan denna och den institutionella teorin är att den nyinstitutionella teorin i högre 
grad ser världen som socialt konstruerad.123 Nyinstitutionell teori124

För att försöka förstå och analysera hur de studerade organisationerna resonerar och agerar har 
jag därför valt att använda mig av den nyinstitutionella teorin då jag uppfattar e-deltagandet 
som ett socialt konstruerat fenomen. 

 innebär i korthet att 
organisationer är tvungna att få en status som legitima aktörer av omgivningen.  

                                                                                                                                                           
114 James Surowiecki exemplifierar bland annat teorin med att “Medianen i en stor mängd individers 
gissningar/uppskattningar av en oxes vikt i en tävling visar sig vara förvånansvärt nära sanningen”. Berättelsen 
finns att läsa på http://galton.org/essays/1900-1911/galton-1907-vox-populi.pdf?page=7 
115 ’Using ”crowds” to select ideas’, Strategic Direction, Vol. 24, nr. 1, 2008, sid. 32-34 
116 Howe, Jeff, Crowdsourcing: Why the power of the crowd is driving the future of business, Crown Business, 
New York, 2008 
117 Jeff Howe lanserade första gången uttrycket crowdsourcing i en artikel i Wired Magazine 2006 där han försökte 
beskriva fenomenet där ”amatörer” skapar innehåll tillsammans på Internet. 
118 Howe, Jeff, ‘The rise of Crowdsourcing’, Wired Magazine, Nr. 14.06, 2006 
119 Czarniawska, Barbara, Sevon, Guje, (red) 1996, Translating Organizational Change, Walter de Gruyter, 
Berlin, 1996, s 2, citerad i Haid, Toni, Institutionell teori; Västerås Stad och roller för hållbar utveckling, D-
uppsats i ekologisk ekonomi, Mälardalens Högskola, Västerås 2001 
120 Haid, 2001, sid. 7 
121 Røvik, 2008, citerad i Juraskovic, Gabrijel, Mannergren, Gustav, Mer än bara mode? En granskning av CSR i 
två klädföretag, C-uppsats, Handelshögskolan Göteborgs Universitet, Göteborg 2008, sid. 30 
122 Teorin omnämns ibland även som neoinstitutionell teori. 
123 Czarniawska, 1996, citerad i Haid, 2001, sid. 7 
124 Meyer, John W., Rowan, Brian, 'Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony', 
American Journal of Sociology, Vol. 83, Nr. 2, 1977, sid 340-363 

http://galton.org/essays/1900-1911/galton-1907-vox-populi.pdf?page=7�
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3.3.1 Institutioner 
Men vad är då en institution? Det sociala livet ger upphov till upprepade handlingsmönster. 
Handlingsmönstren rättfärdigas i normer och värderingar och blir med tiden tagna för givna 
och gör att aktörer inte behöver fundera över vad som är lämpligt i varje situation.125 Dessa för 
givet tagna normer kallas för institutioner. ”Om man vill framstå som en förnuftig människa 
följer man de institutionaliserade handlingsmönstren.”126

Institutionalisering beskriver processen där sociala mönster, skyldigheter eller faktiska 
förhållanden blir att få statusen av regler i socialt tänkande och handlande.

  

127 Detta kan ge 
intrycket att institutioner är statiska och oföränderliga men teoribildningen menar att det är en 
kontinuerlig uppbyggnads- och nedbrytningsprocess där det som är taget för givet delvis och 
gradvis förändras.128

Ordet institution kan ses på flera sätt, det som vi i dagligt tal kallar institutioner och som vi 
förknippar med byggnader och organisationer; museum, skola eller polishus. Men även 
rättssystemet, demokrati, aktiemarknaden och mer vardagliga fenomen som fikapausen, 
hälsningsceremonin och sammanträdet ses som institutioner.

  

129

3.3.2 Likformighet och frikoppling 

  

Utöver trender och moden som extern påverkan i den institutionella miljön menar Meyer och 
Rowan att isomorfism, likformighet med omgivningen, uppträder. Isomorfismen beskriver 
bland annat hur organisationer tenderar att likna varandra mer och mer.130 Traditionellt sett så 
kunde ett företags agerande förstås främst utifrån den bransch man var verksam i. Idag liknar 
dock företag i vitt skilda branscher varandra då de har inkorporerat samma processer och 
strukturer.131

Genom att införliva externt legitimerade formella strukturer ökar engagemanget hos såväl 
interna aktörer som externa intressenter.

  

132 Organisationer tappar dock ofta effektivitet för att 
man försöker anpassa sig till krav som externt anses vara passande. Krav som ibland är 
motsägelsefulla. Omvärlden blir allt mer komplex och det finns allt mer olika intressen att ta 
hänsyn till. ”Detta gör att organisationer ibland måste anamma olika filosofier som är 
inkonsekventa.”133

Samtidigt kan det innebära att kraven från den institutionaliserande miljön kommer i konflikt 
med effektiviteten och den interna tekniska miljön. Meyer och Rowan menar att organisationer 
kan lösa den konflikten med två olika tekniker – frikoppling och förtroendets logik. 
Frikopplingen innebär att organisationen skyddar sina formella strukturer genom att frikoppla 
dessa från de faktiska aktiviteterna. En av anledningarna till att de frikopplar står att finna i att 
de institutionaliserade organisationerna inte bara behöver vara likformiga med den 
institutionella miljöns myter, utan samtidigt upprätthålla skenet av att dessa myter faktiskt 
fungerar.

  

134

                                                 
125 Blomquist, 1996, s 25, citerad i Haid, 2001, sid. 8 

 

126 Haid, 2001, sid. 8 
127 Meyer och Rowan, 1977, sid. 341 
128 Haid, 2001, sid. 8 
129 Ibid. 
130 Meyer och Rowan, 1977 
131 Juraskovic och Mannergren, 2008, sid. 30 
132 Meyer och Rowan, 1977, sid. 349 
133 Juraskovic och Mannergren, 2008, sid. 30 
134 Meyer och Rowan, sid. 356 
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3.3.3 Spridning av idéer 
Inom institutionsteori används begreppet översättning för att beskriva hur idéer kommer in i 
organisationer. Begreppet ska tydliggöra att det rör sig om en social process. Idéer bärs alltid av 
människor och tolkas och omtolkas därför också av människor. ”Om en idé ska föras vidare av 
någon måste denne vara motiverad och i så fall förs idén vidare i ett bearbetat, översatt 
skick.”135

Det finns gränser för vilka idéer människan är mottaglig för. Det som individen redan vet styr 
uppmärksamheten så att man kategoriserar nya idéer i det välkända mönstret och därför tar det 
väldigt lång tid för helt nya idéer att överhuvudtaget bli uppmärksammade. Max Weber lär ha 
liknat människan vid en fånge instängd i en järnbur.

 

136 Av den anledningen kan man se det som 
att vi väljer att underkasta oss institutioner så länge de inte upplevs som alltför obekväma, då 
det upplevs som enklare jämfört med att försöka förändra det som är taget för givet av andra.137

3.4 Strategier, ledning och styrning 

 

3.4.1 Ledningsstrategi 
En definition av ledningsstrategi är att den utgörs av de långsiktiga syftena och målen för 
organisationen.138 Peter Drucker139 ser strategin som en bild av hur organisationen positionerar 
sig inför framtiden – vadet snarare än huret. Han menar att det är viktigare att göra rätt saker än 
att göra saker rätt. Med tanke på mängden teorier om vad en strategi faktiskt är kan den 
sammanfogning av olika definitioner som Ellen Earle Chaffee140 gör underlätta lite. Strategier 
kan enligt henne definieras som Linjära, Adaptiva eller Tolkande strategier141

Linjära strategier har fokus på planerandet. Adaptiva strategier handlar om en trovärdig 
matchning mellan de möjligheter och risker som finns i omgivningen med de styrkor och 
kunskaper som finns inom organisationen. Omgivningen ses som fylld av trender, händelser, 
konkurrenter och intressenter där organisationen måste anpassa och förhålla sig till dessa. De 
tolkande strategierna ser organisationen som en samling frivilliga samarbetsavtal mellan 
individer och fokus ligger på relationer, symboliska handlingar och kommunikation. 

 

En av de klassiska organisationsteorierna vid det här laget lades fram av Henry Mintzberg142

3.4.2 Kommunikationsstrategi 

. 
Han menar i korthet att strategier kan ses på i huvudsak fem olika sätt, som en Plan, ett 
Mönster (eng. pattern), en Position, ett Perspektiv eller som Rörelse (eng. ploy). Genom att 
analysera det empiriska materialet med hjälp av Mintzbergs 5p kommer förhoppningsvis 
slutsatser kunna dras av hur organisationen agerar och resonerar.  

Det görs åtskillnad mellan strategier på olika nivåer – från övergripande organisations- och 
affärsstrategier till funktionella och operationella strategier. Övergripande kommunikations-
strategi kan konceptualiseras som en funktionell strategi som ger fokus och riktlinjer till den 

                                                 
135 Haid, 2001, sid. 20 
136 Forsell och Jansson 2000, s 152, citerade i Haid, 2001, sid. 22 
137 Haid, 2001, sid. 23 
138 Steyn, Benita, ‘From strategy to corporate communication strategy: A conceptualization’, Journal of 
communication management, Vol 8, Nr 2, 2003, sid. 171 
139 Drucker, Peter, The practice of management, Harper & Row, New York, 1954 – citerad i Steyn, Benita, ‘From 
strategy to corporate communication strategy: A conceptualization’, Journal of communication management, Vol 
8, Nr 2, 2003, sid. 171 
140 Chaffee, Ellen Earle, ‘Three models of strategy’, Academy of management review, Vol 10., Nr. 1, 1985, sid 90 
– citerat i Steyn, 2003, sid. 171 
141 Det engelska ursprungsbegreppet i detta sammanhang är interpretive strategy 
142 Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce, Lampel, Joseph, Strategy safari: a guided tour through the wilds of 
strategic management, Free Press, New York, 2005 
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centrala kommunikationsfunktionen.143 Kommunikationsstrategin länkar organisationens 
nyckelfrågor och övergripande strategi till kommunikationsplaneringen. Kommunikations-
strategin är resultatet av en strategisk tankeprocess.144

För att kunna utveckla en övergripande kommunikationsstrategi måste flera frågor diskuteras 
och besvaras, frågor om vad som måste kommuniceras och hur det ska kommuniceras. 
Strategin måste koppla organisationens verksamhet till de utmaningar som organisationen 
möter. Processen för att utveckla en strategi tar sin början i en utvärdering av den miljö 
organisationen verkar inom.

  

145

3.4.2.1 Den dynamiska intressentmodellen 

 

En av effekterna med utvecklingen av sociala medier är att den klassiska metoden för att 
utarbeta en kommunikationsstrategi, genom att börja med att identifiera intressenterna, inte 
längre fungerar fullt ut. Som vi sett tidigare i uppsatsen så samlas allmänheten på olika 
(virtuella) mötesplatser där olika intressenter möts med olika intressen och olika agendor. 
Deltagandet på dessa arenor ändras över tid genom att nya individer ansluter sig och gamla 
individer är mer eller mindra aktiva eller lämnar arenan. 

Intressentmodeller och teorier har utvecklats för att det ska gå att kartlägga organisationens 
omvärld och därigenom kunna identifiera och balansera de olika behov och önskemål som 
finns.146 Utvecklingen med virtuella mötesplatser gör dock att de traditionella metoderna för att 
resonera om intressenter inte längre fungerar optimalt eftersom intressenterna helt enkelt har 
flyttat till nya arenor som ligger utanför organisationens kontroll.147

Idag handlar det om ämnen, frågor och diskussioner. Organisationerna är inte längre i centrum. 
Intressenter kan uttrycka sina åsikter till en betydligt bredare publik, på kortare tid än någonsin 
och skapa sig större anhängarskaror.

 

148 Den föränderliga omvärlden behöver övervakas 
kontinuerligt för att rätt kommunikationsmix ska kunna identifieras för de olika 
ämnesområdena.149

Genom att anlägga Luoma-Aho et als perspektiv med multipla ämnesarenor, där organisationen 
inte nödvändigtvis är i centrum, blir det tydligt att det behövs flera parallella strategier för att 
kunna kommunicera med olika intressenter.

  

150

                                                 
143 Steyn, 2003, sid. 168 

 Idag måste organisationen själv leta rätt på 
relevanta arenor och välja om de ska delta eller inte. Processen att identifiera och värdera dessa 
arenor borde föregå arbetet med att identifiera målgrupperna.  

144 Ibid. 
145 Ibid., sid. 174 
146 Freeman, RE, Strategic management. A stakeholder approach, Pitman, Boston, USA, 1984 citerad i Luoma-
aho, Vilma, Vos, Marita, ‘Towards a more dynamic stakeholder model: acknowledging multiple issue arenas’, 
Corporate Communications: An international journal, Vol. 15 No. 3, 2010, sid. 315 
147 Luoma-aho et al, 2010, sid. 315f 
148 Kaplan and Haenlein, 2010, citerad i Luoma-Aho, 2010, sid. 316 
149 Luoma-aho et al, 2010, sid. 323 
150 Ibid. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenterar jag valda delar av empirin för att visa hur respondenterna har 
svarat på frågorna om fenomenen e-deltagande, e-förvaltning och intressentdialog och hur de 
har resonerat om strategier, möjligheter och risker. Kapitlet inleds med tankar från två 
branschexperterna, Jacob Lapidus151

4.1 Experterna har ordet 

 och Johan Bålman, varefter myndigheternas nuläge, 
strategier och resonemang om förväntningar om framtida utveckling presenteras. Syftet är att 
undersöka vilka strategier de använder och hur de uppfattar möjligheterna och potentialen 
med sociala medier, ämnesarenor och e-deltagande. Kapitlet består uteslutande av experternas 
och respondenternas åsikter och resonemang i refererad och citerad form. Frågeteman, 
presentationer av respondernter och längre referat av intervjuerna återfinns i bilagorna 1 – 6. 

4.1.1 Sociala medier  
Sociala medier, utifrån Jacob Lapidus och Johan Bålmans perspektiv, är något som successivt 
utvecklats från den så kallade destinationswebben till dagens virtuella arenor. Illustrationen av 
sociala medier blir ofta Facebook, vilket Lapidus menar kan ge en missvisande bild där 
Facebook ”blir” Internet. Sociala medier är så mycket mer än denna enda arena. 

Myndigheternas ambition är enligt Lapidus att hitta vägar för att lättare nå ut med sin 
kommunikation och lyssna på vad omvärlden säger, mer än att idag låta dialogen från sociala 
medier vara med och styra verksamhetsutvecklingen. Att det är så menar Lapidus beror på 
vilket mindset152

De mest framgångsrika exemplen på organisationer som har lyckats med sociala 
mediekampanjer har gjort det eftersom de på ett tydligt sätt visat att de faktiskt gör någonting 
med den information de får in, att de faktiskt utvecklar verksamheten. Lapidus exemplifierar 
sitt resonemang bland annat med dialog.sl.se

 man har som myndighet, eller som företag.  

153

4.1.1.1 Myndighetens roll 

. Enligt Lapidus får SL många olika förslag och 
utmaningen ligger i att visa vad de gör med förslagen och hela processen tills att 
implementeringen är genomförd. 

Bålman menar att egenskaperna för det sociala mediet ska vara utgångspunkten för riktlinjerna 
för myndighetens deltagande. Grunden är att sätta mål och analysera kommunikationsbehoven, 
ändamålet och syftet med att delta. Deltagande börjar enligt Bålman med en kravspecifikation. 
När det gäller avtalsfrågan menar han att det är viktigt att tänka igenom hur avtalet ser ut. 
Facebook, exempelvis, lyder enligt avtalet under kalifornisk lag. Det innebär att man vid en 
eventuell tvist ska inställa sig i kalifornisk rätt.  

På frågan om hur myndigheten ska gå vidare med sociala medier svarar Lapidus att det första 
steget är att planera sin kommunikation.  

”Vilka målgrupper har man, på vilket sätt vill de föra dialog eller få 
information, hur beter sig målgrupperna och vilka frågor diskuterar de?”154

Om det visar sig att myndighetens frågor diskuteras och att diskussionen sker på ett visst forum 
så menar Lapidus att det är naturligt att man som samtalspartner väljer att ta sig dit målgruppen 
befinner sig. För att börja gäller det enligt Lapidus att identifiera möjligheter där det går att 
uppbåda ett engagemang. Samtidigt är det viktigt att välja frågor som inte är alltför 

 

                                                 
151 Jacob Lapidus är en av medförfattarna till Nordfors et al, 2009 
152 Det engelska uttrycket mindset översätts med tänkesätt. Källa: translate.google.se 
153 dialog.sl.se 
154 Citat av Jacob Lapidus 

http://translate.google.se/#en|sv|mindset�
http://dialog.sl.se/�
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kontroversiella. Risken är annars stor att satsningen endera blir ointressant för målgruppen eller 
att debatten blir alltför het.  

”Hitta alla de områden där ni håller på med ett utvecklingsprojekt […] och sätt 
igång dialog och crowdsourcingprojekt kopplat till dem. För att på så vis 
kommer man att börja bygga den förståelsen som behövs internt för hur det här 
kan fungera och vad det faktiskt kan ge.” 155

Det är viktigt att redan i planeringen se till att det finns resurser för att ta hand om 
informationen man får in i verksamheten.  

 

”Många myndigheter skulle nog kunna uppbåda ett hyfsat stort engagemang 
för sina frågor, men, sen om det faktiskt inte får utväxling i verksamheten så är 
det svårt att göra det igen.”156

En ytterligare fråga är om myndigheten ska delta på ett befintligt forum eller bygga en egen 
lösning som Boverket och Konsumentverket gjort med omBoende.se.

 

157

omBoende.se har enligt Lapidus lyckats med en av de viktiga grundförutsättningarna för att nå 
framgång – myndigheterna har förstått att de behöver fånga upp de viktiga frågeställningar som 
bostadsköpare och bostadsägare har och att de har som roll att hjälpa till och vara nära folket. 

 Med befintliga forum 
finns fördelen att det är mer eller mindre gratis, det kostar enbart tid att delta. Nackdelen är att 
dessa arenor ändras över tiden och deras popularitet och medlemsantal kommer att öka och 
minska. Det andra alternativet kostar mer pengar men ger i gengäld fördelen att myndigheten 
har kontroll över ramen för dialogen och beständigheten över tid.  

För många myndigheter har kontakten med Internet varit en fråga om effektivisering. Centrala 
Studiestödsnämnden har arbetat hårt för att automatisera processer och minska den personliga 
kontakten. I det läget menar Lapidus att de måste fortsätta tänka i termer av effektivitet även 
vid deltagande i sociala medier. Kontakterna måste vara resurseffektiva samtidigt som det kan 
finnas andra värden med sociala medier. I jämförelse med ett enkelt mejlformulär finns det 
möjlighet till transparens, dialog och verksamhetsutveckling. Ett exempel på det kan vara 
utvecklandet av en jätteeffektiv e-tjänst kontra ett crowdsourcing-projekt för att hitta nya 
lösningar på en e-tjänst. Om kundtjänst, svarsfunktioner med mera flyttas till externa 
plattformar måste effektiviteten värderas kontra ett system man byggt själv.  

Bålman lyfter också frågan om ansvar för vad som skrivs på virtuella arenor. I Lagen 
(1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor158

Ett sätt att möta problematiken är att tydligt informera om regler för exempelvis en 
kommentarfunktion. För vilka ändamål är den tänkt att användas? Vilka inlägg accepteras inte, 
och varför, och vad kan hända om enskilda inte följer de uppsatta reglerna? När det sedan 
kommer till gallring

 står det att myndigheten har 
uppsiktsskyldighet. Vissa meddelanden måste tas bort. De är hets mot folkgrupp, uppvigling, 
barnporr, olaga våldsskildring och intrång i upphovsrätt. Alla hemsidor som har en öppen 
funktion för chatt, insändare eller diskussioner omfattas av den, såvida det inte är 
myndighetsinternt. Även den som skriver inlägget och den som tillhandahåller tjänsten har sitt 
ansvar för det som skrivs.  

159

                                                 
155 Citat av Jacob Lapidus 

 och flytt av meddelanden av exempelvis arkiveringsskäl, krävs det att 
myndigheten upprättar rätt beslut och riktlinjer för när och hur det genomförs. 

156 Citat av Jacob Lapidus 
157 omBoende.se 
158 Läs mer om lagen på Rättsnätet, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980112.HTM 
159 Hur gallring och arkivering får ske och vad myndigheten måste göra behandlas i Arkivlagen (1990:782) . 

http://www.omboende.se/�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980112.HTM�
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4.1.1.2 För enskilda tjänstemän  
Enligt Bålman bör det finnas ett regelverk för hur tjänstemannen förhåller sig till sociala medier 
likväl som interna regler för hur myndigheten själv agerar på sociala medier. Intervjun med 
Lapidus fyller på med en dialog om rollen som tjänsteman. Utifrån förvaltningslagen kopplar 
Lapidus samman beteendet i vardagen med det beteende som krävs på virtuella arenor och om 
ambitionen att vara tydlig i vilken roll man framträder och om man gör det för att utöva 
myndighet eller för att kommunicera. Lapidus lyfter också vikten av likabehandling och att inte 
ge vissa fördelar framför andra.160

Samtidigt menar Lapidus att de virtuella arenorna inte per se är sämre lämpade för att hantera 
viss myndighetsutövning än andra lösningar, exempelvis formulär via hemsidan. Ofta övergår 
ärenden från kommunikation och rådgivning till myndighetsutövning under exempelvis ett 
telefonsamtal och Lapidus menar att den logiken, så länge kraven på integritet och 
individskydd tillgodoses, inte behöver vara förbehållen telefonsamtal eller fysiska möten.  

 

"Vi [e-delegationen] sade från början att man inte skulle handlägga ärenden via 
sociala medier, men vi har ångrat oss. Det som vi avstyrker definitivt är 
ärenden som rör enskildas personliga ekonomiska förhållanden. Men om man 
till exempel vill gå ut med våra riktlinjer till en bredare allmänhet för att få in 
synpunkter då är det en del i ärendehanteringen och då kan man använda ett 
socialt medium.”161

Lapidus tror att den interna kulturen och att det handlar om att tjänstemännen är redo för e-
logiken avgör om en myndighet lyckas med e-deltagandet. E-logiken innebär att om individen i 
målgruppen bidrar med sin kunskap och sina synpunkter så vill denne veta vad som händer och 
att det ska påverka verksamheten. Annars kommer individen att sluta med att föra dialog med 
myndigheten, menar Lapidus. För verksamhetskulturen innebär e-logiken att medarbetarna 
måste förstå att ett antal externa aktörer har så pass mycket makt. Lapidus menar att det är en 
maktfråga som man inte är redo för idag. Den här kulturförändringen innebär att insikten om att 
dialog med omvärlden är viktig behöver sprida sig från att kanske enbart finnas på 
kommunikationsavdelningen till tjänstemännen och experterna. 

 

4.1.2 E-förvaltning 
På en fråga om hur författarna162

”Det handlar om alla relationer på nätet, eller på den digitala arenan, mellan de 
här två parterna.”

 resonerat när de kommer fram till slutsatsen att e-förvaltning 
och e-deltagande ska ligga tillsammans i en dimension svarar Lapidus att de valt att 
sammanföra de två fenomenen eftersom de båda sker i den elektroniska kontexten. Samtidigt 
menar han att det också beror på svensk förvaltningsrätt och kravet på dialog och 
verksamhetsutveckling i denna. Genom det kravet blir det en tät koppling mellan e-tjänster som 
byggs på nätet, som man får feedback på, och tjänster som bygger på att man vill föra dialog 
med målgruppen kring verksamheten. 

163

På följdfrågan om ett aktivt deltagande i samhällsdebatten utvecklar Lapidus att det kanske inte 
alltid är på samma nivå. Om en myndighet för dialog på nätet kommer en opinionsbildning ske 
i den, även om det i den nya förvaltningslagen står att myndigheter endast i undantagsfall ska 
syssla med opinionsbildning. Detta beror på att det i en aktiv diskussion blir svårt att inte 

  

                                                 
160 Här skulle en tjänsteman som är medlem i en community exempelvis kunna bli för tajt med andra medlemmar i 
samma community. 
161 Citat av Johan Bålman 
162 Författarna syftar här till Nordfors et al, 2009 
163 Citat av Jacob Lapidus 
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komma in på åsikter och omvärldens syn på en specifik fråga. Och, menar Lapidus, det är inte 
nödvändigtvis enbart kopplat till virtuella arenor och exemplifierar med ett deltagande på 
Medicinska Riksstämman för att nå ut med budskap, lära sig saker, utveckla verksamheten och 
samtidigt få besökande läkare att arbeta evidensbaserat.164

4.1.3 Framtiden 

 

Hur deltagandet kommer utvecklas i framtiden är enligt Lapidus en öppen fråga. Länder som 
Storbritannien, Australien och USA ligger före i utvecklingen. Delvis handlar försprånget om 
e-tjänster men också om öppen data - att icke-offentliga aktörer får tillgång till offentliga data 
och bygger applikationer på dessa data som de i sin tur erbjuder sina kunder.165

När det gäller användning av sociala medier på myndighetsnivå ligger Sverige efter, särskilt 
hos professionsnära myndigheter. Enligt Lapidus är undantaget bland svenska myndigheter de 
som är medborgarnära. De har effektiviserat många av sina processer till e-tjänster som 
exempelvis svarstjänster och rådgivning,. 

 

En trend som Lapidus tar upp kommer från e-legitimationsarbetet. Individen vill enligt den ha 
tillgång till alla data som myndigheterna har om individen. Skulle trenden bli starkare, menar 
Lapidus, exempelvis genom att det blir möjligt att individen med sin e-legitimation kan plocka 
ut all ”sin” data, leder den till perspektivet ”Google Government.”166

I det perspektivet bygger externa aktörer gränssnitt till data och levererar applikationer till sina 
kunder. Då, menar Lapidus, infinner sig risken, eller möjligheten, att arbetet med e-tjänster från 
myndigheter blir utkonkurrerat av privata lösningar. De stora riskerna med scenariot att 
överlåta datahanteringen till privata aktörer handlar om den personliga integriteten och att 
myndigheten lämnar ifrån sig relationen till medborgarna och kunskapen om deras beteende. 
Lapidus forstätter diskussionen med att säga att man behöver tänka vidare kring öppna data 
eftersom det kan innebära ganska mycket för myndighetens verksamhet, men också att 
myndigheten ser nyttan av att släppa saker fria och släppa kontrollen.  

  

Ett exempel på en tjänst som är under utveckling och som ryms inom scenariot är Google 
Health.167 Där kan en individ ladda in alla sina journaler och andra data om sig själv168

”Och så är det mycket smartare än något system som sjukvården kan 
tillhandahålla är.” 

. Sedan 
kan individen sätta mål för sin utveckling och följa upp och övervaka dessa.  

169

 

 

 

                                                 
164 Uttrycket evidensbaserat är ett fackuttryck som ofta används inom hälso- och sjukvården. Att tillämpa 
evidensbaserad vård och omvårdnad innebär att bygga sina beslut på bästa tillgängliga vetenskapliga resultat från 
välgjorda undersökningar, som ett komplement till annan kunskap, och i samråd mellan patient och vårdpersonal. 
Viktiga vårdbeslut som rör patienternas hälsa ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Källa: Peter 
Hagell, Lunds Universitet.  
165Det så kallade PSI-direktivet som reglerar öppen data är beslutat och kommer successivt att införas.  Mer 
informations finns på http://www.regeringen.se/sb/d/11451/a/132677 (hämtat 2010-10-06) 
166 Nordfors et al, 2009, sid. 34-37 
167 www.google.com/health/ 
168 Ett annat exempel på en tjänst är den amerikanska sajten Patients like me, där man också kan ladda in sin egen 
information, för att komma i kontakt med andra som har samma diagnos, utbyta information och lära av varandra.  
Patients like me har som sitt motto: “Patients helping patients live better every day”. Mer information om sajten 
finns på http://www.patientslikeme.com/about 
169 Citat av Jacob Lapidus 

http://www.regeringen.se/sb/d/11451/a/132677�
http://www.google.com/health/�
http://www.patientslikeme.com/about�
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Under intervjun med Lapidus kommer även frågan upp om sociala medier kommer att överleva 
som begrepp. Lapidus ställer sig frågan om ”e”-et i e-förvaltning ens kommer att finns kvar om 
fem år.  

”Behöver man betrakta sociala medier eller Internet som en speciell kanal? 
Man bryr sig inte om en dagstidning-government, eller […] telefon-
government. […] Det är intressant varför man gör det så otroligt mycket om 
den här kanalen.” 170

4.2 Läkemedelsverket  

  

Respondent: Lars Dagerholt, Kommunikationschef 

4.2.1 Nuläge 
Läkemedelsverket finns idag representerade på flera sociala mediesidor, inkluderande 
Facebook, YouTube och Flickr men aktiviteten är förhållandevis låg. Myndigheten har även ett 
twitterkonto och det går att prenumerera på pressreleaser och nyheter via ett rss-flöde.171

”Det är klart […] att det är fortfarande på en väldigt basal nivå som vi 
informerar idag. Jag är övertygad om att det finns goda möjligheter att utveckla 
och att anpassa bättre efter mediet Facebook.” 

 
Myndigheten arbetar i dagsläget med att revidera sin kommunikationsstrategi.  

Läkemedelsverket har varit diskuterat en del i media och även i bloggosfären den senaste tiden 
då ett antal personer i ledningsgruppen för myndigheten av olika skäl har slutat. En av följderna 
är att missnöjda medarbetare har skrivit i kommentarfälten till artiklar som publicerats på 
exempelvis Dagens Medicin. Med anledning av det kommenterar Dagerholt att myndigheten 
behöver bli duktiga på att kommunicera om vad de arbetar med generellt vilket skulle göra att 
debatten skulle bli mer nyanserad och mer trovärdig. 

4.2.2 Strategier 
På ledningsnivå diskuteras idag inte frågor om deltagande på olika arenor. Lars Dagerholt 
kommenterar: 

”Det har inte varit så stor del av agendan på den korta tid jag har varit här.  
De har inte kommit upp på dagordningen, men de håller på att förberedas att 
komma dit.”172

På frågan om hur pass mycket e-deltagande finns med i strategin svarar Lars Dagerholt att 
e-deltagandet idag inte finns med uttalat i strategin. Däremot menar han att sociala medier är en 
naturlig del av omvärlden, precis som pressen är en del av myndighetens omvärld.  

 

4.2.3 Förväntningar och förhoppningar 
På frågan om sin personliga vision och var Dagerholt ser Läkemedelsverket på den sociala 
mediearenan och deltagandearenan i stort i framtiden svarar han: 

”Vi kommer från en värld då Läkemedelsverket har agerat, jag ska inte säga 
uteslutande, men med stort fokus på organisationer. Och organisationer har 
varit branschföreningar, det har varit myndigheter, det har varit organisationer 
för det som vi kallar för professionen.”  

                                                 
170 Citat av Jacob Lapidus 
171 RSS står för Really Simple Syndication och är ett samlingsnamn för verktyg för att skicka och ta emot 
meddelanden. Läs mer om RSS på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/RSS (hämtat 2010-11-17)  
172 Lars Dagerholt påbörjade sin tjänst som informationsdirektör för Läkemedelsverket under hösten 2010. Innan 
dess arbetade han för Stockholms Läns Landsting. 

http://en.wikipedia.org/wiki/RSS�
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”Men det som jag tror att man måste lära sig att dessa organisationer är inte 
alltid ideala förespråkare för sina medlemmar. […] bara för att vi har en 
organisation som heter läkemedelsindustriföreningen betyder inte det att alla 
läkemedelsföretag tycker som dem.”  

”Och att då bara prata med läkemedelsindustriföreningen tror jag är att 
förenkla sitt liv ganska mycket. Och det gäller både allmänhet och sjukvård 
och alla andra grupper som vi pratar med.”  

”Nu, då när vi faktiskt har de bästa förutsättningarna och de bästa verktygen för 
att faktiskt göra det på bästa sätt, tycker jag att vi ska använda dem. Det vill 
säga både kommunicera till organisationerna, men också direkt till flera 
mottagare. Och kanske också det att säkerställa […] att det inte bara är 
envägskommunikation, […] det som egentligen är intressant är ju att delta i 
diskussionen.”  

4.3 Statens folkhälsoinstitut 

Respondent: Bitti Jonasson, Kommunikationschef 

4.3.1 Nuläge 
Generaldirektören Sarah Wamala driver en blogg, med förhållandevis låg aktivitet och få 
kommentarer från besökare. Myndigheten är idag inte officiellt representerad eller aktiv på de 
sociala mediesidorna. De har testat att lägga upp informationsinsatserna ”Tänk om” och ”Ett 
Friskare Sverige” på Facebook och YouTube för att på så vis lärt sig lite om e-deltagande. 
Dessa informationsinsatser har haft olika grupper i allmänheten som målgrupper vilket gjort 
dessa kanaler mer intressanta.  

På Facebook finns det två sidor med namnet Statens folkhälsoinstitut, men ingen av dessa är 
myndighetens officiella sida. Det finns en grupp på Facebook med ett drygt hundratal 
medlemmar som är kritisk mot institutets sätt att arbeta för att minska tobaksrökningen i landet 
och en ”motgrupp” som är positiv med 15 medlemmar, båda med låg aktivitet. 

Sedan myndigheten ombildades från Folkhälsoinstitutet till Statens folkhälsoinstitut har de inte 
haft i uppdrag att kommunicera direkt med allmänheten. Däremot berättar Jonasson att de på 
senare tid har fått en del uppdrag om att kommunicera med och utreda e-tjänster för 
medborgare. Socialdepartementet vill även att institutet ska samverka och finnas på olika 
arenor på ett tydligare sätt än tidigare. 

På frågan om diskussionerna i ledningsgruppen menar Jonasson att de knappt har fört dem i 
ledningen. Anledningen tror Jonasson är att fokus ligger på verksamhetsfrågor som ligger 
närmare vardagen än dessa. Även kunskap och intresse spelar in, menar Jonasson, och det 
varierar mycket från person till person.  

4.3.2 Strategier 
Statens folkhälsoinstitut har idag inte en nedskriven social mediestrategi och deltagande på 
olika ämnesarenor diskuteras främst internt på kommunikationsavdelningen. Att utöka sitt 
engagemang på de virtuella arenorna kan vara ganska resurskrävande, menar Jonasson, och den 
personal de har att tillgå fyller sin tid med traditionella arbetsuppgifter. Institutet står enligt 
Jonasson ”lite mer avvaktande än i startgroparna” och har inte ännu klara svar på frågor om vad 
de kan och får göra som myndighet och avvaktar e-delegationens riktlinjer.  

Det behövs en tydlig strategi för närvaron ”så att aktiviteten inte dör ut” och erfarenheterna från 
deras Facebook-kampanjer har enligt Jonasson visat att det är svårt att landa i hur de ska jobba 
med dem. En tydlig brist är just att de inte haft någon uttalad strategi för närvaron i sociala 
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medier. Den viktigaste utgångspunkten är: ”Vem är målgruppen och på vilka arenor finns de? 
Alltså var behöver vi finnas för att nå målgruppen?”  

En annan fråga Jonasson lyfter är hur virtuella mötesplatser kan användas inom ramen för 
basverksamheten. Basverksamheten riktar sig inte primärt till allmänheten utan till 
professioner, samtidigt som institutet ska vara synligt, offentligt och tillgängligt.  

”Hur balanserar man det och hur kan man använda virtuella arenor i det 
uppdraget? Ska man ge sig in och kommentera på bloggar? […] Ska 
medarbetare blogga? Vart går gränsen mellan att vara medarbetare och 
privatperson på nätet?” 

”[…] vi skulle behöva riktlinjer kring... Alltså, någon slags policy för hur vi 
förhåller oss, i det här bredare perspektivet. Som sagt, var går gränsen mellan 
mig som anställd och mig som privatperson […] Ska eller kan jag kommentera 
som Bitti Jonasson, eller som kommunikationschef för Statens folkhälsoinstitut 
när jag går in och kommenterar en blogg?”  

Inför arbetet med att ta fram kommunikationsstrategier över tid menar Jonasson att: 

”Det sker en generationsväxling på arbetsplatsen också. Och jag tror att oavsett 
hur vi gör, oavsett hur vi skriver våra strategier för vår generation, om jag får 
säga så, vi som är lite medelålders sådär, så tror jag att generationsskiftet 
kommer att med […] nödvändighet förändra våra arbetssätt. Den yngre 
generationen kommer inte förstå varför vi jobbar som vi gör. De har aldrig 
gjort det.” 

4.3.3 Förväntningar och förhoppningar 
”Visionen är att vi finns där ute och att vi syns där ute och att det påverkar oss 
positivt, så att bilden av Statens folkhälsoinstitut är än mer, eller mer positiv 
för att vi finns där ute och att vi hjälper till att påverka kunskapen i våra 
ämnesområden. Att kunna vara delaktiga på bloggar som diskuterar frågor där 
vi har en massa kunskap, där ska vi kunna finnas med och ses som en trovärdig 
avsändare.” 

Inför framtiden hoppas Jonasson att de ska kunna involvera professionerna i verksamhets-
utvecklingen. Att ha en dialog kring aktuella frågor är lättare i ett virtuellt rum eftersom det i 
det fysiska rummet blir väldigt begränsat vilka som kan vara med. ”Ett virtuellt rum […] 
lämnar […] ändå möjlighet för väldigt många [att delta].”  

Den stora utmaningen är ändå enligt Jonasson att förändra arbetssättet. ”[Virtuella arenor] är 
ingenting man lägger till och gör lite grand en halvtimme om dagen parallellt med det andra 
man gör.”  

”Jag tror också, bara för att reflektera över det, att det lätt blir att de här 
frågorna ses som kommunikationsavdelningsfrågor. Ytterligare en kanal. […] 
Men det här […] är ingenting som en informationsavdelning roddar. Ja, att ta 
fram strategier, riktlinjer, att vara drivande. Men genomförandet måste vara 
hela verksamheten.” 

”Jag tror för det första att man måste vara otroligt långsiktig. […] Jag tror att 
man måste ha en strategi som innebär att man tar små steg, och en väldigt 
tydlig strategi. Jag tror att det är alldeles avgörande att ledningen är fullt ut 
med på tåget, som i så många andra förändringssammanhang.” 
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”[…] visionen är ju att framförallt […] att utveckla virtuella mötesplatser både 
internt och externt. För att nu har vi ju inte pratat så mycket om intranätets 
funktion som virtuell mötesplats. Intranätet blir ju gärna en sophög, höll jag på 
att säga, för information, en informationskyrkogård […]. Och jag tror att en 
väg faktiskt för att få öka medarbetarnas medvetenhet och känsla för de här 
frågorna internt [är intranätet].” 

”För att det är ju en oundviklig utveckling. Det [de sociala medierna] finns där 
ute och vi måste in där, det är bara frågan om när och hur [och] i vilken 
omfattning.” 

4.4 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  

Respondenter: Martin Forsberg, Kommunikationschef och Gunilla Hulth-Backlund, 
Generaldirektör 

4.4.1 Nuläge 
TLV finns idag inte representerade på några sociala mediesidor. Det går dock att prenumerera 
på nyheter via rss-flöde. TLVs målgrupper är enligt Forsberg ganska stora. Personer som direkt 
berörs av deras beslut är bland andra läkemedelsförskrivare, tandläkare och apoteksanställda.  

Ett sätt att nå förskrivarna, istället för massutskick, skulle kunna vara via landstingen som 
också har ett intresse av att följsamheten till TLVs beslut ökar. Båda respondenterna lyfter 
vikten av att utveckla samarbetet med landstingen som dessutom sitter på direkta kanaler till 
förskrivarna som myndigheten inte kan matcha.  

Forsberg berättar att deras frågor är uppe regelbundet i riksmedia, fackpress och att det de som 
myndighet gör ansluter till den stora diskussion som finns om samhällets prioriteringar. Enligt 
Forsberg så förekommer TLV i mycket liten utsträckning i bloggosfären. När de förekommer 
så är det ofta när någon medborgare har påverkats av något beslut som skriver om det. De är 
helt enkelt tämligen okända som myndighet bland allmänheten. 

”[…] men om vi satsade på att nå ut till allmänheten, om vi hade resurser för 
det så att säga. Jag tror att vi skulle kunna få ett ganska stort engagemang från 
allmänheten. […] Då kräver det en annan organisation också än den vi har idag 
för att kunna hantera det engagemanget.” 173

Ett sätt att arbeta, fortsätter Forsberg, skulle kunna vara att rikta sig direkt till medborgaren 
med information om att det generiska utbytet av läkemedel innebär att en hel del resurser kan 
sparas som i sin tur skulle kunna användas för att finansiera nya läkemedel.  

 

4.4.2 Strategier 
TLV har idag ingen uttalad strategi om e-deltagande eller ämnesarenor.  

”du kommer till oss i ett skede där vi egentligen då sitter mitt uppe i att 
ompröva våra kommunikationsstrategier och utveckla dem, på alla 
områden.”174

I diskussionen om målgrupper menar Forsberg att de har en stor efterfrågan på information från 
apotekspersonal. På tandvårdssidan, berättar Forsberg, att TLV ska utveckla sin 
kommunikationsstrategi utifrån ett redan genomfört strategiarbete. Ett väl fungerande 
samarbete behövs med Försäkringskassan likväl som att försäkringskassans personal enkelt kan 
få tillgång till information om TLVs regler och beslut. 

 

                                                 
173 Citat av Martin Forsberg 
174 Citat av Martin Forsberg 
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På följdfrågan om webblösningar svarar Forsberg att han tror, precis som när det gäller sociala 
medier, att det handlar om att göra ett grundläggande arbete med att fånga upp behoven, så att 
man är så säker som möjligt på att det som görs är det som målgrupperna vill ha och behöver. 
Frågorna om hur medarbetarna kan och bör hantera sin roll samt myndighetsutövning kontra 
kommunikation har de lyft i arbetet med en ny kommunikationspolicy.  

Forsberg kopplar diskussionen om sätt att dra nytta av den kunskap och den information som 
medarbetarna inhämtar på olika arenor till frågan om omvärldsbevakning och de lagt in i 
verksamhetsplaneringen för 2011 att de ska vidareutveckla den. Hulth-Backlund pekar på att 
det är viktigt att det finns en plan för hur kunskap och lärande ska hämtas in och lyftas in i 
myndighetens ledningsstruktur. Alla medarbetare kan inte ”vara ute i någon sorts oordning” 
utan det måste vara strukturerat. 

TLV har genomfört ett värdegrundsarbete och Forsberg menar att det är viktigt att 
medvetandegöra de anställdas roll som ambassadörer för myndigheten. Det är viktigt att 
diskutera kulturfrågorna och att sättet de anställda uppträder betyder något, oavsett om det är på 
Facebook eller på något annat forum. 

4.4.3 Förväntningar och förhoppningar 
För den kommande tiden prioriterar TLV att fortsätta utveckla samarbetet med landstingen. På 
tandvårdsområdet har TLV tittat på möjligheten att ta en mer samordnande roll för alla de 
aktörer och myndigheter som är inblandade för att förbättra kommunikationen till patienter om 
tandvårdsreformen och tandvårdsstödet. Även goda relationer med branschens aktörer, som 
branschorganisationer, privattandläkare, SKL och Folktandvården, är viktiga. På 
apoteksområdet träffar TLV fortlöpande läkemedelsföretagens branschorganisation, 
distributörerna och apoteksföretagen för att diskutera olika frågor.  

När det gäller deltagande på ämnesarenor menar Hulth-Backlund att de framöver kommer 
fokusera på att delta på de arenor där deras prioriterade målgrupper finns. Samtidigt menar 
Hulth-Backlund att just kommunikation är en av deras kritiska framgångsfaktorer. 

”[…] Vi kan vara så duktiga och skriva så bra underlag och göra jättebra 
utredningar men […] Om vi inte kan kommunicera och informera på rätt sätt 
kommer vi aldrig åstadkomma den förändring som vi är ute efter.” 175

 

 

  

                                                 
175 Citat av Gunilla Hulth-Backlund 
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5. Analys 
I detta kapitel diskuterar jag empirin och belyser resultaten med teorier från litteraturen och 
insikter från litteraturstudien. Genom denna diskussion nås en ökad förståelse för fenomenen 
e-deltagande, intressentdialog och e-förvaltning vilket leder till att fördelar, nackdelar och 
potential med e-deltagande och sociala medier kan identifieras. Till sist förs ett resonemang 
om hur lednings- och kommunikationsstrategierna kan behöva revideras eller utvecklas. 

5.1 Möjligheter och risker, fördelar och vinster med e-deltagande 
Litteraturstudien och empirin visar ganska klart att ett deltagande i sociala medier är delat i två 
olika delar. Dels handlar det om de enskilda medarbetarnas personliga deltagande, dels om 
myndighetens aktiva deltagande i form av att exempelvis starta en egen Facebooksida.  

5.1.1 Medarbetarens personliga deltagande 
När det gäller det personliga deltagandet så kan det konstateras att ett antal av de studerade 
myndigheternas medarbetare redan idag är aktiva på olika sociala mediesidor och i olika 
diskussionsforum. De väljer också aktivt att ge sig in i diskussioner som rör myndighetens 
verksamhet och ämnesområden.  

En väg att försöka undkomma potentiella risker med ett medarbetardeltagande kan vara att 
förbjuda anställda att delta i sociala medier på arbetstid. De anställda kan dock fortfarande vara 
aktiva på samma arenor utanför arbetstid. Fördelarna med att medarbetarna är aktiva på olika 
arenor är att myndighetens exponering mot intressenterna ökar samtidigt som även insynen i 
myndighetens verksamhet kan öka. Medarbetarna inhämtar ny kunskap genom att lyssna och 
delta i diskussioner och intressenterna ges i sin tur ökade möjligheter att påverka myndighetens 
verksamhet och utveckling, vilket också stipuleras i förvaltningslagen (1986:223). 

Samtidigt kan ett medarbetardeltagande innebära att situationer uppstår som kan leda till 
problem. Som vi såg i Läkemedelsverkets fall har medarbetare valt att anonymt kritisera 
myndighetens ledning i kommentarfälten till artiklar. Offentlighetsprincipen, 
tryckfrihetsförordningen och meddelarfriheten gör medarbetarens rätt att kommentera mycket 
stark, så länge det sker privat. Kommentarerna kan dock innebära att en diskussion som kan 
påverka myndighetens trovärdighet och varumärke förs offentligt.  

Även när medarbetare diskuterar som privatpersoner finns det gränsdragningsfrågor. 
I situationer när den anställde med eget namn går in och kommenterar i en diskussion och 
stipulerar att det är som privatperson denne kommenterar, kan det ändå bli oklart om personen 
gör det på eget initiativ eller på uppdrag av arbetsgivaren. För att undkomma denna typ av 
situation är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer för när och hur en anställd får uttala sig och 
en levande diskussion internt i organisationen om rollen som tjänsteman.  

Gränsdragningen mellan vad som är kommunikation och vad som är myndighetsutövning är 
ytterligare ett inspel i diskussionen. Kan en diskussion på internet leda till att tjänstemannen 
hamnar i myndighetsutövning? Ja, risken finns. För att hantera detta behövs riktlinjer om när 
och i vilka kanaler myndighetsutövning får utövas. Eftersom fenomenet sociala medier är så 
pass nytt och ”inne” för tillfället så bör kanske den arenan lyftas särskilt i riktlinjerna även om 
det på sikt ter sig naturligt att alla arenor och alla kanaler bör behandlas utifrån samma 
grundprinciper. Tjänstemannens roll, befogenheter och skyldigheter ska ju vara desamma 
oavsett om kontakten sker via fysiska möten, telefon eller Internet.  

5.1.2 Myndighetens officiella deltagande 
E-deltagande utgör en stor potentiell möjlighet för de studerade myndigheterna. Genom ett 
deltagande på väl utvalda virtuella arenor finns det goda möjligheter att stärka relationen med 
intressenter i den sfär myndigheten verkar. Myndigheten kan lyssna och lära, omvärldsbevaka 
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och utnyttja kunskaperna i verksamhetsutvecklingen. Ett e-deltagande kan också öka 
exponeringen mot olika intressenter och göra det enklare att komma i kontakt med 
myndigheten. Genom att delta i diskussioner kan myndigheten proaktivt vara med och ”sätta 
agendan”. Myndigheten har integritet, sakkunskap och kompetens som efterfrågas i omvärlden 
och e-deltagandet kan göra att trovärdigheten och varumärket stärks.  

Ett deltagande på e-arenor kräver dock att myndigheten genomför en ordentlig analys av varje 
arena för sig. Vad vill myndigheten med deltagandet på denna arena? Vilka deltar där idag? 
Vilka frågor diskuteras? Vilka deltar inte och finns det en risk med att dessa inte deltar? Vilka 
resurser krävs det för att deltagandet ska bli fruktbart? Behövs det utbildning av personalen 
som ska representera myndigheten? Samma frågor som alltid bör ställas inför varje aktivt val 
av arenadeltagande eller kommunikation via någon kanal. Ställs de inte riskerar deltagandet att 
bli otydligt och även ifrågasättas av omvärlden. 

Bland riskerna med ett e-deltagande finns exempelvis att enskilda personer försöker 
”kidnappa” arenan och driva sina egna frågor där.176

Litteraturstudien visar på exempel där företag, myndigheter och individer har hamnat i en 
medie- och ”bloggosfärstorm” genom att de inte agerat på händelser, diskussioner och debatter 
på virtuella arenor. Samtidigt finns det också exempel på när ett aktivt och resolut agerande har 
lett till positiva reaktioner och ett stärkt varumärke. En annan risk med e-deltagandet är att 
bemanningen inte räcker till. Om frågor inte kan besvaras tillräckligt snabbt eller om aktiviteten 
och intresset är för lågt kan hela satsningen hamna på den virtuella kyrkogården, eller ännu 
värre, i en debatt om myndighetens oförmåga att hantera kontakterna med sina intressenter.  

 Därför behövs tydliga riktlinjer om hur de 
som ansvarar för myndighetens deltagande på arenan ska agera. För myndigheten gäller det 
alltid att vara tydlig med sin närvaro och berätta öppet varför man väljer att vara där.  

Ett val att inte delta kan också ha konsekvenser. Genom att inte delta i diskussionerna på olika 
arenor kan myndigheten ses som passiv eller missa möjligheter till att få ett inflöde av kunskap 
och idéer. Myndigheten kan helt bli tagna på sängen när en debatt uppstår som rör dess 
verksamhetsområde. Ett minimikriterium är att delta i ett omvärldsbevakande syfte.  

5.2 Mognadsgrader  
Nordfors et al refererar till olika modeller som syftar till att förklara utvecklingen mot den så 
kallade nätverkade myndigheten. Dessa innehåller olika steg som beskriver hur myndigheterna 
successivt mognar och utvecklas. Förenta Nationernas modell innehåller fem steg som beskrivs 
med namnen Emerging, Enhanced, Interactive, Transactional och Networked Presence. 
Samtliga myndigheter i Sverige har sedan länge passerat det första steget som innebär att man 
skapar en webbsida med enkel information. I den andra fasen påbörjas enligt teorin samarbeten 
mellan myndigheter för att skapa gemensamma webbsidor riktade till specifika målgrupper, 
kompletterat med länkar till andra relevanta aktörer och organisationer. Webbplatserna står i 
huvudsak på egna ben och den bakomliggande organisationen förändras inte nämnvärt.  

Utifrån respondenternas svar och myndigheternas webbsidor kan konstateras att de tre 
studerade myndigheterna är på väg att gå in i denna fas. TLV har börjat samarbeta med såväl 
apoteken som med Försäkringskassan för att skapa webblösningar som kan underlätta för 
målgrupperna. Statens folkhälsoinstitut har sitt e-torg för samarbete mellan olika aktörer 
inblandade i folkhälsoarbetet. Av studien att döma påverkar dock mycket lite av detta 
myndighetens interna organiserande, den interna maktbalansen eller hur arbetet praktiskt 

                                                 
176 Exemplet Trafikverket belyser en liknande situation väl. Se detta blogginlägg daterat 14 november, 2010, av 
Brit Stakston, JMW Kommunikation, för mer information. http://www.jmw.se/2010/11/14/to-facebook-or-not-to-
facebook/ (hämtat 2010-11-30) 

http://www.jmw.se/2010/11/14/to-facebook-or-not-to-facebook/�
http://www.jmw.se/2010/11/14/to-facebook-or-not-to-facebook/�
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genomförs. Det bevakas och drivs av IT- eller kommunikationsavdelningarna, var för sig eller i 
samarbete, men det berör inte handläggarna eller ledningen i någon större utsträckning. 

Den tredje fasen i teorin täcker utveckling av myndighetens intranät mot ett mer kollaborativt 
samarbetsverktyg. Ingen av myndigheterna är riktigt på väg åt det hållet ännu även om 
Jonasson i sitt resonemang är inne på att behovet finns av en sådan utveckling för institutets del 
och att det först då kan börja öka medarbetarnas medvetenhet och känsla.  

I det fjärde steget börjar myndigheterna som samarbetar kring webbportaler och gemensamma 
verktyg att faktiskt integrera sin bakomliggande administrativa struktur med behoven från 
webblösningen för att bättre möta besökarnas behov och intresse. Först i denna fas kommer 
ledningsstrukturen och arbetsmetoderna internt på myndigheterna att börja förändras. Min 
bedömning är att ingen av dessa myndigheter ännu är där och att de har långt kvar att gå.  

5.3 Strategier 

5.3.1 Ledningsstrategier 
På ett strategiskt plan finns det inte på någon av de studerade myndigheterna en uttalad strategi 
för myndighetens deltagande på virtuella arenor. TLV arbetar med att ta fram planer och 
strategier men är inte på väg att ta in sociala medier i verksamheten då de på ledningsnivå inte 
är övertygade om nyttan. Läkemedelsverket och Statens folkhälsoinstitut håller på att bereda 
frågorna och prövar försiktigt sina vingar i vissa virtuella arenor.  

Ur ett ledningsperspektiv menar såväl Lapidus som Bålman att det är viktigt att ledningen har 
insikt i de frågeställningar, risker, möjligheter och hot som e-deltagande och e-förvaltning 
innebär. De intervjuade kommunikationscheferna såg samtliga att e-deltagande- och 
medarbetarfrågorna var viktiga på ledningsagendan, men att frågorna ännu inte riktigt hade 
hunnit upp till den nivån.  

Ledningsgrupperna i sig verkar inte riktigt ha tillräcklig kunskap för att kunna diskutera dessa 
frågor på ett relevant sätt. E-förvaltningsfrågan är den fråga det finns mest mognad för och 
aktivitet inom. Frågorna hänvisas till kommunikationsavdelningarna och det förekommer en 
viss rädsla och försiktighet inför sociala medier. Den enda av Mintzbergs strategier som kan 
identifieras, om än outtalat, är mönstrets strategi och myndigheternas ledningar avvaktar och 
ser hur andra aktörer och myndigheter agerar och reagerar.  

5.3.2 Kommunikationsstrategier 
Enligt Luoma-Aho et al måste organisationen idag själv leta rätt på relevanta arenor och välja 
om de ska delta eller inte. Själva processen att identifiera och värdera dessa arenor borde föregå 
arbetet med att identifiera målgrupperna. Ingen av de tre studerade myndigheterna har någon 
aktiv strategi för att identifiera och värdera olika ämnesarenor i dagsläget. Läkemedelsverket är 
på väg att formulera och ta in dessa frågor i sin kommande kommunikationsstrategi. TLV har 
än så länge mest sett nyttan i att lyssna och observera de olika ämnesarenorna, även om de 
också avser att lyfta dessa frågor i uppdaterandet av sin kommunikationsstrategi. Statens 
folkhälsoinstitut diskuterar frågorna internt på kommunikationsavdelningen men har ännu inte 
formulerat någon nedskriven strategi. 

Läkemedelsverket lyfter patienten som en viktig mottagare och diskussionspartner och avser att 
förbättra sin kommunikation med allmänheten, parallellt med att identifiera arenor där deras 
viktiga målgrupper befinner sig. TLV har identifierat sina viktigaste målgrupper och upplever 
att de ännu är så pass okända som myndighet att de har en hel del basarbete att genomföra 
innan det kan bli aktuellt att aktivt agera på olika ämnesarenor. Statens folkhälsoinstitut 
slutligen upplever att de har fått tydligare uppdrag från Socialdepartementet att samverka med 
fler och andra aktörer och att de därmed måste börja röra sig mot dessa för dem nya arenor. 
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Någon koordinering av kommunikationsstrategier för olika arenor och kanaler har ännu inte 
skett, men å andra sidan är de studerade myndigheternas arenanärvaro fortfarande väldigt låg. 
För att kunna komma vidare krävs både strategiska myndighetsbeslut och riktlinjer för 
deltagande. Myndigheterna måste arbeta aktivt med den interna kulturen och medarbetarna 
själva behöver se nyttan med ett aktivt deltagande på virtuella arenor. En risk kan annars vara 
att vissa medarbetare på egen hand engagerar sig virtuellt utan officiella riktlinjer, vilket kan 
medföra att myndighetens ledning får sämre möjligheter att styra, påverka och dra nytta av 
e-deltagandet. 

5.4 Institutioner, myter och frikoppling 
Enligt Myer och Rowan har likformighet med institutioner i omvärlden bland annat 
konsekvensen att organisationen väljer att strukturera sig på ett visst sätt eftersom strukturen är 
externt legitim och inte för att den gör organisationen effektivare. Ser man denna konsekvens i 
ljuset av de studerade myndigheterna skulle argumentet kunna framföras att deras 
ämnesområdes institutioner påverkar dem att välja vissa handlingsmönster för att de söker 
denna legitimitet i omvärlden, snarare än att det är det bästa eller mest rationella valet. 

Dagerholt resonerar på liknande sätt med exemplet att en organisation genomför en kampanj, 
uppbyggd enligt standardmodellen för samhällsinformation, som kostar 65 miljoner kronor och 
att de därmed har gjort vad omvärlden förväntar sig - men inte nödvändigtvis lyckats med vad 
som egentligen var kampanjens mål. På samma sätt skulle man kunna tolka Hulth-Backlunds 
svar att TLV har mycket specifika målgrupper, mycket specifika frågeställningar och att 
eftersom de har dessa målgrupper och dessa frågeställningar så kan de bara agera på ett visst 
sätt - genom de kanaler som omvärlden förväntar sig att de ska agera genom. 

Medan om TLV istället skulle agera på det sätt som Forsberg föreslog, att gå direkt till 
allmänheten och föra en dialog med dem om varför ett generiskt utbyte är bra, så skulle 
organisationen inte följa det förväntade mönstret. Om just detta faktiska exempel sedan skulle 
leda till bättre följsamhet till TLVs beslut och rekommendationer går naturligtvis inte att uttala 
sig om. Men det går att spekulera i att TLV sannolikt inte kommer fatta beslut om att försöka 
den vägen så länge ledningsgruppen och Hulth-Backlund, medvetet eller omedvetet, har 
uppfattningen att det inte är ett acceptabelt arbetssätt.  

Samtidigt illustrerar detta resonemang också den tes som Meyer och Rowan kallar frikoppling. 
Genom att upprätthålla antagandet att de formella strukturerna eller metoderna fungerar och 
genom att sätta tekniska mål snarare än kategoriska (Sjukhus behandlar patienter, de botar dem 
inte) undviker man dispyter och konflikter med externa och interna aktörer och intressenter.  

Ett annat sätt att tolka respondenternas svar är att ledningsgrupperna verkar följa regeln att "Om 
vi som myndighet fortsätter att arbeta på samma sätt som vi alltid har gjort så är vi trovärdiga 
och sakliga - omvärlden vet var de har oss, vi får ingen kritik.” Agerandet följer de förväntade 
institutionerna och bildar mer eller mindre bindande myter som styr organisationens val och 
handlingar. Samtidigt verkar forskningen på fältet också visa att det finns en tröghet bland 
myndigheter att testa ny teknik. 

5.4.1 Likformighet inom sektorn 
En likformighet som det skulle kunna gå att argumentera för är att myndigheter i stort, eller i 
alla fall de inom samma sektor, imiterar varandras agerande och väntar på att andra ska ta 
första steget. Även frågan om respondenterna och myndigheterna i studien har liknande åsikter 
eftersom de är i samma bransch och regelbundet träffas är värd att reflektera över. Tendenser i 
svaren på frågorna visar på att så skulle kunna vara fallet. Myndigheterna följer som jag 
tidigare konstaterat mönstrets strategi och de avvaktar och ser hur de andra myndigheterna gör, 
hur e-delegationen resonerar och identifierar sig gärna med de andra myndigheterna i sektorn. 
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När det gäller deltagandet på olika ämnesarenor så tyder svaren även där på att de såväl följer 
varandras exempel som idéer, myter, från den institutionella miljön. Hulth-Backlund reflekterar 
kring de medicinska respektive odontologiska riksstämmorna att ”de andra myndigheterna har 
inte heller prioriterat att vara där” samt att ”de andra myndigheterna är samtliga där.” När det 
gäller Almedalen, en i huvudsak politisk och opinionsbildande arena, skulle deras deltagande 
kunna förklaras genom att de väljer att delta eftersom de uppfattar att de förväntas att delta. 
Att det inte verkar vara särskilt effektivt som forum för dem att förmedla sina budskap, annat 
än till ”de redan troende” som Hulth-Backlund noterar, är kanske också ett tecken på just en 
sådan anpassning till den externa institutionella miljön. 

Samtidigt kan kanske deras sparsamma deltagande på de virtuella arenorna förklaras med att 
det finns interna myter, en gemensam bild i ledningen, som gör den medvetet eller omedvetet 
förändringsobenägen. Jonasson och Lapidus är exempelvis båda inne på att det kan vara en 
generationsfråga. För att få tillräckligt med status och erfarenhet för att få sitta i en myndighets 
ledningsgrupp krävs ett antal års erfarenhet, vilket tenderar att öka medelåldern på 
ledningsgrupperna. Kan åldern ge myten att ”vi har alltid gjort så, det har fungerat tidigare”?  

I denna åldersmässigt relativt homogena grupp kan det alltså finnas institutioner och myter som 
påverkar deras syn på möjligheterna, styrkorna och riskerna med sociala medier och virtuella 
arenor. Att Statens folkhälsoinstituts generaldirektör Sarah Wamala driver en blogg kan då 
istället kanske ses som ett tecken på frikopplingsprocessen. Bloggen är kanske ett sätt att visa 
att institutet är modernt och följer den rådande trenden, men internt har inget förändrats, utan 
det är business as usual. ”Vardagsfrågorna”, för att citera Jonasson, upptar fortfarande all tid. 

5.4.2 Samskapande kontra expertis 
Myndigheten kan ha haft den institutionaliserade myten att de ska utföra aktiviteter efter bästa 
förmåga för att förbättra för medborgaren, vare sig medborgaren vill eller inte. Utvecklingen 
med e-deltagande och e-tjänster kan utmana denna myt. I detta paradigm, om man nu tar in Hos 
paradigmskifte i diskussionen, så förväntar sig samtliga inblandade, alltså medborgaren, de 
professionella aktörerna, tjänstemännen och politikerna, att de i dialog ska "skapa tillsammans" 
och för allas gemensamma bästa. De inblandade parterna utbyter åsikter och idéer fritt på olika 
ämnesarenor, snarare än inom de formaliserade strukturerna som talar om att detta är ”en 
myndighet”, ”en profession”, ”politik” eller att detta är inom ”den privata domänen”.  

För att fullt ut kunna gå in på virtuella arenor och dra maximal nytta av det behövs sannolikt en 
kulturförändring, vilket både litteraturstudien och empirin verkar tyda på. Förutom 
kommunikationsavdelningarna, som redan verkar ha tagit sig vidare i sin interna kultur, så 
måste inte bara ledningen utan samtliga myndighetens medarbetare förändra sitt sätt att bemöta 
omvärlden och sitt arbete för att delta i e-dialogen som en likvärdig aktör med alla andra.  

Att det är trögföränderligt kan kanske förklaras med en rationaliserad myt som beskrivits av 
många forskare sedan Max Weber lanserade sina idéer om byråkratin 1947; myten om expertis. 
Myndigheter förväntas vara experter i sina sakområden och förväntas förlita sig på expertis för 
att fatta rationella beslut. Sociala medier och den nya e-logiken som Lapidus beskriver utmanar 
den myten genom att säga att alla deltagare, oavsett bakgrund, är lika mycket värda i 
diskussionen. Det är dialogen i sig som skapar värde och myndigheten behöver acceptera att ett 
antal externa aktörer kan ha så pass mycket makt över deras verksamhet. Intressant att notera i 
det sammanhanget är att det inom det sociala medielandskapet finns tecken på att vad en 
granne, en vän eller en okänd icke-expert säger är betydligt mer betrott än expertisens ord. Är 
det då rimligt att myndigheterna alltid och i alla sammanhang ska sträva efter att vara experter? 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som jag har dragit av litteraturstudien och empirin. 
Genom att belysa empirin med teorierna har en ökad förståelse för fenomenen e-deltagande, 
och intressentdialog kunnat nås. Fördelar, nackdelar och potential med e-deltagande och 
sociala medier presenteras och slutsatser dras om vilka strategier, riktlinjer och aktiviteter som 
behövs för att myndigheten ska kunna fortsätta utveckla sitt arbete på de virtuella arenorna. 

6.1 Om potentialen med det sociala internet 
E-deltagande utgör en stor potentiell möjlighet för myndigheterna som studerats. Genom ett 
deltagande på väl utvalda virtuella arenor finns det goda möjligheter att etablera kontakt med 
och stärka relationen med viktiga intressenter och aktörer i den sfär myndigheten verkar. 
Myndigheten kan lyssna och lära, hämta in kunskaper om omvärlden och utnyttja dessa 
kunskaper i sin verksamhetsutveckling. Ett e-deltagande kan också öka exponeringen mot olika 
intressenter och aktörer och göra det enklare att komma i kontakt med myndigheten. Genom att 
delta i diskussioner kan myndigheten proaktivt vara med och sätta agendan. Myndigheten har 
integritet, sakkunskap och kompetens som efterfrågas i omvärlden och deltagandet i virtuella 
arenor kan göra att trovärdigheten och varumärket stärks.  

Den stora utväxlingen av ett e-deltagande kommer först när myndigheten är redo att mer direkt 
koppla intressenternas insyn, deltagande och åsikter till utvecklingen av myndighetens 
verksamhet och på ett transparent sätt kan visa hur myndigheten tar till sig och använder den 
input de får i dialog med omvärlden. Att de är trögrörliga och avvaktar med att ge sig in på de 
virtuella arenorna kan förklaras med nyinstitutionell teori om likformighet och frikoppling. Det 
kan tänkas finnas behov av ett generationsskifte för att detta verkligen ska ske. Litteraturen och 
empirin pekar dock på att det kan räcka med att intranätet förändras till att bli mer kollaborativt 
i kombination med att några väl utvalda e-projekt genomförs som får medarbetarna att inse 
potentialen med e-deltagande. 

Studien visar samtidigt ganska klart att ett deltagande i sociala medier är delat i två olika delar. 
Dels handlar det om de enskilda medarbetarnas personliga deltagande, dels om myndighetens 
aktiva deltagande i form av att exempelvis starta en egen Facebooksida. När det gäller det 
personliga deltagandet för medarbetarna så finns det fördelar med att medarbetarna deltar och 
är aktiva på olika arenor. Medarbetarna lär sig och inhämtar ny kunskap genom att lyssna och 
delta i diskussioner  

Ett val att inte delta på de virtuella arenorna kan i sin tur ha konsekvenser. Genom att inte delta 
i diskussionerna kan myndigheten ses som passiv, missa möjligheter till att få ett inflöde av 
kunskap och idéer eller helt bli tagna på sängen när en debatt uppstår som rör myndigheten 
eller dess verksamhetsområde. Ett minimikriterium är att delta i ett omvärldsbevakande syfte. 

6.2 Kommunikations- och ledningsstrategierna behöver revideras 
Samtliga studerade myndigheter har börjat titta på hur de ska revidera sina lednings- och 
kommunikationsstrategier för att kunna dra nytta av utvecklingen och bättre kunna delta på 
ämnesarenor och föra en mer aktiv intressentdialog. Ingen av de studerade myndigheterna har 
idag specifika nedskrivna riktlinjer för vare sig det officiella myndighetsdeltagandet eller för 
tjänstemännens e-deltagande. Detta även om alla har insikten att det är en del i den normala 
rollen för en tjänsteman att kunna värdera och hantera möten med intressenter på olika arenor. 
Samtliga myndigheter avser att ta fram riktlinjer för deltagandet.  

Ur ett ledningsstrategiskt perspektiv tyder empirin på att de undersökta myndigheterna följer 
mönstrets strategi och att de ännu inte aktivt har formulerat vare sig någon position de vill 
befinna sig på, vision för framtiden eller planer för att nå dit. I viss mån tyder resultaten på att 
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de avvaktar och ”känner lite på” utvecklingen innan de aktivt vill formulera framtidsvisioner 
och att de inte känner sig mogna ännu för ett mer aktivt deltagande. Delvis beror detta på att de 
inte riktigt ser nyttan med e-deltagande och intressentdialog annat än som en något utökad del 
av den traditionella omvärldsbevakningen.  

Någon koordinering av kommunikationsstrategier för olika arenor och kanaler har ännu inte 
skett på de studerade myndigheterna eftersom närvaron på dessa arenor fortfarande är låg. 
Empirin visar också att de undersökta myndigheterna idag i huvudsak deltar på fysiska arenor 
och för att även fruktbart kunna delta på virtuella arenor krävs både strategiska myndighets-
beslut och riktlinjer för deltagande. En risk kan annars vara att vissa medarbetare på egen hand 
engagerar sig virtuellt utan officiella riktlinjer, vilket kan medföra att myndighetens ledning får 
sämre möjligheter att styra, påverka och dra nytta av e-deltagandet. 

För att understödja dialogen och möjligheterna med Internet och sociala medier så att de på 
bästa sätt kan användas i lednings-, styrnings- och kommunikationsprocesserna för den 
offentliga myndigheten behöver dessa myndigheter: 

• Utforma lednings- och kommunikationsstrategier som inkluderar intressentdialog, 
ämnesarenor och e-deltagande kopplat till myndighetens uppdrag och arbete likväl som 
de satsningar på e-förvaltning och e-tjänster som genomförs och planeras. 

• Utforma riktlinjer och rutiner för officiellt deltagande, värdering och bemanning av 
virtuella arenor.  

• Utforma riktlinjer och rutiner för förvaltning, gallring och arkivering av material från 
virtuella arenor. 

• Utforma riktlinjer för medarbetarnas deltagande på olika arenor och internt föra en 
levande aktiv dialog på myndigheten om rollen som tjänsteman 

6.3 Ännu inget paradigmskifte 
Studien visar att de undersökta myndigheterna ännu ligger kvar inom det byråkratiska 
paradigmet. Vissa små steg har tagits för att närma sig det nya Internet och de sociala medierna 
men än så länge har mestadels åtgärder som handlar om effektivisering av tjänsteleveranser 
varit i fokus för verksamhetsutvecklingen. Det finns medarbetare som deltar i sociala medier, 
men deltagandet är inte formaliserat och insikter och lärdomar aggregeras inte inom 
organisationerna idag.  

Ett aktivt arbete med myndighetens interna kultur och en intern dialog för att samtliga 
medarbetare ska se nyttan med ett deltagande på virtuella arenor skulle i sin tur kunna göra att 
de institutionaliserade myterna kan börja förändras och det paradigmskifte som Ho, FN, 
Nordfors et al med flera beskriver faktiskt kan äga rum. 

För att komma vidare rekommenderas de studerade myndigheterna att identifiera projekt som 
kan skapa relativt högt engagemang i berörda målgrupper utan att vara för kontroversiella och 
testa e-deltagandet genom att sjösätta dessa projekt. Projekten kan vara kopplade till såväl 
deltagande i ämnesarenor som e-tjänster. Genom detta erhålls lärdomar och insikter som kan ge 
beslutsunderlag för att gå vidare men också för att kratta manegen för ett paradigmskifte. 

6.4 Fortsatt forskning 
För att fortsätta öka förståelsen för fenomenen e-deltagande, intressentdialog och e-förvaltning 
finns det flera tänkbara spår att följa upp. Ett av spåren är att titta närmare på hur PSI-
direktivet177

                                                 
177 

 och kravet på myndigheterna att tillgängliggöra öppen data kan komma att påverka 
verksamheten. Vilka initiativ finns redan nu och hur har dessa fallit ut? Hur kan en icke-
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offentlig aktör skapa en applikation som ger deras kunder mervärde och vad innebär det för 
myndigheten som levererar öppna data?  

Nästa spår som kan vara intressant att följa är hur en myndighet kan använda sig av ett socialt 
intranät för att arbeta med sin interna kommunikation. Vilka för- och nackdelar finns det? Vilka 
regler och riktlinjer krävs det och hur har eventuella exempel på sociala intranät fallit ut? Ett 
tredje spår att följa handlar om att titta närmare på kopplingen mellan e-tjänster och sociala 
medier ur perspektivet verksamhetsutveckling och individanpassning av tjänster som 
myndigheten levererar. Hur tas feedback från användarna om hand? Hur uppfattar användarna 
sina möjligheter att påverka och att naturligtvis påverka tjänsterna i sig? Går det att koppla 
sociala mediestrategier för affärsdrivande företags affärsutveckling, exempelvis teoribildningen 
om Enterprise 2.0178

Ett ytterligare spår att undersöka närmare är hur de medborgarnära myndigheternas sociala 
mediesatsningar faller ut över tiden. Kommer satsningarna som exempelvis Boverket och 
Konsumentverket med sitt omBoende.se

, till offentliga myndigheter och dra lärdomar därifrån? 

179

Ett ytterligare undersökningsspår kan vara att titta på hur myndigheter på lokal eller regional 
nivå arbetar med sociala medier. Katrineholms kommun

 genomför att ge de effekter som de avsåg när de 
inledde arbetet? Vad har och vad har inte fungerat? Påverkar satsningarna det interna 
arbetssättet och strukturerna, eller sker det en frikoppling enligt den nyinstitutionella teorin? 
Kan de medborgarnära myndigheterna sägas vara på väg att ta steget in i den fjärde 
mognadsgraden enligt FNs modell? 

180 är ett exempel på en kommun som 
är aktiva i sociala medier. En fallstudie av deras lärdomar kan vara en infallsvinkel. En annan 
intressant fallstudie kan vara Vårdguidens erfarenheter av sin Facebooksida.181

Ett spännande spår att följa och undersöka närmare är fältet med kriskommunikation och 
krishantering. Hur kan Internet, sociala medier och traditionell kommunikation komplettera 
varandra i en krissituation och vilka lärdomar har inblandade svenska myndigheterna som 
drabbats av exempelvis influensapandemin och tsunamikatastrofen kunna dra? 

 

6.5 Kritik 
Min branschtillhörighet till trots borde jag insett svårigheterna med att boka intervjuer med 
generaldirektörer under senhösten då deras arbete med verksamhetsplanering som sker varje 
höst skapar en mycket hög arbetsbelastning. Sett i backspegeln borde jag ha varit mycket 
tidigare igång med att boka dessa intervjuer och legat på mer för att få svar än vad jag gjorde. 
Att jag bara har lyckats intervjua en generaldirektör inom den föreskrivna perioden påverkar 
givetvis vilka slutsatser som är möjliga att dra, men det faktum att jag ändå lyckades intervjua 
en gav ändå viss insikt i skillnaden i resonemang gentemot kommunikationschefernas.  

En annan lärdom är att jag ville analysera myndigheternas kommunikationsstrategier avseende 
hur de hade lagt in sociala medier och e-deltagande i dem. Men då det visade sig att de ännu 
inte hade tagit in detta föll den analysen tyvärr rätt så platt. Nu visade det sig att det ändå gick 
att diskutera frågan eftersom kommunikationscheferna var rätt så insatta i frågan, men analysen 
skulle kunna gjorts djupare.  

Vad gäller valet av metod så skulle en mer kvantitativt inriktad studie kunnat ha gett 
generaliserbar kunskap. Med ett statistiskt underlag i exempelvis hur många myndigheter som 

                                                 
178 McAfee, A. P. ‘Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration’, MIT Sloan Management Review, vol. 47, 
nr.3, 2006 
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är aktiva på virtuella arenor, vilka arenor det rör och vilka resurser myndigheterna har avsatt 
skulle slutsatser kunna dras om deras mognad och hur de står sig i en internationell jämförelse. 
Vad gäller studiens trovärdighet så har jag så gott det går försökt att vara öppen med allt arbete 
och min roll som både tjänsteman och student. Men jag hade säkert kunna varit ännu tydligare 
med min information om att jag arbetar på Socialstyrelsen och att jag genomför studien privat. 
Respondenterna har kontaktats och getts möjligheten att ge feedback på det empiriska 
materialet men alla har inte haft möjlighet, eller valt, att återkomma och det i sig utgör en 
metodkritik. 
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Bilaga 1 - Beskrivning av myndigheter och respondenter 

Läkemedelsverket 
Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och 
medicintekniska produkter. Myndighetens uppgift är att se till att den enskilda patienten och 
hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten har också sektorsansvar för läkemedels 
miljöeffekter. Läkemedelsverket har två verksamhetsgrenar: Läkemedel samt Medicinteknik 
och kosmetika.  

Läkemedelsverket ger även tillstånd för användning av alkohol till industriellt och 
vetenskapligt ändamål. Myndigheten har tillsyn över de företag som importerar och tillverkar 
narkotikaklassade läkemedel. Till Läkemedelsverkets uppgifter hör även tillsyn av tillverkare 
och produkter inom det medicintekniska området. Slutligen är Läkemedelsverket även 
tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter som inte får vara skadliga för vare sig 
hälsan eller miljön. 

Statens folkhälsoinstitut 
Statens folkhälsoinstitut är en myndighet under socialdepartementet som har i uppdrag att följa 
upp och utvärdera folkhälsopolitiken och sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av 
insatser inom folkhälsoområdet, att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier 
samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena. Statens folkhälsoinstitut har funnits i 
nuvarande form sedan 2001. Under perioden juli 1992 - juli 2001 hette institutet 
Folkhälsoinstitutet och hade delvis ett annat uppdrag. 

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket 
Från början var Läkemedelsförmånsverket en myndighet som bildades 2002. Då skulle 
myndigheten enbart besluta vilka produkter, det vill säga läkemedel och medicinska produkter, 
som skulle ingå i läkemedelsförmånerna och högkostnadsskyddet. Efter det fick myndigheten 
även andra uppdrag. Runt 2008 fick vi ett nytt tandvårdsstöd i Sverige. I samband med det fick 
myndigheten i uppdrag att ansvara för regelverket kring det och bytte samtidigt namn till 
Tandvårds och läkemedelsförmånsverket. TLV beslutar om referenspriserna och har ett 
budgetansvar för tandvårdsstödet; skulle pengarna inte räcka till i tandvårdsstödet har 
myndigheten i uppgift att arbeta med att skruva på systemet så att kostnadsramen kan hållas. 
Sen har TLV även fått uppdrag i samband med apoteksmarknadsomvandlingen. Där ansvarar 
myndigheten för regelverket för det generiska utbyte som sker på apotek. Myndigheten 
ansvarar även för att sätta apotekets handelsmarginal. 

Respondenter 

Lars Dagerholt, Kommunikationschef, Läkemedelsverket 

Martin Forsberg, Kommunikationschef, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket 

Gunilla Hulth-Backlund, Generaldirektör, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket 

Bitti Jonasson, Kommunikationschef, Statens folkhälsoinstitut 

Jacob Lapidus, PR-konsult, Gullers Grupp AB 

Johan Bålman, jurist, E-delegationen 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor till Jacob Lapidus, branschexpert 

• Berätta med egna ord på hur du ser på fenomenet sociala medier utifrån din horisont 
• Berätta med egna ord hur du ser utvecklingen på nära tid – inte på den relativt långa 

horisont ni använder i er bok 
• Hur ser du att svenska myndigheter ligger till (e-tjänster, e-deltagande)? 
• Litteraturen verkar mena att det finns en trend mot ämnesfrågor och deltagande på 

ämnesarenor. Hur ser du på den trenden? 
• I er bok presenterar ni en modell för e-government. Kan du berätta mer om ert 

resonemang bakom den modellen? 
• Ni sammankopplar i modellen e-deltagande och e-tjänster i en dimension. Berätta hur ni 

har resonerat 
• Hur kan myndigheten nå det som i litteraturen ibland beskrivs som ett ideal – det så 

kallade connected eller networked government? 
• Vilka riktlinjer och rekommendationer behövs för myndigheten? 

o Vilka riktlinjer behövs för myndigheten? 
o Vilka riktlinjer behövs för medarbetarna? 

• Hur ska myndigheten resonera kring lednings- och kommunikationsstrategier? 
• Vilka fördelar kan det finnas med ett e-deltagande? 
• Vilka risker finns det med ett e-deltagande? 
• Vilka risker finns det med ett icke-deltagande? 
• Hur kan myndigheten identifiera, värdera och prioritera arenor för deltagande? 
• Hur kan information och lärdomar aggregeras till beslutsunderlag? 
• Crowdsourcing är enligt många experter en metod för att tjäna på ett e-deltagande. Hur 

ser du på myndigheternas möjligheter att använda den metoden? 

Intervjufrågor till kommunikationschefer 

• Litteraturen verkar mena att det finns en trend mot ämnesfrågor och deltagande på 
ämnesarenor. Hur ser du på den trenden? 

• Hur kan myndigheten identifiera, värdera och prioritera arenor för deltagande? 
• Det finns även virtuella arenor. Hur kan myndigheten identifiera, värdera och prioritera 

virtuella arenor för deltagande? 
• Hur skulle ett deltagande påverka er myndighet? 
• Vilka fördelar, risker, nackdelar, möjligheter ser du med ett e-deltagande? 
• Berätta om er kommunikationsstrategi 

o Hur tar ni idag in e-frågor i strategin? 
• Diskuteras e-frågor i ledningsgruppen? 
• Deltar ni på virtuella arenor idag?  

o Hur och vilka? 
• Deltar myndighetens medarbetare på virtuella arenor idag?  

o Hur och vilka? 
• Riktlinjer för medarbetare som deltar (behov, har ni, hur ska de se ut, +/-)? 
• Rollen som tjänsteman – myndighetsutövning vs kommunikation – kan du berätta hur 

du ser på det? 
• Förvaltningslagen ställer krav på att involvera medborgaren i verksamhetsutvecklingen. 

Hur gör ni det? 
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• Hur skulle du bedöma myndighetens mognad? 
o Generellt 
o Ledningsgruppen 

• Kan lärdomar från deltagande aggregeras till beslutsunderlag? 
• Berätta om ert e-tjänstarbete 
• PSI-direktivet – hur påverkar det er? 

Intervjufrågor till generaldirektörer 

• Litteraturen verkar mena att det finns en trend mot ämnesfrågor och deltagande på 
ämnesarenor. Hur ser du på den trenden? 

• Hur kan myndigheten identifiera, värdera och prioritera arenor för deltagande?  
• Det finns även virtuella arenor. Hur kan myndigheten identifiera, värdera och prioritera 

virtuella arenor för deltagande? 
• Kan lärdomar från deltagande aggregeras till beslutsunderlag? 
• Hur skulle ett deltagande påverka er myndighet? 
• Berätta om din vision för myndighetens framtid 

o I stort 
o I deltagande och ämnesarenasfären 

• Diskuteras e-frågor i ledningsgruppen? 
• Deltar ni på virtuella arenor idag?  

o Hur och vilka? 
• Deltar myndighetens medarbetare på virtuella arenor idag?  

o Hur och vilka? 
• Vilka fördelar, risker, nackdelar, möjligheter ser du med ett e-deltagande? 

o Hur tar ni idag in e-frågor i strategin? 
o Vilka riktlinjer, regler och strategier ser du att ni behöver 

identifiera/förbättra/utveckla? 
• Riktlinjer för medarbetare som deltar (behov, har ni, hur ska de se ut, +/-)? 
• Rollen som tjänsteman – myndighetsutövning vs kommunikation – kan du berätta hur 

du ser på det? 
• Förvaltningslagen ställer krav på att involvera medborgaren i verksamhetsutvecklingen. 

Hur gör ni det? 
• Hur skulle du bedöma myndighetens mognad? 

o Generellt 
o Ledningsgruppen 

• Berätta om ert e-tjänstarbete 
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