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Digitalisering av samhället och vår enskilda användning 
av ny digital teknik påverkar våra relationer med andra 
människor och organisationer. Här ska jag sätta fokus 

på hur digitalisering kan påverka våra relationer med staten. 
Staten ses som ett samlingsbegrepp för myndigheter, kom-
muner och all offentlig service som vi dagligen använder. Det 
handlar exempelvis om att vi idag digitalt kan lämna in våra 

i digitala relationer

till

Tillit till staten är avgörande för en fungerande 
demokrati. Det bygger bland annat på mötet 
med tjänstemän. Den tillitsbaserade styrningen 
måste även gälla de digitala tjänster som 
brukare och medborgare möter. Digitala 
tjänster är en slags robotar. Men hur skapar 
vi tillit till robotarna när de utför sitt arbete i 
statens och samhällets tjänst?

Av: Elin Wihlborg
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inkomstdeklarationer, ta reda på öppettider på kommunala 
återvinningsstationer, låna e-böcker på biblioteken eller med 
automatiserade system räkna ut vår kommande pension. Idag 
är digital teknik en integrerade del av offentlig service och för-
valtningen. Men det är inget nytt. De första datoriserade syste-
men utvecklades med snarlika fokus, bland annat för att redan 
på 1960-talet datorisera folkbokföringen ( Johansson, 1997). 

Digitaliseringens innovationsmöjligheter är stora. Förvänt-
ningarna, inte minst de politiska, är höga på denna utveckling. 
Det har fångats i en mängd olika deviser. I början av nittiotalet 
kom den offentliga utredningen ”IT – Vingar till människans 
förmåga” (SOU 1994:118). Idag har regeringen, och därmed 
hela det offentliga systemet, som ambition att Sverige ska nytt-
ja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Sammantaget 
försöker både politiker och tjänstemän att utveckla offentliga 
tjänster och förvaltning med ny teknik, men det är svårt att 
hänga med i teknikutveckling och samtidigt utforma tjänster 
som uppfyller det offentligas krav på demokrati, rättssäkerhet, 
lika behandling, transparens och effektivitet. 

Vad händer med tilliten till det offentliga när allt mer digi-
taliseras? Det här kapitlet syftar till att resonera om hur tillit 
till offentliga tjänster och andra offentliga verksamheter kan 
upprätthållas och utvecklas när de digitaliseras. Argumen-
tationen byggs upp mot bakgrund av att legitimitet skapas i 
samspel mellan laglighet och tillit, vilket utvecklats inom stats-
vetenskaplig forskning genom att ses som kvalitet i offentlig 
styrning. Jag resonerar utifrån tre praktiska exempel på digi-
talisering för att kunna diskutera hur de påverkar vår tillit till 
det offentliga och kvaliteten i offentliga tjänster. Avslutningsvis 
binder jag samman argumentationen genom att peka på tre ut-
maningar som vi bör jobba vidare med för att upprätthålla och 
utveckla legitimitet i digitala offentliga tjänster. 

Det här kapitlet bygger på den forskning som under de 
senaste tio åren utvecklats i vår forskargrupp i gränslandet 
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mellan ämnena statsvetenskap och informatik. Vi har bland 
annat gjort studier av digitalisering i kommuner ( Jansson, 2013; 
Gustafsson, 2017) och i sjukvården och på Försäkringskassan 
(Andreasson, 2015). Vi har studerat användningen av bank-
ID och andra former av digital identifiering (Andreasson m.fl., 
2014; Hedström m.fl., 2015; Söderström, 2015) och om digital 
delaktighet (Wihlborg & Engström, 2017). I all vår forskning 
har vi arbetat med kvalitativa metoder och analyserat vad som 
händer i verkligheten genom teorier om institutioner, nätverk 
och hur värden och normer vägleder offentliga verksamheter. 
Vår forskning syftar till att söka förklaringar och förståelser om 
hur digitalisering påverkar och förändrar offentliga tjänster, 
verksamheter, normer och organisationer. 

Legitimitet som kvalitet i det offentliga 
Legitimitet är ett grundläggande värde för att förstå hur det ge-
mensamma i samhället organiseras och genomförs. Legitimitet 
handlar förenklat om laglighet och tillit. På senare år har in-
tresset för legitimitet och tillit i relation till offentliga tjänster 
ökat. Det ses ibland som en motrörelse till det ganska en sidiga 
fokus på effektivitet som drivits inom det som kallas New 
Public management (NPM). Digitalisering i offentlig service 
sätts ofta i relation till effektivitet (Andreasson, 2016). Men 
här vill jag utvidga resonemangen och peka på hur digitalise-
ringen kan leda till ökad legitimitet. Därför kommer jag i detta 
avsnitt att lägga ut texten lite mer om legitimitet och tillit på 
ett mer generellt sätt. 

Flera studier visar att tillit till den legitima staten i hög grad 
formas av och upprätthålls just genom den offentliga service 
som medborgarna får. I studier av kvalitet i och legitimitet för 
samhällsstyrningen, som på engelska fångas i begreppet Qua-
lity of Government (Rothstein & Teorell, 2008; Rothstein, 
2011), är det tydligt att de tjänster och service som levereras 
av det offentliga ät viktiga och nästan avgörande för medbor-
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garnas tillit till staten. Den forskning som sätter fokus på kvali-
tet i offentlig styrning pekar särskilt på att lika behandling och 
opartiskhet i offentliga beslut, särskilt när det gäller vem som 
får och hur vi får tillgång till offentlig service, är avgörande för 
statens legitimitet. Det skapas både genom att den offentliga 
servicen följer lagarna och därmed är laglig och att människ-
orna, både de som nyttjar servicen och andra, har tillit till hur 
den fördelas och genomförs. 

Tilliten till staten bygger på att medborgarna vet vad som 
väntas av dem och vad de kan vänta sig av staten. Exempelvis 
är det avgörande att kunna lita på att akutsjukvård och rädd-
ningstjänst finns och fungerar när vi kan behöva den. Men det 
handlar också om att veta att bidrag till enskilda betalas ut på 
opartiska grunder i linje med gällande lagstiftning. Här visar 
det sig att personliga möten spelar en stor roll för att skapa till-
lit i dessa specifika relationer liksom mer generellt i relation till 
staten. 

När vi forskare studerar tillit till staten på detta sätt utgår vi 
från en klassisk systemmodell av politiska relationer och demo-
kratiska system (Easton, 1957). I den modellen utgörs inflödet 
i det politiska systemet av huvudsakligen två delar. Det är dels 
människors idéer och värderingar som kommer till uttryck i 
den offentliga debatten och förmedlas in i systemet genom det 
representativa demokratiska systemet. Dels handlar det om 
resurser i form av pengar som skatter och avgifter samt männ-
iskors kompetenser och förmågor att bidra. Inne i det politis-
ka systemet, dess genomflöde, tas beslut genom att resursernas 
prio riteras i enlighet med de värden som medborgarna förmed-
lat genom de allmänna valen. Här spelar det politiska systemets 
strukturer en avgörande roll för hur beslut tas, av vem, var och 
när. I Sverige struktureras det politiska systemet av att vi har ett 
flernivå-system som består av kommuner, landsting, den svens-
ka staten och även internationell samverkan genom våra samar-
beten på nordisk och internationell nivå samt vårt medlemskap 
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i den europeiska unionen. Resultaten blir att systemets utflöde 
ger oss offentliga tjänster, strukturer och transfereringar (som 
socialförsäkringar). Detta utflöde organiseras i det komplexa 
flernivå-systemet. Det handlar exempelvis om att staten stiftat 
lag om skolplikt och att alla kommuner därför behöver organi-
sera och tillhandahålla utbildning för alla barn och ungdomar 
i egen regi eller i samverkan med dem som i annan regi vill er-
bjuda utbildning i en kommun. Det är således inte alltid så att 
det politiska systemet själv är den som levererar de tjänster som 
gör skillnad i människors vardag och får samhället att fungera. 
Men det är det politiska systemet som möjliggör dessa tjänster. 

Förenklat kan denna systemmodell av det politiska systemet 
illustreras med modellen nedan:

Men vad händer då när relationerna på utflödes-sidan i form 
av offentlig service och andra tjänster och kontakter med sta-
ten digitaliseras? Vi kan med denna bild hålla isär olika delar 
av offentliga verksamheter. I inflödet har vi idag olika former av 
digitalisering i demokratiska sammanhang. Det kan handla om 
att politiker bloggar och twittrar, alla digitala mediaflöden som 
påverkar människors värderingar och förväntningar på det of-
fentliga. Det samlar vi här i begreppet e-demokrati (Grönlund 
& Ranerup, 2001). Inom den offentliga förvaltningen, genom-

Det politiska systemet – systemsyn

Återkoppling

Genomflöde i det
politiska systemet:
- Beslut
- Genomförande
- Organisering

- Val, som
leder till
politisk
representation
- Skatter och andra resurser

Service
Transfereringar
Infrastruktur

Inflöde

Utflöde
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flödet, används digital teknik för att hantera de stora mängder 
data som måste sorteras för att vi ska kunna få säker sjukvård, 
pension och för att exempelvis polisen säkert ska kunna hante-
ra person uppgifter. Det kallas därför e-förvaltning. I gränssnit-
tet mellan den offentliga förvaltningen och medborgaren har 
vi olika former av digitala tjänster – e-tjänster. Det kan handla 
om att låna e-böcker på biblioteket eller att lämna in digitala 
inkomstdeklarationer. 

Tilliten till det offentliga formas, enligt teorin om quality in 
government, främst i utflödet. Således är e-tjänster viktiga för 
vår tillit till staten. Därför är det viktigt att sätta ett särskilt 
fokus på offentliga e-tjänster. 

Offentliga e-tjänster – systemets utflöde
Digitaliseringen drivs idag i hög grad av företag, ofta globala 
sådana. Dessa företag utvecklar normer och principer för digi-
tala lösningar som andra, även det offentliga, behöver förhålla 
sig till. Det handlar om att vi använder sökmotorer baserade på 
algoritmer utvecklade av amerikanska företag även för svensk 
offentlig förvaltning. Men det är viktigt att klargöra ett par 
centrala skillnader mellan offentliga och privata tjänster och 

Digitalisering i det politiska systemet

Återkoppling

Genomflöde

Inflöde
Utflöde

”e-demokrati”

”e-förvaltning” ”e-tjänst”
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vad som då påverkar vad som uppfattas som tjänster med hög 
kvalitet. 

I vår forskning har vi utvecklat en modell för att analyse-
ras och diskutera kvalitet i offentliga tjänster (Elg, Wihlborg 
& Örnerheim, 2017). Den mest grundläggande definitionen 
av god kvalitet är att kunna möta eller överträffa ”kundens” 
förväntningar. Men när vi tar del av offentlig service är vi inte 
alltid kunder. Vi har därför identifierat fyra centrala skillnader 
mellan privata och offentliga tjänster som är avgörande för om 
de upplevs som legitima. För det första, hur klargörs om tjäns-
ten är privat eller offentligt organiserad? För det andra, vilka 
får tillgång till tjänsten? Hur garanteras att tjänsterna fördelas 
rättvist? Och för det fjärde, hur motiveras inslag av tvång att 
nyttja vissa ”tjänster”? 

Det är inte alltid så enkelt att se om en tjänst är privat eller 
offentlig, det är ofta en blandning av privata och offentliga in-
tressen, som friskolor eller trafikbolag som kör på uppdrag av 
det offentliga. Den andra frågan om vem som får tillgång till 
offentliga tjänster varierar också. Vissa offentliga tjänster, som 
kollektivtrafik, kan vem som helst nyttja; även turister, även de 
från andra länder. Men för att få tillgång till andra offentliga 
tjänster som exempelvis personlig assistens krävs långa utred-
ningar om vem som har rätt till stöd, när och hur mycket. Båda 
dessa modeller för att fördela offentlig service anses vara rätt-
visa, så vi har olika tolkningar av vad som är rättvis fördelning. 
Det beror på tjänsterna i sig. Vissa offentliga tjänster, om man 
kan kalla dem tjänster, måste vi använda. Det finns inslag av 
tvång, snarare än service. Exempelvis att kontrollbesiktiga for-
don, lämna in en inkomstdeklaration varje år eller betala böter 
om vi kör för fort. Då gör vi andra tolkningar av vad som är god 
kvalitet. Sammantaget visar detta hur legitimitet för offentliga 
tjänster kan grundas i och formas på olika sätt. Sammanfatt-
ningsvis formas legitimitet på utflödes sidan av det politiska 
systemet, vad vi får av det politiska systemet och hur vi tolkar 
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det som legitimt. Därför påverkas kvalitet i offentliga tjänster 
på olika sätt av digitalisering. 

Digitala praktiker utmanar legitimitet 
Det finns massor med olika praktiker där människor dagligen 
använder offentliga digitala tjänster som på olika sätt öppnar 
för nya arbetssätt, relationer och organisationsformer. Det för-
ändrar grunderna för legitimiteten för staten. Här väljer jag att 
ta tre exempel från sammanhang där vi i vår forskning mött och 
analyserat hur människor stöter på utmaningar kring legitimi-
tet för digitala offentliga tjänster. 

Försäkringskassans webbplats – automatiserad VAB 
En av de störst statliga myndigheterna i Sverige är Försäkrings-
kassan, som betalar ut ersättningar till medborgare i enlighet 
med lagstiftningen kring socialförsäkringen. Försäkringskas-
san har under lång tid jobbat med interna datorsystem, för sitt 
genomflöde. Jag vill ge två exempel på vilka konsekvenser digi-
taliseringen då kan leda till. 

För det första när myndigheten får in ansökningar digitalt 
istället för på paper, som tidigare hanterades av medarbetare, 
så kan även datorerna nu börja bearbeta ansökningarna. När 
det gäller ersättning för vård av barn, det som till vardags kall-
las VAB, så sker den hanteringen idag nästan helt automatiskt 
genom olika datorsystem. Det innebär att den som vabbar an-
mäler det på Försäkringskassans webbplats eller i appen genom 
en säker inloggning. De anger personnummer för det sjuka 
barnet. De digitala systemen internt på Försäkringskassan 
(genomflödet) kontrollerar då att personen har rätt att vabba 
för det barnet, personens inkomstuppgifter och anställnings-
form. Om allt stämmer och är i linje med lag stiftningen som 
ger möjlighet till VAB, så betalas pengarna ut till det konto den 
vabbande anmält. När allt går som det ska sker detta helt auto-
matiserat, utan att någon människa är inblandad. 
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Det är inte tydligt för den enskilde att hanteringen av VAB 
är så automatiserad. När man loggar in i systemet ser det inte ut 
som att man kommunicerar med en dator eller vad vi kanske 
skulle kalla en robot. Det är ett personligt tilltal och det ser ut 
som min sida på banken eller om jag bokar en resa. Gränssnit-
tet är enkelt och förbluffande likt digitala marknadstjänster. 
För många som använder dessa tjänster är det inte självklart att 
det är en digitalt automatiserad tjänst och ibland inte heller att 
det är en del av den offentliga förvaltningen. Men tilliten till 
tjänsten bygger på att den är snabb, effektiv och ger intryck av 
att behandla alla lika. 

Försäkringskassan i sociala medier
Försäkringskassan finns inte bara digitalt på sin egen webb-
plats. Myndigheten finns också tillgänglig i sociala medier för 
att informera och svara på frågor. På Facebook har de en sida 
som heter Försäkringskassa föräldrar. Där finns många diskus-
sioner om hur man får ersättning från föräldraförsäkringen. 
Här delas erfarenheter och också en del kritik. Myndigheten 
förklarar då hur reglerna, som baseras på ganska svårtolkad lag-
stiftning, fungerar i praktiken. Enskilda personer kan ställa frå-
gor som Försäkringskassan svarar på. Då är det faktiskt inte en 
dator som svarar, utan en människa som arbetar som handläg-
gare. Här skriver personer offentligt även om personliga om-
ständigheter, som exempelvis att de arbetar utom lands eller har 
varit långtidssjuka. De får svar lika offentligt. Men svaren är of-
tast principiellt hållna. Svaren kan också hjälpa andra i snarlika 
situationer att förstå hur föräldraförsäkringen fungerar. Ibland 
händer det på dessa sidor att enskilda personer svarar varandra 
innan Försäkringskassans handläggare hunnit svara. Eller att 
det drar igång diskussioner om ett ärende. 

Det här Facebook-flödet är också en tjänst på utflödessidan 
av det politiska systemet. Det är ett sätt att använda digitala 
verktyg och kommunikationsmöjligheter för att på nya sätt be-
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rätta om och förklara hur ganska komplexa socialförsäkringar 
fungerar. Det innebär att myndigheten uttrycker sig som en 
person, eller kanske till och med vän, i det egna sociala medie-
flödet. Myndigheten framstår inte då enbart som någon som 
kontrollerar och tar beslut utan även som snabbt svarar på frå-
gor och är till hjälp. Det innebär att tilliten till myndigheten 
och den lagstiftning som den hanterar kan öka. Att myndig-
heten så öppet svarar på frågor och förklarar hur de tar beslut 
för att behandla alla lika skapar transparens, vilket i sig också 
ökar tilliten till myndigheten i linje med forskningen om kvali-
tet i offentlig service. 

Folkbiblioteken som digitala och fysiska mötesplatser
Alla kommuner måste enligt svensk lag ha bibliotek (SFS 
2013:801). Biblioteken är en miljö som på många sätt tagit 
sig an digitaliseringen med en bred och öppen ansats. Folk-
biblioteken har till uppdrag att stödja och utveckla människors 
informationssökning, läsning och demokratiska bildning. De 
svenska folkbiblioteken har en lång tradition av att bidra till 
och skapa möjligheter att reflektera kring samhällsutveckling 
och förändring. Idag handlar det om att bidra till dessa mål 
genom digital informationssökning. 

När litteratur och andra källor görs tillgänglig i digitala 
medier så blir det naturligt för biblioteken att följa med och 
stödja människors användning av digitala medier. Biblioteken 
har därför även i lagen (SFS 2013: 801) fått en sådan ny och 
tydlig roll att stödja användningen av och förståelsen för di-
gital teknik och delaktighet. I lagens sjunde paragraf står det 
att ”… folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur 
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet”. Det innebär att lagen 
visar att biblioteken är viktiga noder för att skapa tillit till både 
tekniken och demokratin. Här skapar lagen ett uppdrag för 
hur kommuner och biblioteken ska jobba mot målet att ge alla 
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möjligheter till och hjälp med att söka information digitalt. 
Men det är inte något nytt för biblioteken. Redan tidigt, i 

slutet av det förra millenniet, började de flesta bibliotek göra 
datorer tillgängliga för allmänheten och personalen hjälpte till 
och instruerade hur man kunde använda dem. Ett exempel var 
vad som då kallades datastugor. Där fanns datorer med upp-
kopplingar för kommunikation med det tidiga Internet eller 
inom begränsade nätverk genom uppkopplingar med program 
som Firstclass-servers. Då skapade biblioteken möjligheter att 
nyttja ny teknik för att kommunicera och söka information 
(Wihlborg, 2000). Kapaciteten i dessa system var mycket min-
dre än vad vi idag har i en vanlig mobiltelefon. Men bibliote-
kens poäng var att de skapade möjligheter som var riktade till 
alla med demokratiska ambitioner och arbetssätt. 

Bibliotekens roll för att stödja människors användning av 
digitala tjänster och information är viktig för tilliten till det of-
fentliga. Det handlar om att människor kommer och frågar om 
allt och lite till som en bibliotekarie vi mött uttryckte det. Det 
kan handla om så privata saker som att förnya ett recept och 
då måste man logga in i sin patientjournal och då ser persona-
len ibland medicinsk information som de normalt inte alls ska 
ta del av. Men det kan också hända att människor kommer till 
biblioteket med en oanvänd läsplatta som fortfarande ligger i 
sin låda och frågar hur man får in böckerna i den. 

Här får alltså personalen på biblioteken helt nya arbetsupp-
gifter. Gränserna för deras arbete och professionalitet flyttas. 
Biblioteken får ofta fånga in alla möjliga frågor, när andra of-
fentliga verksamheter strömlinjeformas och använder digita-
liseringen för att effektivisera sina verksamheter. Biblioteken 
och deras medarbetare bidrar till legitimiteten för det offentli-
ga genom att vara allmänt tillgängliga för alla och deras strävan 
efter att behandla alla lika. Det är inte alltid enkelt för kommu-
nala bibliotek att hjälpa till med offentliga tjänster som egent-
ligen hanteras av landstingen och statliga myndigheter, vilka är 
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på andra nivåer i vårt fler-nivåsystem. Men tillgänglighet och 
öppenhet leder till legitimitet. 

Tillit till digitala tjänster
Vad kan vi lära oss av människors hantering av offentliga digi-
tala tjänster? Exemplen ovan illustrerar hur offentliga organi-
sationer och dess legitimitet kan utmana vad som är legitimt 
agerande av offentliga organisationer. Men det visar också att 
digitalisering kommer till uttryck på så många olika sätt. I alla 
dessa möten mellan medborgare och staten så formas legitimi-
tet. Det handlar både om relationer som skapas genom digitala 
och ofta opersonliga möten på nätet och de mycket personliga 
mötena på biblioteken. När tjänster tillhandahålls av offentliga 
organisationer så gäller det att de utformas för att möta allas 
olika krav och förväntningar. Det handlar då om att styrningen 
av det offentliga – kvaliteten i offentlig styrning – måste base-
ras på en förståelse av alla olika behov och kompetenser. Det 
offentliga måste helt enkelt stå till förfogande. 

Om vi återvänder till de fyra frågorna om hur vi kan förstå 
kvalitet i offentliga service ,som presenterades ovan, så kan vi 
se dessa exempel på lite olika sätt. Eftersom forskning visat att 
utflödet från det politiska systemet är viktig(as)t för legitimi-
teten. Det vill säga, laglighet och tillit utgör grunden för hur 
offentliga digitala tjänster kan hålla god kvalitet. 

Den första aspekten av kvalitet i offentliga tjänster handlade 
om hur vi klargör om tjänsten är privat eller offentligt organi-
serad. När det gäller digitaliseringen av offentliga tjänster blir 
detta än otydligare. Inte sällan är privata företag som exempel-
vis Facebook, med och levererar tjänster från det offentliga. 
När försäkringskassan möter sina ”kunder” på den arenan som 
skapats av ett internationellt företag delar de också med sig av 
information som företaget kommer få rätt till. Det reser helt 
nya och annorlunda frågor om lagligheten i användningen av 
tekniken. Men å andra sidan kan tilliten till lösningen bli hög 
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om det är så att de som nyttjar tjänsten upplever den som lät-
tillgänglig, effektiv och transparent. Likaså är det svårt för bib-
liotekspersonalen att dra gränser för vilka digitala tjänster de 
ska hjälpa till med. Ska de få en läsplatta att fungera eller är det 
den som sålt läsplattan som ska ge den servicen? Ska de hjälpa 
till med att skapa en egen e-post eller bankID? Här väcks så-
ledes en mängd nya frågor om kvaliteten i offentliga tjänster 
när de digitaliseras. 

Den andra aspekten av kvalitet i offentliga tjänster handlar 
om vilka som har tillgång till en offentlig tjänst. Ofta har 
offentliga tjänster setts som tillgängliga om de finns och sedan 
har man arbetet med den fysiska tillgängligheten. Det har 
handlat om att tjänster ska vara tillgängliga i hela landet på 
samma sätt och att även de med funktionsnedsättningar ska 
ha god tillgång. Tjänster har också ibland gjorts tillgängliga 
på olika språk, med information om offentlig service. Men när 
tjänsterna digitaliseras blir det annorlunda. Å ena sidan kan 
alla nå Försäkringskassans webbplats, appar och facebooksidor 
oavsett var du bor. Geografiskt ökar tillgängligheten och även 
öppettiderna. Men det gäller ju bara om du har tillgång till 
tekniken, förmåga att använda den och kompetens att förstå 
hur du ska hitta fram till rätt sida och skriva i den på ”rätt” sätt. 
För dem som har dessa resurser och kompetenser så ökar ofta 
tilliten till staten i allmänhet genom goda offentliga digitala 
tjänster. De ser staten som smart, effektiv och som att många 
härigenom behandlas lika. Men bland dem som inte har 
förmågor eller intresse att använda dessa tjänster så minskar 
istället tilliten till staten och det offentliga. De känner sig 
kanske till och med mer utanför än innan digitaliseringen. 
Här har det visat sig att till och med grupper som brukar 
ses som starka – vita medelålders högutbildade män – kan 
komma till biblioteken och erkänna att de behöver hjälp med 
att hantera digitala tjänster. I bibliotekslagen finns uppdrag 
att stödja tillgängligheten vilket är ett sätt att arbeta för tillit 
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till det offentliga. Men när tekniken utvecklas och människor 
förändras så behöver vi hela tiden fundera på hur offentliga 
digitala tjänster görs tillgängliga för alla. 

Den tredje aspekten för att ha tillit till det offentligas 
tjänster och service handlar om vilka som får tillgång till 
tjänsten? Tilliten bygger på att tjänsterna fördelas rättvist. Ofta 
ser vi rättvisa som något vi hanterar på det politiska systemets 
inflödessida då vi diskuterar och ställer olika former av offentlig 
service mot varandra. Som om pensionerna eller barnbidragen 
ska höjas efter ett val, eller om man ska lägga mer resurser på 
försvaret eller på snabbtåg. Men på utflödessidan handlar 
rättvisa om vem som får tillgång till tjänsterna och om det är 
en rättvis fördelning. På försäkringskassan kan en digital tjänst 
som vård av barn leda till orättvis hantering om inte föräldrar 
av samma kön kan hanteras av roboten som tar beslut. Men å 
andra sidan kan rättvisan öka då lika behandling kan stärkas 
när handläggarna inte kan göra personliga bedömningar. En 
helt ny form av rättvisa framträder här i relation till design 
av offentliga tjänster. Det gäller att designa systemen på ett 
rättvist sätt för att de ska vara legitima. Det utmanas ytterligare 
av att designen ofta drivs av studier av användare, det vill säga 
de som redan är med. Men hur skapas då tjänster för alla? 
En annan utmaning är att de flesta digitala tjänster även i 
offentliga verksamheter tillhandahålls av privata företag. De 
bygger vidare på sina system som ofta har sitt ursprung i en 
marknadstjänst. Men det gör att man måste ha system och 
teknik som är kompatibelt med detta – blir det rättvist? Här 
finns alltså en mängd nya rättvisefrågor som behöver diskuteras 
och hanteras i lagstiftningen. 

Det fjärde och sista kriteriet som är avgörande för kvalitet 
i offentliga tjänster, till skillnad från kvalitet i privata tjänster, 
handlar om att offentliga tjänster kan innehålla inslag av 
tvång. Det kan i den digitala djungeln vara svårt att se vem 
som är avsändare, eller att nå fram med det som måste göras. 
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Till exempel hur garanterar vi att e-post med information om 
att kontrollbesiktiga bilen inte hamnar i e-postens skräppost? 
Hur beskriver vi skillnader på skatter och avgifter? Hur syns 
det att vi har lag om skolplikt och att vårdnadshavare, med 
automatiska SMS, därför får information om deras barn 
inte är i skolan? Det är inte alltid enkelt att visa vem och 
vad som företräder lagen på nätet och i digitala möten. Men 
det är avgörande för att legitimiteten för staten i det digitala 
samhället upprätthålls. Här behövs både politiska diskussioner 
och nya designlösningar för att medborgare ska fortsätta lyda 
lagen och ha tillit till staten. 

Dessa fyra kriterier visar således att kvalitet i offentlig 
service, som i sin tur var avgörande för legitimiteten för 
staten, förändras när tjänsterna digitaliseras. Därför ska 
vi avslutningsvis återkoppla till vad regeringen säger kring 
tillitsbaserad styrning. 

Tillitsbaserad styrning – en politisk reaktion 
Tillitsbaserad styrning är idag en central förvaltningspolitisk 
princip. Det kan ju handla om att stärka legitimiteten i det 
digitala. Regeringen skriver idag på sin hemsida, under finans-
departementet och av statsrådet Aldaran Shekarabi om tillits-
baserad styrning som en reform. 

Tillitsreformen syftar till att utveckla formerna för den 
statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll 
med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära 
kunskap och erfarenhet. Reformen är ett led i regeringens 
arbete för att skapa mer effektiva offentliga verksamheter 
samt större nytta för medborgarna.

Trots ambitioner är det här återigen tydligt att effektivitet och 
nytta står i fokus. Det tillägg som görs är att ge utrymme för 
medarbetarnas professionella kompetenser. De två centrala 
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delarna av legitimitet, som diskuterats ovan som tillit genom 
att tjänsterna tillhandahålls opartiskt och med likabehandling 
samt i enlighet med lagarna, vägs inte in i denna definition av 
tillitsbaserad styrning. Det handlar snarare om att skapa tillit i 
relationerna mellan professionella tjänstemän som utför tjäns-
terna och de politiker som styr dem. Dessa tolkningar kan bero 
på att det i hög grad är företagsekonomer som fått regeringens 
uppdrag att arbeta med tillitsbaserad styrning inom de statliga 
organisationerna under ledning av Louise Bringselius (2017). 

Tillit, som vetenskapligt begrepp, har utvecklats inom 
många olika områden under senare år och där förankrats i re-
lation till olika pågående diskussioner. Tyler (2016) argumen-
terar för att vi behöver denna mångvetenskapliga förståelse av 
tillitsdimension av legitimitet. Detta för att när medborgarna 
har hög tillit till och förtroende för de styrande personerna 
och institutionerna, ökar vår vilja att följa lagarna, betala skatt 
och på andra sätt bidra till det gemensammas bästa i samhället. 
Därför krävs att tillitsbaserad styrning inte bara utvecklas inom 
den offentliga förvaltningen i möten mellan tjänstemän och 
politiker, i möten mellan uppdragsgivare och utförare – utan i 
alla de relationer som staten har i relation till sina medborgare 
och det omgivande samhället. Det gäller att se alla de relationer 
där människorna är medborgare – och inte bara kunder. 

Här krävs hög kvalitet i den offentliga servicen. Tilliten till 
staten förutsätter att de offentliga tjänsterna håller hög kvalitet 
även när de digitaliseras. När det är robotar i statens tjänst som 
ger tjänster till medborgarna – måste vi ha tillit även till dem. 
Politiker måste då kunna utveckla tillitsbaserad styrning över 
robotar så de blir som professionella medarbetare. 

Legitimitetsdriven snarare än tillitsbaserad 
Mot bakgrund av diskussionerna ovan vill jag nu visa på att vi 
behöver bygga legitima digitala tjänster i de offentliga verksam-
heterna. Det inkluderar självklart tillit som en central del av 
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legitimitet, tillsammans med lagligheten. Men jag menar att vi 
behöver sträcka oss bortom det som idag ses som tillitsbaserad 
styrning där beslutsfattare har tillit till de professionella i of-
fentliga förvaltningar. 

En legitim statsmakt bygger på medborgarnas tillit både till 
staten, dess tjänster och även till de relationer som staten läg-
ger grunden för mellan individer i staten. Legitimitet grundas 
i den formella lagligheten av statens maktutövning och den in-
formella tillit som finns i det samhällssystem som byggs kring 
en legitim stat. Det handlar om att medborgaren har tillit till 
och respekt för de institutioner likaväl som de personer som 
utövar statens makt.

Avslutningsvis vill jag alltså peka på tre tydliga implikatio-
ner kring legitimitet i digitala offentliga tjänster och demo-
kratiska sammanhang. För det första är det betydelsefullt att 
offentliga tjänster utformas så att de upplevs som legitima av 
så många som möjligt. För det andra är det avgörande för hög 
legitimitet att digitala offentliga tjänster utformas och styrs 
utifrån dem som nyttjar dem och inte det politiska systemets 
interna normer. För det tredje bygger legitimitet för digitalise-
ring på förändringsförmågan, innovation utveckling i relation 
till teknisk utveckling, människors värderingar och samhällets 
framtider. 
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