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EPSU:s policydokument ”Smarta offentliga tjänster 

för en digital tidsålder” 
 
 
Digitalisering av offentliga tjänster: risker och möjligheter 

 

Digitalisering inträffar när “en organisation, industri eller ett land övergår till eller ökar 

användning av digital eller datorteknik”. Det är en ”ekonomisk och social omvälvning, som 

orsakas av ett omfattande bruk av digital teknik för att skapa, behandla och tillhandahålla 

information”. Denna omvandlingsprocess har börjat påverka offentliga tjänster. I allt högre 

grad integreras digitala förfaranden i offentliga tjänster i Europa.  

 

Om ny teknik införs på ett sätt, som stärker en etisk grundsyn om att offentliga tjänster ska 

utföras för det allmännas väl, kan det hjälpa stimulera att medborgare och arbetstagare i 

högre grad medverkar vid utformning och utförande av offentliga tjänster. Digitalisering av 

offentliga tjänster skulle kunna förbättra arbetsmiljön genom att minska påfrestningarna av 

enformigt arbete. Digitalisering skulle kunna förbättra demokratisk ansvarsskyldighet och 

stärka kvaliteten på offentliga tjänster.  

 

Emellertid utnyttjas ofta digitalisering som en täckmantel för att erodera de offentliga 

tjänsternas etiska grundsyn, och rikta in den offentliga sektorn mot en modell som erbjuder 

tjänster och mer liknar den privata sektorn. Denna omvandling kan leda till att offentliga 

tjänster marknadsanpassas i ännu högre grad. EU-kommissionens förslag att ”öppna upp” 

data som offentliga förvaltningar förfogar över ger anledning till oro över hur känsliga 

offentliga resurser överlämnas till den privata sektorn, så att denna kan plocka russinen ur 

kakan på lönsamma tjänster. 

 

Alla EPSU:s branscher berörs ingående av den digitala omvandlingen av offentliga tjänster, 

men på olika sätt. För närvarande vet vi föga om hur digitalisering påverkar den offentliga 

sektorn vad beträffar arbetsvillkor och tjänsteutförande. Det är en utmaning som kräver ett 

fackligt svar lokalt, nationellt och på europeisk nivå, för att skydda och förbättra kvaliteten på 

offentliga tjänster, samt säkra sysselsättning av god kvalitet och skydda arbetsmiljön.  

 

När digitalisering av offentliga tjänster diskuteras på EU-nivå sätts fokus på rationalisering, 

ökad produktivitet, effektivitet och kostnadsbesparingar. Som en del av europeisk ekonomisk 

styrning har EU-länder blivit en måltavla för denna effektivitetsiver, genom införande av e-

förvaltning, e-upphandling, e-hälsa, e-energi, e-transport. 

 

Digitalisering får helt enkelt inte bara bli liktydigt med entreprenader, privatisering och 

offentlig privat samverkan, som undergräver livskraften hos våra offentliga tjänster. Det finns 

inget bevis för att digitalisering eller automatisering av offentliga tjänster i sig leder till mer 

kostnadseffektiva offentliga tjänster, eller minskar eventuella administrativa bördor. 
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När nya IKT eller digitala tjänster genomdrivs utan adekvata ekonomiska resurser eller 

personal blir slutresultatet inte bara sämre tjänster utan större kostnader i längden, då mer 

utlägg krävs för att handskas med nya problem1. 

 

Att minska personal samtidigt som att man i alltför stor utsträckning förlitar sig på digitala 

system kan erodera de offentliga tjänsternas möjligheter att effektivt reagera i nödsituationer, 

eller fortsätta att fungera när tekniska problem uppstår. En expansion av digitala offentliga 

tjänster får inte innebära att uppbackningssystem avskaffas eller att personalstyrkan, som 

tillåter att tjänster fungerar under alla omständigheter, minskas. 

  

Digitalisering presenterar nya utmaningar när det gäller att främja jämställdhet i offentliga 

tjänster. Det finns bevis för att ny IKT som införs berör män och kvinnor på olika sätt, på 

grund av chefers syn att äldre kvinnor saknar IT-kompetens2. Färre kvinnor arbetar 

i IT-branschen och en växande efterfrågan på fler IT-anställda i offentliga tjänster kan skada 

kvinnors sysselsättning. 

 

 

 Det behövs mer investeringar för att få bättre tjänster, inte färre resurser. En effektiv 

personalstyrka och lämplig IT-infrastruktur är väsentligt för att kunna göra en oberoende 

bedömning av kvaliteten på digitala offentliga tjänster och trygga att digitaIisering 

förbättrar och inte försämrar kvaliteten.  

 Digitalisering får inte bli en täckmantel för offentlig privat samverkan och outsourcing. 

I ställer är insourcing och offentlig offentlig samverkan sunda alternativ, som värnar de 

offentliga tjänsternas kvalitet.  

 Jämställdhet måste genomsyra alla aspekter av digitalisering. En negativ inställning till 

kvinnors IKT-kompetens måste utmanas och utbildningar anpassas till olika 

medarbetargrupper. System måste utformas som utnyttjar arbetstagares mindre synliga 

mjuka färdigheter.  

 

 

 

Inverkan på arbetskraft 

 

Digitalisering av offentliga tjänster leder till en förändrad organisation, drift och arbetsordning. 

Digitalisering förvandlar arbetets innehåll och kompetens och skapar ett nytt förhållande 

mellan tjänsteutförare och –användare. Mer debatt krävs om inverkan av digitalisering och 

arbetets kvalitet, i synnerhet följande: 

 

 Att utforska ändrade arbetsprocesser som orsakas av digitalisering  

 Bedömning av arbetstagares informations- och utbildningsbehov under olika steg av 

genomförandet och för olika medarbetargrupper  

                                                           
1
 Se nationella IT-programmet i brittiska sjukvården NHS eller det nya skatteregistersystemet i Danmark  

(Kirov, p. 24; HK presentation) för exempel. 
2
 Nygren K. G. ‘Narratives of ICT and Organisational Change in Public Administration’, Gender, Work and 

Participation, (2012) sid. 615-630.  
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 Identifiera vad arbetstagare tycker om att mista kontakten med klienter när digitala 

system införs  

 Identifiera god praxis och underlätta dess spridning runt omkring i Europa  

 

Med utbredning av mobil teknologi på arbetsplatser uppstår en kultur om att ständigt vara 

närvarande, vilket också leder till större psyko-sociala risker och till att gränsen mellan arbete 

och privatliv suddas ut eller t.o.m. försvinner. Det har allvarliga konsekvenser för 

arbetsmiljön. 

 

Digitalisering ändrar metoder att bedöma arbetstagares prestationer, vilket kan inverka på 

deras ersättning. Noggrann elektronisk bevakning av arbete, algoritmiska eller snäva 

resultat-orienterade bedömningar och t.o.m. elektronisk återkoppling från användare av 

tjänster kan öka påfrestningar och stress i arbetet. Digitala arbetsmetoder kan göra slut på 

de mänskliga relationerna, som ger många offentliganställda tillfredsställelse i arbetet. Alla 

dessa faktorer kan leda till en ökning av psyko-sociala risker och ytterligare skada balansen 

mellan arbetsliv och privatliv. 

 

Distansarbete kan naturligtvis ge arbetstagare enorma fördelar, göra det möjligt för dem att 

klara av sitt ansvar för omsorg, minska restider och leda ett mer varierat arbetsliv. Men nya 

möjligheter till distansarbete får inte missbrukas av arbetsgivare till att öka arbetstiden och 

inkräkta på privatlivet.  Det måste göras skillnad mellan flexibelt arbete för anställda genom 

distansarbete och användning av ”crowd-working” arbetsdelningssajter för att lägga ut 

uppgifter på otrygga arbetstagare för dålig lön. 

 

En utbredning av delningsekonomin, som underlättas av crowd-working plattformar, 

framkallar utsikter att ytterligare lägga ut uppgifter som tidigare utfördes internt. Detta går 

hand i hand med sämre löner och arbetsvillkor. 

 

Det finns redan exempel på mobila applikationer som används för att dirigera och övervaka 

anställda i hemtjänsten i Storbritannien. Tekniken kan vara till fördel för arbetstagare, t.ex. 

genom att möjliggöra att optimera resvägen och därmed lägga ner mera tid på att vårda 

patienter. Men om tekniken och data som genereras enbart styrs av arbetsgivaren kan den 

användas till att öka arbetstakten och begränsa lönen till endast den tid som tillbringas hos 

tjänsteanvändare och utesluta restiden. 

 

Ett hälsosamt IT arbete innebär att kvalitetsnormer för ergonomisk programvara och 

hårdvara drivs igenom. Den offentliga sektorn borde vara ett föredöme, och endast använda 

produkter som motsvarar aktuella ergonomiska normer. 

 

Digitalisering ökar möjligheter till överträdelse av dataskydd eller åsidosättande av 

rättigheter, som bör avslöjas. Digitalisering innebär att fler offentliganställda får kontakt med 

allt fler handlingar, ökar utsikten att de får se bevis på olagliga eller oetiska åtgärder. EPSU 

kräver att visselblåsare får rättsligt skydd som inbegriper offentliganställda (inklusive 

statstjänstemän). 
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 Avtalsförhandlingar och den europeiska sociala dialogen måste hantera inverkan av 

digitalisering på arbetsorganisation och information och utbildning, såväl som för att 

sprida bästa praxis.  

 EPSU stöder offentliganställdas ”rätt att logga ut”. 

 Arbetstidsdirektivet måste respekteras och alla eventuella framtida omarbetningar måste 

förbättra skydd för arbetstagare med hänsyn till utbredningen av mobil teknik och 

arrangemang beträffande distansarbete. Digitaliseringens inverkan bör inkluderas 

i europeiska överläggningar om balansen mellan arbets- och privatliv.  

 Distansarbete ska förbättra, inte försämra medarbetarnas balans mellan arbets- och 

privatliv. EPSU är emot att uppgifter i offentliga tjänster splittras upp och läggs ut på 

delningsplattformar.  

 Arbetsmiljön måste anpassas till nya arbetsprocesser som uppstår på grund av 

digitalisering. Det innebär också att erbjuda säkra, regelbundna, trygga 

sysselsättningsvillkor som metod att bekämpa ökade psyko-sociala risker. 

 Offentliganställda ska inte straffas för visselblåsning. 

 

 

 

Medverkan, samråd och utbildning 

 

Arbetstagare och deras fackliga företrädare måste höras och deras behov och farhågor 

besvaras från första början vid alla digitaliseringsprocesser. Det första steget bör vara att 

bevisa att digitalisering blir av nytta både för arbetstagare och tjänsteanvändare. 

 

Det är väsentligt att uppföljning, teknisk hjälp och kontinuerlig utbildning ingår i planering av 

perioden efter verkställande. Digital utbildning bör integreras i kontinuerlig yrkesutveckling 

och inte ses som en engångsföreteelse, som svar på ett nytt system. I t.ex. Estland, där ett 

nytt sjukvårdsinformationssystem infördes 2008 med fokus på utbildning under 

genomförandet, har föga uppmärksamhet ägnats åt utbildningsbehov sedan dess, vilket lett 

till problem med detta e-hälsovårdssystem. 

 

Det är av grundläggande betydelse att stärka och utöka medarbetares och företagsråds 

informations- och samrådsrättigheter för att ta itu med digitaliseringens utmaningar. 

Arbetsvillkor av god kvalitet för medarbetarna och offentliga tjänster av god kvalitet för 

medborgarna är också beroende av medarbetarnas och deras företrädares möjligheter att 

aktivt delta i utformningen. 

 

Innovation är inte begränsad till den privata sektorn. Som offentliganställdas förbund måste 

vi utmana utgångspunkten att ny innovation endast når in i den offentliga sektorn utifrån. 

Digitalisering ska vara en inklusiv process, som skapar en miljö där offentliganställda kan 

innovera.  
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Det vore önskvärt att lokala, regionala eller centrala kollektivavtal och avtal mellan 

europeiska arbetsmarknadsparter tar hänsyn till digitalisering, ger skydd mot arbetstids- och 

arbetsmiljöhot, och främjar bästa praxis inom utbildning och digitalt lärande.  

 
 

Sociala dialoginstanser på alla nivåer måste oförbehållsamt ta itu med frågan om 

digitalisering. Gemensamma normer som parterna enas om, som skyddar arbetsmiljön, 

engagerar arbetstagare och erbjuder utbildning av god kvalitet, är det säkraste sättet att 

åstadkomma digitalisering för alla, både för offentliganställda och för medborgare som 

utnyttjar tjänsterna. 

 Arbetsgivare ska samråda med fackliga organisationer och arbetstagarrepresentanter 

när ny teknik införs and används på arbetsplatser. 

 Utbildning ska vara dynamisk, ta hänsyn till olika nivåer på datakunskaper hos de 

anställda och ha som syfte, även om alla arbetstagare börjar på olika nivåer, att lyfta 

dem alla till samma höga standard.  

 Utbildningen ska vara minst lika bra som i den privata sektorn. Det är nödvändigt att 

sysselsättning i den offentliga sektorn förblir attraktiv och att de offentliga tjänsternas 

livskraft säkras i en allt mer digital värld. Fokus ska alltid vara på användarna och att 

prestera bästa möjliga tjänster. 

 

 

 

Öppen infrastruktur och tillgängliga tjänster 

 

Tekniska hinder mot fri tillgång till och utbyte av information är spärrar mot social, ekonomisk 

och demokratisk medverkan. Det är väsentligt att ha öppen tillgång till internet privat, 

offentligt och på arbetet, och det borde garanteras alla medborgare och arbetstagare. Alla 

medborgare ska ha tillgång till internet som grundläggande rätt till information och 

kunskaper. 

 

Förslag om att automatiskt utföra tjänster digitalt riskerar att ytterligare isolera utsatta 

grupper med mindre tillgång till internet eller brist på nödvändiga datorkunskaper, från 

tjänster de behöver. Att flytta tjänster ifrån öga mot öga kontakter kan utesluta de mest 

utsatta, som förmodligen har svårare att få tillgång till internet eller den IT kompetens som 

krävs. I somliga fall tvingas de förlita sig på dyra telefonlinjer eller använda utomstående för 

att få tillgång till tjänster. 

 

Begreppet digital öppen upphovsrätt (”digital commons”) borde bli en del av en modern etisk 

grundsyn för offentliga tjänster, där den virtuella infrastrukturen ses som en gemensam 

resurs på samma sätt som ett bibliotek. Vidare gör den fysiska offentliga infrastrukturen det 

möjligt att ha ett digitalt engagemang, som måste breddas. Det innebär inte bara allmän 

tillgång till bredband i hemmet till ett rimligt pris, men också till tjänster som gratis kommunal 

wi-fi och bibliotek med internet. Bibliotek och andra offentliga institutioner som erbjuder 

tillgång till internet bör ha tillräcklig personal med betryggande utbildning för att hjälpa 

användare med mindre digital kompetens att få tillgång till onlinetjänster.  
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Öppna licenser som t.ex. creative commons och generella offentliga licenser kan trygga att 

offentliga digitala resurser säkras emot privata intressen. Offentliga varor som lagras i 

cyberrymden, som offentliga handlingar och digitalt innehåll på bibliotek och museer får inte 

privatiseras. 

 

Bättre tillgång hjälper inte utan bättre digital kompetens. Offentliganställda måste både få 

relevant, kontinuerlig utbildning i ny teknik och offentliga sektorn måste göra mer när det 

gäller att förbättra medborgarnas digitala kompetens, särskilt äldre och utsatta människor. 

18 % av EU:s befolkning har ännu inte använt internet3. Det får inte finnas någon digital 

uteslutning från offentliga tjänster. 

 

Den digitala klyftan existerar inte bara på grund av ålder, färdigheter och socioekonomiska 

villkor inom länder, men också mellan olika länder. Ökad användning av IT i industriländer 

kan inte alltid jämföras med omständigheterna i mindre utvecklade länder. Det kan innebära 

reella problem, särskilt när digitala system används att utväxla data över gränserna, som 

t.ex. skatte- eller socialförsäkringsuppgifter. 

 

Att inrätta driftskompabilitet i systemen ska inte heller tillåta ett litet antal privata program- 

eller maskinvaruleverantörer att få ett monopol. Programvara från öppen källkod kan bli en 

kostnadseffektiv lösning av driftskompabilitetsproblem, som undviker sådana risker. Offentlig 

offentlig samverkan, där offentliga förvaltningar slår samman kompetens och kunskaper för 

att utarbeta driftskompatibla gränsöverskridande system, skulle bygga upp IT kapacitet över 

hela den offentliga sektorn i Europa, garantera att offentlig data används för det allmännas 

väl och bevarar den offentliga sektorns etiska grundsyn. 

 
 

Digitala offentliga tjänster ska alltid vara ett alternativ för de som föredrar dem, men inte 

ett tvång som vidgar den digitala klyftan. Om offentliga tjänster ska som norm utföras 

digitalt måste det också finnas icke-digitala alternativ.  

 Den digitala agendan för Europa måste inbegripa resurser som garanterar fullständig 

anslutning, både privat i hemmet och på offentliga platser.  

 De projekt som utarbetar programvara med öppen källkod i offentliga förvaltningar, 

som försvann när krisen började, måste lanseras på nytt 4. 

 

 

Dataskydd5 

 

Alla medborgare måste veta vem som har tillgång till deras persondata. Det krävs mer 

investeringar i dataskyddsinfrastruktur och i en mer effektiv arbetsstyrka med god utbildning 

om medborgare ska kunna lita på e-förvaltning. Offentliga förvaltningar har, som en del av 

statsmakten, en priviligierad ställning vad gäller datainsamling.  

                                                           
3
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-

_households_and_individuals#Internet_usage  
4
 Se Lethbridge, §2 

5
 En mer utförlig diskussion om dataskydd och offentliga tjänster finns i bilaga – ”Data protection, public services 

and workers’ rights” rights’ http://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals#Internet_usage
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals#Internet_usage
http://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age
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Att låta den privata sektorn förvalta eller utnyttja delar av dessa uppgifter vore ett missbruk 

av denna ställning och skadligt vad gäller dataskydd och rätten till personlig integritet. 

 

Arbetstagare ska veta vilka uppgifter deras arbetsgivare förvarar om dem, och vad för data 

som genereras av deras arbete. Det ska finnas klara riktlinjer om arbetstagares rättigheter 

och begränsningar vad gäller att använda internet på arbetet (t.ex. personligt bruk av e-post) 

och om och hur arbetsgivare bevakar medarbetares nyttjande av internet. 

 

Handelsavtal som TTIP, CETA och TiSA kan utgöra ytterligare hot mot dataskydd, och tvinga 

offentliga organ att lämna ut data eller lägga ut datahantering på privata företag. Det skulle 

kunna bli möjligt för multinationella företag att väcka talan mot regeringar genom 

tvistelösningsmekanismer mellan investerare och stat om skärpta dataskyddslagar råkar ha 

en negativ inverkan på deras lönsamhet. Det utgör ett reellt hot mot rätten att stadga om 

bättre dataskydd. 

 

I takt med att fler administrativa tjänster förläggs online, och i och med e-förvaltning krävs ett 

öppet förfarande och klarhet om vilka uppgifter som insamlas och hur de används, så att 

medborgare litar på digitala offentliga tjänster. 

 

E-förvaltning öppnar upp möjligheter att förbättra några av den offentliga förvaltningens 

viktigaste inkomstbringande funktioner, som att förbättra efterlevnad av skatter och 

socialförsäkringar. Det kommer emellertid bara att ske när det matchas av tillräcklig 

personalstyrka. Att göra sig av med personal till förmån för IT har gång på gång visat sig 

vara en felaktig besparing.  

 

 

EPSU är emot handelsarrangemang som äventyrar europeiska medborgares rätt till 

personlig integritet och som begränsar eller undergräver dataskydd. 

 Offentlig data ska användas för det allmännas väl med kraftigaste skydd för enskilda. 

Privata företag ska inte tillåtas gräva i data som insamlas av offentliga myndigheter.  

 Eventuella påföljder för missbruk av internet på arbetet ska vara tydliga och 

proportionerliga. Arbetstagare ska informeras huruvida och vad arbetsgivare bevakar 

beträffande deras internetaktiviteter.   

 EPSU stöder lagstiftning på EU-nivå om att skydda arbetstagares data, i syfte att 

garantera miniminormer för alla arbetstagare.  
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EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. Den är EFS 

största federation och består av 8 miljoner offentliganställda från över 

265 fackförbund. EPSU organiserar arbetstagare inom energi, vatten och avfall, hälso- 

och sjukvård och sociala tjänster samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga 

europeiska länder inklusive EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s (Internationalen 

för kommunal- och statsanställdas) erkända regionala organisation. Mer information 

om EPSU och vårt arbete finns på www.epsu.org 
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