
Ska alla medborgare bemötas lika?
E-tjänster ger kommuner och myndigheter möjlighet att tillgodose medborgares 
rättigheter, önskemål och krav på ett effektivare sätt. Bland de potentiella fördelarna finns 
ökad tillgänglighet och bekvämlighet, snabbare service, bättre informationskvalitet och 
direkta eller indirekta besparingar. Hittills har dock medborgarna inte använt offentliga e-
tjänster i så stor utsträckning som myndigheterna hade hoppats och de förväntade 
resultaten av satsningar på e-government har därför inte uppnåtts. Detta kan åtminstone 
delvis förklaras med otillräcklig förståelse för medborgares behov samt att medborgarna inte 
känner till de e-tjänster som idag finns tillgängliga. En förutsättning för effektiva offentliga 
e-tjänster är att tjänsterna utvecklas med medborgaren i fokus. För att kunna göra detta 
behöver man veta om och i så fall hur olika medborgare skiljer sig åt när det gäller behov, 
beteenden och attityder. Här kan ett marknadsföringsperspektiv vara till hjälp. Genom att 
segmentera marknaden kan olika grupper av kunder (dvs. medborgare) identifieras och 
deras specifika behov analyseras. Detta är inte mindre viktigt inom den offentliga sektorn, 
som är skyldig att ge service till alla medborgare. Snarare är det mer komplext, vilket 
understryker behovet av att veta på vilka sätt medborgare är olika varandra.

I det pågående projektet ”Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster”
studeras medborgares behov, beteenden och attityder relaterade till offentliga e-tjänster. 
Den delstudie som presenteras här fokuserar på segmentering av medborgare baserat på
deras tendens att välja Internet eller andra kanaler för att söka information och göra 
ansökningar, bokningar etc. hos kommuner och myndigheter. Resultaten kommer från en 
pappersenkät som fylldes i av 561 personer mellan 16 och 74 år, från hela Sverige. Tre 
segment urskildes: p-medborgare (p som i papper och personligt), som helst sköter både 
ärenden och informationssökning på andra sätt än via Internet; e-medborgare (e som i 
elektronisk), som i första hand både söker information och gör ansökan via Internet; och 
p/e-medborgare, som kan tänka sig att hantera ärenden och informationssökning såväl via 
Internet som på andra sätt. Dessa tre grupper är olika varandra när det gäller ålder; 
utbildning; sysselsättning; Internetanvändning och –vana; förtroende för Internet och 
myndigheter; oro för risker med att använda Internet; attityder till e-legitimation och e-
tjänster; medieanvändning; samt attityd till information från kommuner och myndigheter. 
Dessa skillnader bland medborgarna måste beaktas när e-tjänster utvecklas och 
implementeras. Resultaten pekar också på hur viktigt det är att kommunicera att e-
tjänsterna finns och vilka fördelar de har. För att göra detta på ett effektivt sätt behöver 
myndigheter känna till de skillnader i beteenden, attityder, preferenser och förmåga att 
använda Internet som finns mellan olika grupper av medborgare, och utifrån dessa 
olikheter anpassa budskapet till respektive målgrupp. Därmed kan användningen av e-
tjänster öka bland e- och p/e-medborgarna. P-medborgarnas behov kan bäst mötas genom 
att ge personlig service till dem som varken kan eller vill använda e-tjänster, samt erbjuda 
information och stöd till dem som kan tänka sig att använda sådana e-tjänster men känner 
sig osäkra på om de klarar det.
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