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SAMMANFATTNING 
Denna avhandling undersöker utvecklingen av en elektronisk förvaltning ur ett 
legitimitetsperspektiv. Det övergripande syftet är att analysera den reella och 
potentiella förändring som e-förvaltning innebär för den offentliga förvalt-
ningens legitimitetsgrunder, både i form av hur e-förvaltning har formulerats 
som idé, och hur det konkret har gått till när e-förvaltning har implementerats 
i praktiken. Analysen baseras på fem artiklar som undersöker olika aspekter av 
syftet, från idéerna bakom e-förvaltning på internationell nivå, till implemente-
ringsprocessen på lokal nivå. En fallstudie av en svensk kommun utgör det 
huvudsakliga empiriska materialet för avhandlingen. Detta material komplette-
ras med en mindre studie av ytterligare en svensk kommun, samt dokument-
studier av den Europeiska Unionens policy för e-förvaltning. För att öka kun-
skapen om förändringsprocessen analyseras e-förvaltningsreformer utifrån så 
kallad pragmatisk institutionalism. Teoretiska perspektiv på hur legitimitet 
skapas och upprättshålls i förvaltningen används därtill för att närmare förstå 
implikationerna av e-förvaltningsreformer för förvaltningens legitimitetsgrun-
der.  

Avhandlingen lyfter fram fyra huvudsakliga slutsatser: (1) e-förvaltnings-
reformer bidrar till skapandet av en ny praxis, där den praktiska utvecklingen 
och tillämpningen av IT blir ett allt viktigare inslag i den studerade kommu-
nens organisering och serviceutövning, (2) detta bidrar till en omorganisering 
av aktörsroller- och förhållanden. Ledande tjänstemännen i kommunen över-
tar den strategiska styrningen av utvecklingsprocessen från lokala politiker, 
medan kommunens närbyråkrater kringgås genom att medborgaren förväntas 
ta ett större eget ansvar för interaktionen med förvaltningen, (3) legitimitets-
grunder såsom brukarinflytande och kundanpassning placeras därmed i för-
grunden medan den politiska styrningen och bedömningen hamnar i bakgrun-
den, (4) dessa förändringar tyder på allt starkare inslag av en gör-det-själv-
logik, där legitimitet i genomförandeprocesser främst grundar sig i individens 
möjlighet till självbetjäning och självförvaltning via elektroniska kanaler.   

  



 

ABSTRACT 
This thesis explores the development of an electronic government from a 
legitimacy perspective. The overarching aim is to analyse the actual and poten-
tial processes of change and impacts of e-government on bases of legitimacy 
within public administration – both with regards to how the ideas behind e-
government have been formulated as well as how e-government in practise has 
been realised. The analysis builds on five articles that examine different aspects 
of the overarching aim; from the ideas behind e-government on an interna-
tional level, to the practical implementation process in local government. An 
in-depth case study of a Swedish municipality provides the main empirical 
material for the analysis. In turn, the material is supplemented with a smaller 
case study of another Swedish municipality, as well as document studies of the 
e-government policy of the European Union. In order to further knowledge 
about the implementation process, the analysis applies an institutional perspec-
tive. Theoretical perspectives on how legitimacy is created and maintained are 
furthermore used for assessing the implications of e-government reforms for 
bases of legitimacy within public administration.  

The analysis arrives at four overarching conclusions: (1) e-government reforms 
contribute to new practises, in which the development and application of IT is 
becoming increasingly central for the local organisation and the provision of 
public services, (2) this contributes to a reorganisation of actor roles and rela-
tionships. Leading public officials shoulder the strategic steering usually con-
fined to local politicians, whilst street-level bureaucrats are circumvented by 
citizens since citizens are expected to shoulder greater individual responsibility 
in their interaction with administrations, (3) in turn, certain bases for legitima-
cy are placed in the foreground, in particular user influence and customer 
adaptation, whilst political steering and evaluation are downplayed, (4) these 
developments point at the emergence of a do-it-yourself-logic, in which legit-
imacy is mainly based on creating sufficient preconditions for individual self-
services and self-government through the electronic channels of administra-
tions.  
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Just nu har vi ett gyllene tillfälle att bygga bort de gamla 
välfärdsfabrikerna, att göra oss kvitt storebrorssamhället 
och att avveckla krångel-Sverige. Låt oss ta vara på den 
möjligheten. 

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister (2012) 

Scarcely a new invention comes along that someone 
doesn’t proclaim it as the salvation of a free society.  

Langdon Winner (1986: 19) 
 

 

EN REFORM SOM KOSTAR OCH LOVAR MYCKET 
Allt fler medborgare deklarerar idag på skatteverket.se, chattar om föräldraför-
säkringar på Försäkringskassans Facebook-sida, eller ansöker om förskole- och 
skolplatser på sina hemkommuners webbplatser. Att möta den offentliga 
förvaltningen via datorskärmen, surfplattan eller mobilen har för många 
svenskar blivit alltmer naturligt i olika skeden av livet. Inom kort ska alla våra 
kontakter med myndigheter, kommuner och landsting kunna skötas via en och 
samma myndighetswebbplats, en så kallad ”elektronisk brevlåda” (E-
delegationen, 2013). Elektroniska kanaler som Internet och olika mobiltjänster 
förväntas då bli det främsta gränssnittet för medborgarnas möte med den 
offentliga förvaltningen. Kommunikation analogt, öga-mot-öga eller via pap-
per ska därmed om några år användas endast i undantagsfall. Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) skriver i sin handlingsplan för det elektroniska 
samhället: 

Ett viktigt steg på vägen emot digitala kommuner, landsting och regioner är 
att de digitala kommunikationskanalerna ska vara huvudkanal. De privatper-
soner och företagare som av olika skäl inte kan hantera digitala kanaler be-
höver få hjälp via exempelvis kontaktcenter eller bibliotek, eller ska kunna 
välja att kommunicera analogt. Men skiftet innebär att de stora ärendeflö-
dena ska gå digitalt medan mindre undantag skickas på papper (SKL, 2013: 
15). 

En elektronisk förvaltning (e-förvaltning)1, där informationsteknik (IT) används 
för att reformera offentlig förvaltning, börjar således i flera konkreta hänseen-
den bli en realitet. I Sverige använder nästan 90 procent av befolkningen i 
åldrarna 12-45 år dagligen Internet. Särskilt bland de yngre generationerna blir 

                                              
1 Den svenska regeringen definierar e-förvaltning som ”[…] verksamhetsutveckling i offentlig förvalt-
ning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska 
förändringar och nya kompetenser” (Regeringskansliet, 2008: 4). 
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Internet en allt viktigare informationskälla (Findahl, 2012: 8). Därmed bör 
även den offentliga sektorn, menar förespråkarna, inkorporera dessa föränd-
ringar för att möta samhällets och medborgarnas krav på en modern och legi-
tim organisation (Regeringskansliet, 2012). Nyligen genomförda kartläggningar 
visar också att utvecklingen av e-förvaltning har hög eller mycket hög prioritet 
för en majoritet av svenska myndigheter och kommuner (E-delegationen, 
2011b; SKL, 2011a). Vidare, att e-förvaltning ligger högt på den politiska 
dagordningen blir ytterst tydligt om man läser de högt ställda ambitionerna på 
regeringsnivå: Sverige ska bli ingenting mindre än världsledande inom e-
förvaltning (Regeringskansliet, 2008: 3).  

Den svenska satsningen på en elektronisk förvaltning blir dock som mest 
påtaglig vid en granskning av de resurser som används för att realisera denna 
utveckling. Sammanlagt köper offentlig sektor idag IT från privata företag för 
47 miljarder kronor årligen.2 Detta inbegriper allt från teknisk infrastruktur, 
informationssystem och IT-drift, till datorer och programvara för webbaserade 
tjänster. Det är mer pengar än vad som köps för exempelvis privat barnom-
sorg (38 miljarder), omsorg (31 miljarder), eller sjukvård (18 miljarder) (Da-
gens samhälle, 2012). Den svenska förvaltningen har visserligen sedan länge 
använt sig av ny teknik för att utveckla den interna verksamheten (Ilshammar, 
2002). Den avgörande kvalitativa skillnaden idag, på 2000-talet, är att IT även 
används för att utveckla och förbättra kontakten utåt, mot medborgare och 
företag, genom offentlig information och tjänster via främst Internet (Dunle-
avy, et al., 2006a: 478). Därmed blir IT inte enbart centralt i utformningen av 
den offentliga förvaltningen och politiken, utan även i medborgarens möte och 
upplevelse av densamma. 

Det övergripande målet med satsningarna på e-förvaltning är att uppnå en 
effektivare, bättre samordnad och mer lättillgänglig offentlig förvaltning för 
medborgaren (Regeringskansliet, 2008). Medborgaren, snarare än organisat-
ionsindelningar, ska stå i centrum. Som medborgare ska du inte behöva veta 
om det är Försäkringskassan som hanterar föräldrapenning eller om det är 
kommunen som hanterar barnomsorg. Samtidigt inbjuder IT till större insyn i 
beslutsprocesser och därmed fler möjligheter till att aktivt påverka utform-
ningen av offentliga beslut. Medborgaren, är det tänkt, ska bli en medskapare 
av offentlig policy snarare än en passiv mottagare av densamma. Men även de 
ekonomiska incitamenten till en omvandling mot allt mer e-förvaltning är 
starka. Med konjunktursvängningar och en åldrande befolkning bör den of-
fentliga förvaltningen, menar förespråkarna, kunna ge mer och bättre service 
för mindre pengar. Förvaltningen förväntas sålunda, med hjälp av IT, hitta fler 
innovativa lösningar för att upprätthålla en kvalitativ verksamhet (Europeiska 
kommissionen, 2009; Regeringskansliet, 2008, 2012; SKL, 2011a, 2013).  

                                              
2 Märk väl att denna siffra inte inbegriper intern IT-utveckling. 
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Dessa politiska mål illustrerar att e-förvaltning betraktas som en universallösning 
på en rad olika problem som den offentliga sektorn i moderna välfärdsstater 
som Sverige brottas med (Bekkers & Homburg, 2007; Lindblad-Gidlund & 
Giritli Nygren, 2009). Liksom vid andra samtida försök till reformering av den 
offentliga förvaltningen handlar den politiska debatten även i fallet e-
förvaltning om att modernisera vad som anses vara en ineffektiv, byråkratisk 
och exkluderande förvaltning (jämför Christensen & Lægreid, 2002a; Jacobs-
son, 2002a; Santesson-Wilson & Erlingsson, 2009; Self, 2000). Det finns starka 
förhoppningar om att e-förvaltning ska förbättra relationen mellan medbor-
gare och förvaltningen för att därigenom stärka medborgarnas förtroende för 
densamma (Europeiska kommissionen, 2009; Regeringskansliet, 2012). E-
förvaltning inbegriper således mycket mer än utvecklingen av neutrala, admi-
nistrativa verktyg i form av olika tekniska lösningar. Den kan snarare betraktas 
som en allmänt vedertagen norm för hur en modern och legitim offentlig för-
valtning idag bör organiseras (Rawal, et al., 2010: xxiii). 

IT-utveckling, förändring och politisk legitimitet 
IT:s snabba och vida utbredning inom den offentliga förvaltningen, såväl som 
inom samhället, har betraktats som en källa till förändring (Fountain, 2001a; 
Wihlborg, 2000; Åström, 2004). Redogörelsen ovan visar även att utvecklingen 
av e-förvaltning redan har haft flera reella konsekvenser för människors var-
dag. Vidare illustrerar den politiska retoriken hur förväntningarna på dessa 
reformers förändringspotential är högt ställda. Det är dock mindre tydligt hur 
denna förändring och dessa höga förväntningar rent praktiskt förverkligas 
inom den offentliga förvaltningen, eller vilka politiska implikationer denna 
utveckling har (Pollitt, 2011; Yildiz, 2007). Forskningen om andra typer av 
administrativa reformer pekar särskilt på det problematiska sambandet mellan 
reformintentioner och den faktiska förändringen i praktiken (se Brunsson & 
Olsen, 1997; Jacobsson 2002a). Den slutgiltiga förändringen har, från detta 
perspektiv, inte alltid med de ursprungliga målen att göra. Att utveckla förstå-
elsen för vad e-förvaltning som förändringsprocess innebär för den offentliga 
förvaltningen utgör sålunda den övergripande tematiken för denna avhandling. 

Inom statsvetenskapen har e-förvaltningsreformer fått förhållandevis lite 
uppmärksamhet. Fokus har mestadels lagts på att söka förstå hur IT används 
för att vitalisera den representativa demokratin, det vill säga, på politikens inflö-
dessida (exempelvis Åström, 2004; Karlsson, 2013). Samtidigt blir det alltmer 
uppenbart att det är på politikens utflödessida, i förvaltningens genomförande av 
politiska beslut, som majoriteten av e-förvaltningsreformer sker (Christensen 
& Lægreid, 2010; Dawes, 2008; Lindblad-Gidlund, 2010). Inom andra discipli-
ner har studier av e-förvaltning som regel skett utifrån ett mikroperspektiv, 
med ett uttalat aktörs- eller teknikfokus. Denna forskning har bland annat gett 
en inblick i olika intressenters roll i införandet av e-förvaltning (Axelsson, et 
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al., 2013; Giritli Nygren, 2009b; Lindgren, 2013), eller vilken mognadsgrad den 
tekniska utvecklingen befinner sig på (Layne & Lee, 2001; Moon, 2002). Dessa 
studier har dock inte har gett en tillräcklig inblick i vad som händer med den 
offentliga förvaltningens institutioner, hur värden, makt och aktörsförhållanden 
organiseras, när en så genomgripande reform som e-förvaltning införs (Taylor 
& Lips, 2008; Pollitt, 2011; Yildiz, 2007).  

Vi vet således ganska litet om hur införandet av e-förvaltning samspelar med 
den offentliga förvaltningens organisering. Är vi genuint intresserade av dessa 
frågor, bör e-förvaltningsreformer problematiseras utifrån en demokratisk-
politisk ansats, där e-förvaltning inte ses som en neutral teknisk fråga, utan 
som en förvaltningspolitisk sådan. Jag menar att avsaknaden av ett sådant 
perspektiv gör det svårt att resonera om, förstå och värdera de långsiktiga 
effekterna av ett allt större inslag av e-förvaltning (jämför Åström & Olsson, 
2006). Då det rör sig om en relativt dyr och politiskt högprioriterad reform är 
det rimligt att anta att denna förändring har potential att påverka värde- och 
resursfördelningen inom förvaltningen och samhället, eller som Lasswell 
(1936) uttryckte det, påverka who gets what, when and how? Därmed blir det yt-
terst relevant att närmare förstå vilken roll e-förvaltning spelar i den framtida 
organiseringen av förvaltningen. 

Den offentliga förvaltningens betydelse för en legitim, politisk maktutövning 
utgör en central utgångspunkt i sammanhanget. Förvaltningens organisering 
inverkar inte enbart på hur medborgarna bedömer förvaltningen, utan även 
det politiska systemet som helhet (Rothstein, 2010b; Rothstein & Blomqvist, 
2000). Hur politik i slutänden implementeras av den offentliga förvaltningen 
och dess tjänstemän har således en vidare roll i skapandet och upprätthållandet 
av politisk legitimitet (Rothstein & Teorell, 2008). I takt med att e-förvaltning 
ges en alltmer central plats i organiseringen av det offentliga, väcks en rad 
statsvetenskapligt pregnanta frågor som rör just vilken betydelse den här typen 
av omfattande reformer har för förvaltningens organisering och, i förlängning-
en, den politiska legitimiteten (jämför Pollitt, 2008: 164). Detta är särskilt 
relevant i ett land som Sverige, där medborgarna i internationella jämförelser 
redan har ett starkt förtroende för den offentliga förvaltningens institutioner 
(Holmberg & Weibull, 2012). Samtidigt anses Sverige internationellt vara en av 
föregångarna inom utvecklingen av e-förvaltning (FN, 2012: 27). De frågor 
som undersöks här är därför om och i så fall hur e-förvaltning konkret kan 
inverka på förvaltningens förmåga att skapa och upprätthålla legitimitet i ge-
nomförandet av offentliga beslut. 

I moderna demokratier har förvaltningen traditionellt utformats efter en byrå-
kratisk och representativt demokratisk organisering för att säkerställa en rätts-
säker och demokratisk implementering av beslut (Premfors, et al., 2009; Ro-
sanvallon, 2011). I samhällsdebatten, liksom inom forskarvärlden, beskrivs 
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emellertid denna organisering som alltmer otillräcklig i dagens postmaterialist-
iska samhällen. För att legitimiteten ska upprätthållas betonas behovet av 
kompletterande vägar för deltagande och inflytande i form av marknadsmek-
anismer och ökad medborgarinvolvering (Blomqvist & Rothstein, 2000; Makt-
utredningen, 1990; Rosanvallon, 2011). Här har e-förvaltning, åtminstone på 
ett teoretiskt plan, kommit att förknippas med allt från skapandet av en mer 
rättsäker och opartisk förvaltning i enlighet med det Weberianska idealet (Cor-
della, 2007), till uppkomsten av en integrerad, responsiv och medborgarorien-
terad förvaltning (Dunleavy, et al., 2006a; 2006b). Samtidigt finns det forskare 
som varnar för raka motsatsen. Enligt dem riskerar e-förvaltning att skapa en 
mer omänsklig, rigid och exkluderande förvaltning, där vissa grupper av med-
borgare systematiskt utesluts om de inte har den rätta utrustningen, kunskapen 
eller kompetensen (Bovens & Zouridis, 2002; Taylor & Lips, 2008). 

Det finns dock mycket få empiriska studier av vilken betydelse e-förvaltning har 
för skapandet och upprätthållandet av legitimiteten för förvaltningen. Att göra 
detta innebär inte nödvändigtvis att undersöka hur e-förvaltning inverkar på 
det medborgerliga förtroendet för förvaltningen (jämför Morgeson, et al., 
2010; Tolbert & Mossberger, 2006). Att studera e-förvaltning ur ett legitimi-
tetsperspektiv bör, menar jag, även uppmärksamma hur e-förvaltnings-
reformer inverkar på de organisationsformer som ligger till grund för en legi-
tim maktutövning, i form av bestämda aktörsförhållanden eller beslutsformer. 
Rothstein (2010b) kallar dessa för förvaltningens legitimitetsgrunder. En premiss i 
sammanhanget är att det inte ex ante går att anta att dessa legitimitetsgrunder 
förändras på ett enkelt och oproblematiskt sätt som ett automatiskt gensvar på 
krav från omgivningen eller den politiska ledningen. Det är inte alls självklart 
att det som betraktas som vedertaget och eftersträvansvärt i den politiska 
retoriken realiseras på detta sätt i praktiken, inom förvaltningen (Bergström, 
2002; Brunsson & Olsen, 1997; Jacobsson, 2002c). Därför är det viktigt att 
närmare undersöka implementeringen av denna reform för att se vad det kan 
lära oss om e-förvaltningsreformer som legitimitetsskapande.  

Syfte, frågeställningar och forskningsdesign 
Mot bakgrund av det forskningsproblem som ringats in ovan, är det övergri-
pande syftet med denna avhandling att analysera den reella och potentiella 
förändring som e-förvaltning innebär för den offentliga förvaltningens legiti-
mitetsgrunder, både i form av hur e-förvaltning har formulerats som idé, och 
hur det konkret har gått till när e-förvaltning har implementerats i praktiken. 

Syftet är således tudelat: jag ämnar öka kunskapen om (a), e-förvaltning som 
förändringsprocess, (hur ser denna process ut?), för att sedan landa i (b), vad 
denna förändringsprocess kan innebära för förvaltningens legitimitetsgrunder, 
(vilka konsekvenser kan utvecklingen få?). Den övergripande analysen bygger 
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på fem artiklar som var för sig undersöker olika aspekter av syftet, från idéerna 
bakom e-förvaltning på internationell nivå, till den praktiska verksamheten i 
förvaltningen på lokal nivå. Denna inledande kappa knyter samman slutsatser-
na från de enskilda artiklarna och ämnar därmed tydliggöra dynamiken i den 
studerade förändringsprocessen, men även tydligare problematisera e-
förvaltningsreformers roll som legitimitetsskapande. Artiklarna fungerar såle-
des som pusselbitar vilka tillsammans bidrar till att skapa en helhetsbild, även 
om de självfallet också kan läsas enskilt som djupdykningar i specifika aspekter 
av det övergripande forskningsproblem som står i fokus.  

Artiklarnas respektive infallsvinklar är sprungna ur resultaten från en licentiat-
uppsats (Jansson, 2011). I uppsatsen undersöktes hur införandet av e-
förvaltning formade den lokala verksamheten i två svenska kommuner, med 
fokus på lokalt etablerade värden. Tematiken för de olika artiklarna utkristalli-
serades genom en så kallad abduktiv process (Alvesson & Sköldberg, 2008: 
55), där licentiatuppsatsens resultat fördjupades med hjälp av en alternering 
mellan teoretiska perspektiv och det empiriska materialet. Då e-förvaltning – 
åtminstone ur ett statsvetenskapligt förvaltningsperspektiv – är relativt out-
forskat, har forskningsprocessen vägletts av en explorativ och i sin tur kvalita-
tiv ansats. Detta för att i nuvarande skede fördjupa förståelsen av e-
förvaltningsreformers roll i omvandlingen av den offentliga förvaltningen. 

I analysens centrum står den kommunala förvaltningen. Kommunerna lyfts ofta 
fram som centrala aktörer när e-förvaltning diskuteras i politiska sammanhang 
(Regeringskansliet, 2008; SKL, 2011b). De implementerar merparten av de 
offentliga välfärdstjänsterna i Sverige och befinner sig, beträffande den kon-
kreta implementeringen, närmast medborgaren. E-förvaltningsreformer inom 
den svenska kommunala förvaltningen anses dessutom vara ett relativt out-
forskat område (Löfstedt, 2007). Det finns därmed behov av ytterligare kun-
skap om denna utveckling på lokal nivå. Den inledande artikeln (artikel I) har 
en övergripande och sammanbindande roll för studien som helhet. Genom en 
konceptuell diskussion av begreppet offentliga e-tjänster genomsyrar denna 
studie avhandlingens samtliga frågeställningar. För att förstå vilka idéer som 
karaktäriserar e-förvaltningsreformer (artikel II) används dokumentstudier av 
policydokument på internationell nivå, mer specifikt från den Europeiska 
Unionen (EU). En fallstudie av en svensk kommun, Botkyrka, utgör det hu-
vudsakliga empiriska underlaget för att undersöka den praktiska implemente-
ringen av e-förvaltning (artikel III, IV & V), dock med förankring i en jämfö-
relse med en annan svensk kommun, Nacka (artikel IV).  

Utvecklingen av e-förvaltning på lokal nivå kommer att analyseras utifrån 
institutionellt organisationsteoretiska perspektiv, så kallad pragmatisk institutionalism 
(se Røvik, 2008: 44-47). Detta perspektiv appliceras här för att öka förståelsen 
om införandet av e-förvaltningsreformer, det vill säga, hur förändringsproces-
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sen konkret har sett ut. Därtill kommer jag att använda mig av teoretiska per-
spektiv på hur legitimitet skapas och upprättshålls av förvaltningen för att undersöka 
vad e-förvaltning som förändringsprocess innebär för olika legitimitetsgrunder 
(se Rothstein, 2010b). Dessa teoretiska utgångspunkter operationaliseras ge-
nom att i avhandlingens delstudier fokusera på bestämda idéer och värden, samt 
förhållandet mellan centrala aktörer i förvaltningen, mer specifikt, rollfördelning 
mellan politiker-tjänstemän och tjänstemän-medborgare (jämför Agevall, 
2005). Avhandlingen avser därmed att kumulativt bygga kunskap inom statsve-
tenskaplig förvaltnings- och reformforskning, såväl som inom det specifika 
forskningsfältet e-förvaltning.  

Syftet ska uppfyllas genom besvarandet av följande frågeställningar: 

E-förvaltning som idé 1. Vilka idéer karaktäriserar e-förvaltning som reform? 
(artikel II) 

E-förvaltning i den 
praktiska implemen-
teringen 

2. Hur formas värden i den praktiska implementeringen av 
e-förvaltning? (artikel III)  

3. Hur formas relationen mellan tjänstemän och politiker i 
den praktiska implementeringen av e-förvaltning? (artikel 
IV) 

4. Hur formas relationen mellan tjänstemän och medbor-
gare i den praktiska implementeringen av e-förvaltning? 
(artikel V)  

Studiet av e-
förvaltningsreformers 
teoretiska bidrag 

5. Hur bidrar studiet av e-förvaltningsreformer till förstå-
elsen av förändringsprocesser i den offentliga förvalt-
ningen, i synnerhet skapandet och upprätthållandet av 
legitimitet i genomförandeprocesser? (samtliga artiklar) 

Tabell 1. Avhandlingens frågeställningar. 

Det tål att betonas att jag i analysen avgränsar mig till legitimitetsskapande 
processer inom den offentliga förvaltningen, det som Easton (1965) benämner 
politikens utflödessida (eng. output). Detta i kontrast till exempelvis det poli-
tiska systemets legitimitet överlag, vilket även inbegriper hur medborgerliga 
preferenser och behov aggregeras genom politiska beslutsprocesser på inflö-
dessidan av systemet (eng. input). Därför inriktar jag mig på relationen tjänste-
män-politiker, samt tjänstemän-medborgare. Sålunda berörs relationen mellan politi-
ker och medborgare endast indirekt. 

Av detta resonemang följer att det inte är utfallet av e-förvaltningen som ut-
värderas, till exempel hur e-förvaltning påverkar den offentliga servicens kvali-
tet. Det är ännu för tidigt att uttala sig om och kräver systematiserade studier 
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över en längre period. Även detta kommer dock indirekt att behandlas i en 
vidare, avslutande diskussion om implikationerna av studiens resultat. 

Några grundläggande begrepp 
I avhandlingen återkommer en rad begrepp vars användning i texten – innehåll 
och inbördes relationer – kortfattat kommer att preciseras redan i detta inle-
dande avsnitt. Vissa av dessa begrepp diskuteras utförligare senare i texten.  

Offentlig förvaltning ska här förstås i en bred bemärkelse, nämligen de organisat-
ioner som har till uppgift att bereda och verkställa statsmakternas beslut (Lun-
dquist, 1993: 40). I en decentraliserad enhetsstat som Sverige innebär detta inte 
enbart departement och myndigheter, utan också kommuner och landsting, 
oberoende av om de är folkvalda, valda av de folkvalda, hanterar administrat-
ion eller annan verksamhet. Det är dock, som konstaterades ovan, den kom-
munala förvaltningen som står i analysens centrum. Den offentliga (här: kom-
munala) förvaltningen behandlas således som den kontext inom vilken e-
förvaltningsreformer implementeras. ”E-förvaltning” och ”offentlig förvalt-
ning” kommer i analysen att användas som separata analysenheter, för att 
lättare kunna beskriva och resonera kring hur förändringsprocesserna ser ut, 
samt vilka potentiella implikationer som följer.  

Jag betraktar i denna studie e-förvaltning som den övergripande beteckningen på 
de olika reforminitiativ och den förändring som sker med hjälp av informat-
ionsteknik inom den offentliga förvaltningen (se Bekkers & Homburg, 2005: 
4-7). IT används i texten i sin smalare bemärkelse, det vill säga, som ”[…] 
kombinationen av elektronisk informationsbearbetande utrustning och tele-
kommunikation”3 (Beckman, 1995: 262). I jämförelse med tidigare typer av 
teknik kan IT anses vara mer kunskapsintensivt och följa en snabbare utveckl-
ingsprocess (Beckman, 1995). Yildiz (2007: 655) menar att det är svårt att 
definiera e-förvaltning utifrån en specifik typ av teknik, eftersom teknik 
”kommer och går”, men att den IT som studeras inom e-förvaltning vanligtvis 
innebär större flexibilitet och interaktion mellan olika användare än tidigare 
teknik.  

E-förvaltning ses således som ett samlingsbegrepp för en rad olika reformer, 
som inbegriper IT-utveckling inom den offentliga sektorn. Det kan handla om 
att effektivisera administrativa processer internt (e-administration), underlätta 
den externa kontakten med medborgare i form av information och tjänster (e-
tjänster), eller förbättra kanaler som används för politisk representation och 
kommunikation (e-demokrati) (Grönlund & Ranerup, 2001; Giritli Nygren & 

                                              
3 Detta inbegriper allt från mjukvara som olika datorprogram och applikationer, till hårdvara såsom 
datorer, mobiltelefoner och läsplattor, eller elektronisk infrastruktur för kommunikation, som Inter-
net. 
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Wiklund, 2010). Analysen inriktar sig på den verksamhetsutveckling som sker 
med hjälp av IT, snarare än IT-utvecklingen i sig (Yildiz, 2007). En central 
utgångspunkt är att jag betraktar e-förvaltningsreformer som en fråga om 
organisering, det vill säga, de medför olika sätt att organisera förvaltningen och 
dess genomförande av politiska beslut. Detta angreppssätt bör dock inte för-
växlas med en instrumentell syn på e-förvaltning där IT betraktas som ett 
medel för ett visst mål (jämför Orlikowski & Iacono, 2001). Jag ser istället ett 
ömsesidigt och nära samspel mellan tekniska och sociala förändringar, där 
tekniken och betydelsen den ges i sitt sociala sammanhang är starkt samman-
flätade. Jag närmar mig därmed ett sociotekniskt perspektiv, där IT inkluderar 
materiella, såväl som sociala och humana komponenter (se Berner, 1998; Mar-
kus & Robey, 1988; Orlikowski, 1992; Summerton, 1998).     

Då utflödessidan står i centrum kommer särskilt offentliga e-tjänster att fokuseras 
i analysen, det vill säga, det tekniska gränssnittet mellan offentlig förvaltning 
och medborgare. Termen e-förvaltning kommer generellt att användas för att 
beskriva de övergripande reforminitiativen, medan e-tjänster används specifikt 
när den tekniska lösningen diskuteras. Begreppens inbördes relationer, som de 
brukas i avhandlingen, ser ut på följande vis: 

Begreppet legitimitet låter sig inte enkelt fångas på några rader och kommer att 
diskuteras utförligare senare i texten. I sin ordboksbetydelse innebär legitimitet 
att något är berättigat (Nationalencyklopedin, 2013a). Detta kan innebära 
lagligt berättigat, till exempel att beslut är förenliga med etablerade lagar och 
regler. Det kan handla om att innehållet i ett beslut (substans) anses lagenligt, 
men även att processen för beslutet (procedur) följer särskilda lagar och regler. 

Offentlig förvaltning 
- Organisationer som bereder och 
verkställer statsmakternas beslut.  

IT 
- Elektronisk informationsbearbetade 

utrustning och telekommunikation. 

E-förvaltning 
- Reformering av offentlig förvaltning med hjälp av IT. 

E-administration 
- Interna administra-

tiva processer.  

E-tjänster 
- Information och 

tjänster riktade externt. 

E-demokrati 
- Kanaler för politisk 
representation och 
kommunikation. 

…innehåller… …innehåller… 

…nyttjas för… …implementerar… 

…innehåller… 

Figur 1. Studiens begrepp och deras inbördes relationer. 
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Legitimitet kan dock även innebära en kollektiv uppfattning om vad som är 
”rätt”, det vill säga en moralisk acceptans, samt samhälleliga normer och vär-
deringar om vad som är accepterat och tillåtet (exempelvis Beetham, 1991). 
Medborgarnas förtroende och acceptans för olika institutioner, aktörer eller 
åtgärder är således ett sätt att empiriskt studera legitimitet. 

I denna studie undersöks dock inte medborgarnas uppfattning. Istället närmar 
jag mig legitimitetsfrågan utifrån ett teoretiskt resonemang om vad tidigare 
forskning har bedömt som centrala förutsättningar för skapandet och upprätt-
hållandet av legitimitet i genomförandet av offentliga beslut. Likt bland annat 
Rothstein (2010b: 23) och Lundquist (1998: 185) använder jag mig här av 
begreppet legitimitetsgrunder. Jag förstår detta som att en legitim maktutövning 
grundar sig på olika sätt att organisera ansvar, makt/inflytande och värden i 
förvaltningen. Från ett förvaltningsperspektiv kan detta konceptualiseras som 
olika organisationsformer, där bestämda beslutsprocesser, förhållningssätt och 
aktörsförhållanden utgör förutsättningar för att förvaltningens förehavanden 
ska betraktas som legitima (Rothstein, 2007, 2010b).  

Disposition 
Efter detta inledande avsnitt sätts ämnet för avhandlingen i ett bredare sam-
manhang, genom en kort presentation av de senaste decenniernas reformer i 
offentlig förvaltning. Parallellt med detta ges en lägesbeskrivning över utveckl-
ingen av e-förvaltning i de svenska kommunerna. Detta avsnitt fungerar som 
en kontextualisering av analysen. Därefter introduceras forskningsfältet e-
förvaltning, där jag även identifierar de kunskapsbehov som denna studie avser 
fylla. Denna forskningsöversikt följs av det teoretiska ramverket, där jag disku-
terar de huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna som jag använder för att 
uppfylla syftet. Därefter följer ett avsnitt där jag redogör för studiens metod 
och material. Jag återger sedan resultatredovisningen, i form av de respektive 
artiklarnas huvudresultat. Dessa resultat återknyts slutligen till de teoretiska 
utgångspunkterna i en avslutande diskussion, där avhandlingens övergripande 
forskningsfrågor besvaras och implikationerna av resultaten diskuteras. Med 
hjälp av dessa slutsatser identifierar jag till sist behoven av framtida forskning.     

 

REFORMER I OFFENTLIG FÖRVALTNING 
Samtidigt som e-förvaltningsreformer implementeras ute i den offentliga för-
valtningen, sker en mängd andra förändringsprocesser inom ramen för det 
offentliga. Även om e-förvaltning har fått lite uppmärksamhet i statsveten-
skaplig forskning, har många andra offentliga reformer studerats flitigt. Detta 
gäller särskilt de managementinspirerade reformer som kommit att samlas 
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under beteckningen New Public Management (NPM). För att kunna analysera 
och förstå e-förvaltningsreformer är det viktigt att sätta dem i sitt rätta sam-
manhang och få en översiktlig bild av dessa samtida förändringsprocesser 
inom ramen av den moderna välfärdsstaten. Följande avsnitt kommer därför 
att fungera som en kontextualisering av forskningsproblemet, innan jag riktar 
mig mot studiens huvudsakliga fokus: e-förvaltning i svenska kommuner.  

Förnyelseprocesser inom den offentliga förvaltningen 
Vad utmärker de senaste decenniernas förnyelseprocesser inom den offentliga 
förvaltningen? Bland samhällsvetare råder närapå konsensus: det har skett och 
sker alltjämt en ökad spridning av privata företagsledningsidéer till det offent-
liga, även om omfattningen och formerna varierar från land till land (se Chris-
tensen & Lægreid, 2002a; Hall, 2012; Hood, 1995; Pollitt & Bouckhaert, 2011). 
Under framväxten av den moderna staten har förvaltningens organisering 
huvudsakligen förknippats med en byråkratisk organisation, en hierarkisk och 
rationell-legal auktoritet med tydligt formaliserade och strukturerade ansvars-
områden (Olsen, 2005; Styhre, 2009). Denna byråkratiska organisering kom 
dock under 1980-talet och framåt att successivt dömas ut i den politiska debat-
ten. Bland annat har den beskrivits som alltför svårstyrd, rigid och avlägsen 
från medborgaren (Olsen, 1991). ”Byråkratisk” associeras idag i typfallet med 
något som är onödigt krångligt och ineffektivt. Denna byråkratikritik har bi-
dragit till ett stort intresse för att utveckla styrningsideal lånade från den pri-
vata sektorn (samlat under beteckningen New Public Management). Enligt detta 
perspektiv bör den offentliga sektorn organiseras enligt samma principer som 
den privata, såsom en tydligare ledning och målorientering, såväl som en ökad 
konkurrensutsättning. Detta förväntas öka styrbarheten och effektiviteten, 
men även skapa en billigare och mer kvalitativ service för medborgarna (Al-
mqvist, 2006; Hood, 1995). 

I kortfattade termer har dessa förnyelseprocesser inneburit ett skifte från byrå-
kratiska processer till mål- och resultatstyrning; från en fokusering på policyinne-
håll till ledning (management); från hierarkisk styrning till decentralisering av ansvar 
(inklusive en separering av politik och serviceproduktion); från offentligt 
ägande till privat ägande, konkurrensutsättning och outsourcing av offentlig verksamhet, 
samt, en betoning på ekonomisk effektivitet (se exempelvis Agevall, 2005; Al-
mqvist, 2006). Samtidigt definieras individen främst som enskild köpare eller 
användare av offentliga tjänster, det vill säga, en kund. Detta är i kontrast till 
individen som medborgare, där denne anses utgöra en del av ett kollektiv som 
gemensamt utformar sina preferenser och gemensamt arbetar för att få dessa 
förverkligade av det offentliga (Aberbach & Christensen, 2005; Olsen, 1991). 
Sammantaget innebär dessa reformer en ökad betoning på utflödessidan av 
politiken, där offentliga organisationers funktion som serviceproducenter 
accentueras (Agevall, 2005; Fountain, 2001b).  
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Det finns få systematiska utredningar om konsekvenserna av dessa reformer 
(jämför Christensen & Lægreid, 2002b; Hartman, 2011). Statsvetare har däre-
mot, huvudsakligen utifrån teoretisk argumentation, försökt förstå och för-
klara möjliga implikationer för förvaltningens politisk-demokratiska styrning 
och organisering. Merparten av denna forskning driver tesen att det i grunden 
är problematiskt att överföra en renodlad marknads- och managementlogik till 
offentliga organisationer, då dessa styrs enligt en annan logik och andra värden 
än den privata marknaden (exempelvis Agevall, 2005; Blomqvist & Rothstein, 
2000; Lundquist, 1998; Olsen, 2005; Pierre & Painter, 2010). Den offentliga 
sektorn, menar man, värderas inte enbart efter ekonomisk effektvitet, utan 
även efter hur pass demokratisk och rättssäker den är. Följaktligen finns det 
potentiella risker med att ensidigt behandla offentliga organisationer som 
vinstmaximerande serviceproducenter, eftersom detta kan leda till att aspekter 
såsom det demokratiska ansvarsutkrävandet (Hall, 2012: 296-306), eller rätts-
säkerheten (Pierre & Painter, 2010), nedprioriteras.  

Parallellt med de management- och marknadsinriktade reformerna har en ny 
slags styrning vuxit fram under 1990- och 2000-talet: en mer flexibel, informell 
och interaktiv samhällsstyrning (Montin & Hedlund, 2000), på engelska kallad 
governance (Agranoff 2007; Rhodes, 1996; Sørensen & Torfing, 2008; Stoker, 
2006). Denna styrning får bland annat sitt uttryck i olika former av samarbeten 
mellan offentliga, privata och ideella intressen. Konkret inbegriper detta allt 
från informella nätverk för kunskapsöverföring till mer formaliserad samver-
kan i form av kontraktsstyrning. I praktiken innebär detta att fler aktörer i 
olika konstellationer nu samsas med staten om att skapa och implementera 
offentlig politik. Forskare som Peters (1997) och Rhodes (1997) har beskrivit 
det som att en mer nedbanta nedbantad stat är i vardande – the hollow state. 
Emellertid menar andra att inte så mycket har hänt i praktiken: staten fortsät-
ter att vara den i särklass viktigaste aktören i detta gemensamma skapande av 
offentlig politik (exempelvis Jordan, et al., 2005).  

En av aktörerna som ges en mer framträdande roll inom den ”nya” samver-
kanslogiken är medborgaren, i egenskap av brukare. Genom olika konstellat-
ioner såsom medborgarråd och medborgardialoger har målsättningen varit att i 
större utsträckning inkludera medborgare i offentliga beslutsformer och im-
plementeringsprocesser. Detta gäller i synnerhet frågor som rör medborgarna 
direkt och på nära håll, till exempel skolor och förskolor. På så sätt förväntas 
medborgarna få ett visst inflytande i produktionen av offentlig service, vilket 
även förväntas skapa en kvalitativt bättre serviceutövning (Montin, 2007: 174-
175). Detta är i linje med vad som inom förvaltningsforskningen har kommit 
att kallas Public Value Management, det vill säga, endast genom att involvera 
medborgare i serviceproduktionen kan offentligt värde skapas (Moore, 1995; 
Stoker, 2006).  
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Montin (2007: 173) särskiljer begreppen brukare och kund från varandra. Det 
tidigare handlar om ett kollektiv, till exempel föräldrar som utövar sin röst, 
medan det senare handlar om individer som väljer att köpa eller inte köpa 
tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Brukarna företräder dock inte allmä-
nintresset utan ett särintresse. Olika typer av särintressen som aktivt arbetar 
för att få just sina preferenser tillfredsställda kan ibland skapa en konfliktsituat-
ion där vissa intressen – sannolikt mindre engagerade, mindre resursstarka – 
underrepresenteras. Det är även, enligt Montin (2007: 175-182), tveksamt hur 
pass mycket makt brukare egentligen har. Att delta i en politisk process kan 
inte alltid likställas med att utöva inflytande. 

Sammanfattningsvis har alltså 2000-talet inletts med en ökad satsning på vad 
som avsetts vara både effektivitetshöjande och samverkansinriktade reformer i of-
fentlig sektor. Här har den offentliga förvaltningen på olika sätt strävat efter 
att frångå byråkratiska organisationsformer. Detta har bland annat skett genom 
att förvaltningen importerar idéer om ledning och organisering från den pri-
vata sektorn, samt använder sig av olika typer av nätverksstyrning. Därtill har 
man sökt komplettera den representativa demokratin med ökat medborgarin-
flytande. Inom den decentraliserade svenska förvaltningen har kommunerna 
varit mycket aktiva i att implementera en stor del av dessa reformer, även om 
det slutgiltiga genomförandet har sett väldigt olika ut (Baldersheim & Woll-
mann, 2006; Montin, 2007). Detta gäller även för e-förvaltning, och det är i 
denna bredare kontext e-förvaltningsreformer ska förstås. För att se närmare 
på detta, kommer jag nu att gå vidare till vad som har hänt specifikt när det 
gäller e-förvaltning i de svenska kommunerna. 

E-förvaltning i de svenska kommunerna 
De senaste åren har Sverige placerat sig högt upp på de listor som rankar 
länders utveckling av e-förvaltning globalt: år 2012 låg Sverige på sjunde plats 
(FN, 2012: 27). Detta är föga förvånande om det beaktas att Sverige sedan en 
längre tid har legat i framkant inom IT-utveckling, till exempel utbyggnaden av 
bredband (Wihlborg, 2000). Tillgången till Internet är dessutom jämförelsevis 
hög: år 2012 hade 89 procent av svenskarna tillgång till Internet4. Samtidigt 
blir Internet en allt viktigare informationskälla för många (Findahl, 2012: 8). 
Detta gäller även i viss mån för offentlig information och tjänster, även om 
ökningen främst har omfattat grupper med hög utbildning och inkomst (Fin-
dahl, 2009: 8). 

Sedan 2009 har E-delegationen på Näringsdepartementet haft i uppdrag att driva 
på, stödja och följa upp utvecklingen av e-förvaltning i den offentliga sektorn 
(Regeringens prop. 2009/10). Detta uppföljningsarbete gäller dock främst 

                                              
4 Inom EU låg den genomsnittliga tillgången till Internet på 54 procent år 2011 (Eurostat, 2011). 
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myndigheter. I enlighet med den lokala självstyrelsen har kommunerna själva 
ansvar för att utforma och implementera sin egen lokala e-förvaltning. Enligt 
centrala direktiv bör svenska kommuner utveckla e-förvaltning, men hur och i 
vilken omfattning är alltså huvudsakligen upp till kommunerna själva att avgöra 
(Regeringskansliet, 2008: 7). Den kommunala sektorns centrala plats i service-
produktionen innebär att kommunerna generellt tillmäts en viktig roll i ut-
vecklingen av e-förvaltning. E-delegationen (2011a: 18) skriver:  

Kommuner, landsting och regioner tillsammans står för cirka 70 procent av 
medborgarkontakterna i offentlig sektor och åtta av tio företagare har kon-
takter med kommunen. Utvecklingen av e-samhället är något som i allra 
högsta grad påverkar och påverkas av kommunal sektor. 

Kommunernas och landstingens medlemsorganisation SKL har här en sam-
ordnande och stödjande roll, i form av Center för eSamhället (CeSam). I en rad 
skrivelser lyfter SKL (2011b; 2013) fram e-förvaltning som lösningen på en rad 
utmaningar som den kommunala sektorn står inför. En utlovad effektivisering 
både internt (inom organisationen) och externt (i mötet med medborgaren) 
framförs regelbundet som tunga argument. Med en allt äldre befolkning för-
väntas kommunerna lösa det överhängande behovet av effektivare välfärds-
tjänster. Detta förutsätter, enligt SKL, att kommunerna måste göra mer för 
mindre pengar. Parallellt finns dock även ambitionen att skapa en mer tillgäng-
lig, transparent och öppen förvaltning med hjälp av IT. Detta inbegriper att 
underlätta för insyn och deltagande i demokratiska processer, men även att 
främja innovation genom utbyte av information mellan privata och offentliga 
aktörer (eng. Open Government) (SKL, 2013). I praktiken har dock den största 
satsningen gjorts på att implementera kommunala e-tjänster, det vill säga, att med 
hjälp av främst Internet utveckla kontakten med kommuninvånarna i service-
utövandet (Lindblad-Gidlund, 2010; Löfstedt, 2007; 2010; SKL, 2011a).   

I en undersökning som SKL utförde 2011 uppgav en majoritet av kommuner-
na att de gav e-förvaltning hög eller mycket hög prioritet. Sammanlagt lägger 
kommunerna cirka 16 miljarder kronor på att köpa privat IT-utveckling5 (Da-
gens Samhälle, 2012). Utvecklingen i kommunsektorn är dock väldigt ojämn 
(Löfstedt, 2007; SKL, 2011a). Större kommuner tenderar att prioritera och 
lägga mer finansiella resurser på e-förvaltning jämfört med mindre kommuner. 
Ju mindre kommunerna är, desto besvärligare tycks det vara att finansiera och 
upprätthålla den nödvändiga kompetensen för IT-utveckling. Mindre kommu-
ner har därmed svårt att agera kompetenta beställare i upphandlingar med 
privata leverantörer av IT-lösningar. Prioriteringsgraden av e-förvaltning 
minskar således i takt med kommunstorleken (SKL, 2011a). Som en följd av 
detta har många kommuner gått samman för att tillsammans utveckla tekniska 

                                              
5 Siffran inkluderar inte eventuella interna kostnader för IT. 
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lösningar, eller gemensamt ställa krav på de privata leverantörerna av tjänster-
na. Samverkan sker bland annat genom organisationen Sambruk eller genom 
olika typer av regionsövergripande forum (Persson, 2009). Ett exempel är ett 
antal Värmlandskommuner som tillsammans har bildat en kommunövergri-
pande IT-nämnd för att använda ekonomiska resurser på ett effektivare sätt 
(E-delegationen, 2012).  

De vanligaste kommunala e-tjänsterna är idag ansökningar till förskola och 
gymnasium. Även bibliotekstjänster och funktioner för synpunkter och felan-
mälan är vanligt förekommande (SKL, 2011a). Dessa tjänster ligger inom 
ramen för kommunernas största och mest resurskrävande verksamheter. 
Sålunda är incitamenten för att effektivisera just här särskilt starka. Allt fler 
kommunala verksamheter omfattas dock av e-tjänster. Stora kommuner som 
Stockholm stad har till exempel ett 70-tal e-tjänster för allt från trafikfrågor till 
försörjningsstödsfrågor (SKL, 2011c). Många kommuner har dock haft svårt 
att kombinera utvecklingen av e-förvaltning med en övergripande och mer 
långsiktig verksamhetsutveckling. IT-utvecklingen tycks därmed formas av den 
befintliga verksamheten, snarare än att i grunden omstrukturera den. Parallellt 
tenderar införandet av e-förvaltning ske med hjälp av enskilda eldsjälar, såsom 
engagerade tjänstemän, och mer sällan genom långsiktiga strategier, formule-
rade av förtroendevalda eller den kommunala ledningen. Drivkrafterna kom-
mer dessutom vanligtvis inifrån organisationen. Få kommuner upplever exem-
pelvis att medborgare ställer uttalade krav på att en viss typ av e-tjänster ska 
finnas (Löfstedt 2007, 2010; SKL, 2011a). 

E-förvaltning är således en förändringsprocess som idag berör de flesta kom-
muner, om än i väldigt olika omfattning. Vi vet, som visat ovan, en del om de 
drivkrafter och formella förutsättningar som påverkar förändringstakten (Löfs-
tedt, 2007; SKL, 2011a). Kunskapen om vad som i praktiken händer ute i de 
svenska kommunerna är dock fortfarande outvecklad (Löfstedt, 2007). Som 
jag kommer att visa, saknas det dessutom forskning inriktad specifikt på föränd-
ringsprocessen, det vill säga, de beslut som föregår ursprunglig implementering av 
e-förvaltning, samt de aktiviteter och beteenden som införandet av e-
förvaltning medför över tid. Ännu mindre finns skrivet om de potentiella 
implikationerna av ett sådant införande i stor skala. Med några goda undantag 
(exempelvis Giritli Nygren 2009b; Löfstedt, 2007, 2010; Persson, 2009) finns 
få svenska studier6 av e-förvaltningsreformer i den kommunala förvaltningen. 
Detta trots att kommunerna är huvudleverantörer av flera tunga välfärdsom-
råden. Samtidigt vet vi att e-förvaltningsutvecklingen varierar kraftigt mellan 
kommunerna. Det finns därför behov av att närmare utforska och förstå 
denna förändringsprocess på just kommunal nivå.    
                                              
6 Här finns dock flera lärdomar att dra från våra norska grannar som utifrån statsvetenskapliga per-
spektiv har utforskat utvecklingen av e-förvaltning i de norska kommunerna, se Baldersheim, et al. 
(2008), Christensen & Lægreid (2010). 
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PERSPEKTIV PÅ E-FÖRVALTNING 
Under större delen av 2000-talet har forskningen om e-förvaltning varit starkt 
tillämpad, teknikfokuserad och mångvetenskaplig. E-förvaltning har studerats 
av forskare från bland annat informationssystem/informatik, sociologi och till 
viss del, forskare inom vad som på engelska kallas Public Administration. Hu-
vuddelen av forskningen har dock involverat de mer tekniskt inriktade disci-
plinerna, medan samhällsvetare har utgjort en minoritet (Bock Seegard, 2009; 
Yildiz, 2007). Till dags dato har forskningen överlag tenderat att vara pro-
blemdriven, snarare än metod- eller teoridriven, vilket betyder att själva forsk-
ningsobjektet har stått i centrum (jämför Shapiro, et al., 2004). Detta forsk-
ningsobjekt kan, grovt förenklat, sammanfattas som utvecklingen och användningen 
av IT inom offentlig förvaltning och av berörda intressenter (jämför Bekkers & Hom-
burg, 2005: 1; Lindblad-Gidlund, et al. 2010: 22). I praktiken inbegriper detta 
en mängd olika studieobjekt och perspektiv. Detta har bidragit till att det 
alltjämt är svårt att definiera och avgränsa begreppet e-förvaltning (Yildiz, 
2007). I nästkommande avsnitt beskrivs hur jag väljer att avgränsa och kon-
ceptualisera e-förvaltning. Därefter ges en sammanställning av det nuvarande 
kunskapsläget inom forskningsfältet e-förvaltning, inklusive de kunskapsbehov 
som jag har identifierat. Dessa fungerar i sin tur som en ingång till analysens 
teoretiska och metodologiska ansats.      

E-förvaltningstriaden 
Försök att skapa större analytisk ordning i begreppet e-förvaltning har bland 
annat gjorts med stöd av förvaltningstriaden politiker-medborgare-tjänstemän 
(Giritli Nygren & Wiklund, 2010: 222-223; Grönlund & Ranerup, 2001) – här 
kallad ”e-förvaltningstriaden” (se figur 2). E-förvaltning blir på så sätt över-
ordnat tre underbegrepp – e-demokrati, e-administration och e-tjänster – som vart 
och ett betonar e-förvaltningsreformers syfte utifrån aktörsrelationerna inom 
triaden. Figur 2 (nedan) visar att e-demokrati syftar på aktiviteter där IT används 
för kontakten mellan medborgare och politiker, i form av politiskt deltagande 
och inflytande. Detta kan förstås som inflödessidan av det politiska systemet, 
enligt Easton (1965). Exempel på dessa aktiviteter är chatforum, bloggar, 
twitter, medborgarförslag eller elektronisk röstning. E-administration däremot, 
inbegriper aktiviteter där IT nyttjas för att hantera verksamhet inom den offent-
liga förvaltningen, där relationen mellan politiker och tjänstemän utgör grund-
bulten. E-administration innefattar således den internt riktade administrativa 
processen, till exempel dokumenthanteringssystem, inköpssystem och andra 
typer av databehandlingssystem. Slutligen, med e-tjänster avses aktiviteter där 
tjänstemän med hjälp av IT förmedlar eller direkt tillhandahåller tjänster till 
medborgaren, det vill säga utflödessidan av det politiska systemet (Easton, 
1965). Exempel på detta är ansökan om föräldraförsäkring, barnomsorg, kör-
kort eller skattedeklaration (Giritli Nygren & Wiklund, 2010: 222-223).      
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Som de dubbelriktade pilarna i figur 2 indikerar är dessa relationer inte enkel-
riktade utan sker i ständig interaktion. E-demokrati realiseras både genom att 
politiker kommunicerar information, till exempel via bloggar, och i omvänd 
ordning, genom att medborgare försöker att påverka den politiska processen. 
Detta kan till exempel ske genom chatforum och medborgarförslag. Likaså 
skapas innehållet i e-tjänster allt mer i samspel mellan medborgare och tjänste-
män. Ett exempel är Försäkringskassans föräldraforum på Facebook där med-
borgare tillsammans med förvaltningen samproducerar informationen om 
olika försäkringsalternativ.  

Modellen ovan bör förstås ses som en analytisk konstruktion. Den utgör dock 
ett användbart verktyg för hur e-förvaltning kan systematiseras och förstås 
utifrån centrala aktörsrelationer inom det politiska systemet. Samtidigt är verk-
ligheten inte så enkel som e-förvaltningstriaden visar. I praktiken är det till 
exempel besvärligt att särskilja e-administration och e-tjänster eftersom dessa 
vanligtvis är integrerade i samma tekniska system (se Lindgren, 2013: 60-61). 
En vidare syn på demokratibegreppet försvårar även en skarp gräns mellan 
begreppen e-demokrati och e-tjänster. Informationsteknik bidrar på olika sätt 
till en typ av medborgarinflytande som kan liknas vid brukar- eller konsument-
inflytande, snarare än inflytande i politisk mening (jämför Lindblad-Gidlund, 
2010). Till exempel kan detta inflytande utövas genom att följa olika ärende- 
och beslutsprocesser, jämföra servicealternativ, samt i övrigt diskutera och 
erhålla information via olika sociala medier. Begreppet e-participation rymmer 
bland annat denna vidare syn på demokratibegreppet inom ramen av e-
förvaltning (se Sæbø, et al., 2008). 

Figur 2. E-förvaltningstriaden.  
(efter Sjöström i Giritli Nygren & Wiklund, 2010: 223), modifierad. 
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Med betoning på ”e” i e-förvaltning 
Den tidiga forskningen om e-förvaltning tenderade att sätta informationstek-
niken i centrum, med lite eller ingen problematisering av kontexten som tekni-
ken implementerades inom. Forskningen återspeglade således den stora tilltron 
till IT:s gryende möjligheter som rådde i slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet. Dessa studier fokuserade övervägande på att utvärdera mognads-
graden inom olika e-förvaltningsprojekt och att, i sin tur, utveckla modeller 
som kunde tillämpas för en mer effektiv implementering (exempelvis Layne & 
Lee, 2001; Ho, 2002). Ett teknikdeterministiskt perspektiv, det vill säga att tekni-
ken alltid får samma resultat oavsett hur eller var den utvecklas och används, 
(Markus & Robey, 1988; Winner, 1986) genomsyrade forskningen. Detta kan 
kontrasteras mot ett sociotekniskt perspektiv som lyfter fram ett dynamiskt per-
spektiv på samspelet mellan tekniken och dess kontext, istället för ett enkelrik-
tat påverkansamband (Berner, 1998; Markus & Robey, 1988; Orlikowski, 
1992). I efterhand har flera forskare, såsom Heeks och Bailur (2007) och 
Scholl (2006), uppmärksammat hur dessa tidiga studier av e-förvaltning tende-
rade att vara alltför fallspecifika, deskriptiva och för dåligt teoretiskt under-
byggda för att leda till en kumulativ kunskapsutveckling. Som en följd har 
studiet av e-förvaltning ofta kallats ”teoretiskt fattigt” och ”omoget” (Heeks & 
Bailur, 2007). I allt större omfattning har forskare efterlyst fler teoriutveck-
lande bidrag, men även studier som bygger på erfarenheter från angränsande 
forskningsfält (exempelvis Grönlund & Andersson, 2006; Pollitt, 2011).  

De senaste åren har den ursprungliga optimismen gällande e-förvaltnings-
reformers potential och positiva effekter dämpats något inom forskningen 
(Meijer, 2007). Studier har visat på hur dessa förnyelseprocesser inte har skett 
lika snabbt, varit särskilt djupgående, eller fått de effekter som de tidigare 
visionerna förutspådde (exempelvis Dawes, 2008; Van Veenstra, et al., 2009; 
West 2004). Utvecklingen har präglats av inkrementalism eller oförutsedda 
händelser, snarare än språngvis och strukturellt omdanande förändring 
(Coursey & Norris, 2008; Dawes 2008; Löfstedt, 2007). Enligt dessa studier 
återfinns IT-utvecklingens oberäknelighet vanligtvis i dess sociala samman-
hang, det vill säga, den kontextspecifika utvecklingen, implementeringen och 
användningen av IT. Detta resonemang närmar sig således det sociotekniska 
perspektivet på teknikutveckling (Orlikowski, 1992). Enligt denna logik sker e-
förvaltningsreformer i ett komplext och dynamiskt samspel mellan teknik, 
institutioner och aktörer, där utfallet är avhängigt tid och plats (Bekkers & 
Homburg, 2005; Fountain, 2001a). Följaktligen har studiet av e-förvaltning 
utvecklats från att huvudsakligen fokusera på IT-utveckling, till att utforska 
IT-utvecklingens bundenhet till olika kontextuella förutsättningar.  
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Med betoning på ”förvaltning” i e-förvaltning 
För att närmare förstå e-förvaltningsreformers sociala sammanhang har strål-
kastarljuset allt mer riktats mot den offentliga kontexten. Majoriteten av forsk-
ningen om e-förvaltning har behandlat den offentliga kontexten relativt opro-
blematiskt. Snarare har ett aktörsperspektiv varit dominerande, exempelvis 
genom studier av IT-utveckling och/eller -användning utifrån konstruktivist-
iska perspektiv (Grönlund, 2006). En rad forskare har emellertid lyft fram 
behovet av att närmare förstå det komplexa politiska och institutionella sam-
manhang som e-förvaltning utvecklas inom (Fountain, 2001a; Margetts, 2007; 
Pollitt; 2011; Yildiz, 2007; Taylor & Lips, 2008; Åström & Olsson, 2006). 
Bland annat Yildiz (2007: 657) framhåller att e-förvaltning bör knytas närmare 
till mainstreamfrågor inom förvaltningsforskningen. E-förvaltning berör, enligt 
Yildiz, i allra högsta grad gamla såväl som nya frågor beträffande förvaltning-
ens organisering, till exempel dikotomierna politiker-tjänstemän och privat-
offentligt (se även Dunleavy, et al., 2006a: 9-28). I enlighet med dessa resone-
mang bör e-förvaltningsforskningen således i högre utsträckning problemati-
sera det offentligas särdrag och hur e-förvaltning påverkar, alternativt påver-
kas, av detta faktum. 

Inom statsvetenskapen har majoriteten av forskningen om e-förvaltning foku-
serat på IT:s roll i den potentiella återvitaliseringen av den representativa de-
mokratin. Fokus har således legat på IT-utveckling på politikens inflödessida, det 
som kallas e-demokrati (exempelvis Åström, 2004; Bock-Seegard, 2009; Haug, 
2009; Karlsson, 2013). Med några undantag (se Fountain, 2001a; Baldersheim, 
et al, 2008) har få statsvetare, särskilt i den svenska kontexten, uppmärksam-
mat IT:s betydelse i genomförandeledet av den offentliga politiken, det vill 
säga, på politikens utflödessida. Detta trots att forskning visar på att det är här 
majoriteten av e-förvaltningsreformer för närvarande sker, i form av offentliga 
e-tjänster (Dawes 2008; Lindblad-Gidlund, 2010).  

Dessa rop på en bättre kalibrerad forskning om e-förvaltningsreformers bety-
delse för förvaltningen har i viss mån hörsammats inom statsvetenskapens 
granndiscipliner. Forskare inom främst Public Administration har bland annat 
uppmärksammat olika implikationer för medborgarrollen (Dutil, et al., 2007; 
Morison, 2010; Taylor & Lips, 2008), samt tjänstemanna- och politikerrollen 
(Bovens & Zouridis, 2002; Christensen & Lægreid, 2010; Jæger, 2005). Fokus 
har även till viss del riktats mot vad tilltagande privat-offentlig samverkan 
inom IT-utvecklingen kan betyda för förvaltningen (Cordella & Willcocks, 
2010; Dunleavy, et al., 2006a). 

E-förvaltning har kommit att relateras till en rad organisationsformer och 
styrningsideal i offentlig sektor (exempelvis Persson & Goldkuhl, 2010). Inom 
denna forskning har e-förvaltningsreformer främst kommit att knytas till den 
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marknads- och effektiviseringsstyrda logik som associerats med New Public 
Managament (Bekkers & Homburg, 2005; van Duivenboden & Lips, 2005). 
Studier har dock även undersökt hur IT kan återuppliva den byråkratiska 
organisationsformen (Cordella, 2007). Ett underliggande antagande i dessa 
analyser är att IT betraktas som ett verktyg som kan användas i ett visst syfte, 
det vill säga, för utvecklingen av en viss organisationsform. Med andra ord, det 
är olika logiker som styr och IT förstärker eller försvagar endast dessa, obero-
ende av om det rör effektivisering, ökad transparens eller rättssäkerhet. Emel-
lertid har Dunleavy et al. (2006a, 2006b) i ett antal texter utvecklat tanken om 
e-förvaltning som en distinkt organisationsform i sig, en Digital-Era Government. 
Här ses själva IT-utvecklingen i samhället överlag som den drivande kraften 
bakom många av de förändringsprocesser som vi ser inom offentlig förvalt-
ning idag. Exempelvis anses IT pådrivande i skapandet av en integrerad för-
valtning (one-stop government), men även i utvecklingen av en flexibel, öppen och 
serviceorienterad förvaltning i form av självtjänster och dygnet runt-
tillgänglighet. Dunleavy et al. (2006b) benämner denna typ av förvaltning do-it-
yourself (DIY) government, gör-det-själv-förvaltning [min översättning]. 

Huruvida medborgarna de facto upplever en ökad tillit till förvaltningen som 
följd av e-förvaltning är inte helt entydigt (Morgeson, et al., 2010; Tolbert & 
Mossberger, 2006). Forskare har huvudsakligen undersökt graden av tillit till e-
förvaltningslösningar, snarare än vad dessa betyder för tilliten till förvaltningen 
överlag (Bannister & Connoly, 2011). Bannister & Connoly (2011: 145) under-
stryker hur medborgarnas tillit till det offentliga är avhängig en rad olika fak-
torer, vilket försvårar undersökningar av det tekniska gränssnittets betydelse i 
dessa tätt sammanknutna processer. Det finns dock vissa indikatorer på att e-
förvaltning potentiellt skulle kunna stärka tilliten till offentliga organisationer, 
genom att förvaltningen upplevs som öppnare och tillgängligare (se Morgeson, 
et al., 2010). Utvecklingen är dock alltför mycket i sin linda för att några defini-
tiva slutsatser ska kunna dras.           

Flertalet av de beskrivna perspektiven fokuserar på utfallet (alternativt, diskute-
rar teoretiskt om det potentiella utfallet) av e-förvaltning. Få studier har upp-
märksammat processen bakom e-förvaltningsreformer, till exempel hur beslut 
och implementering i praktiken sker och över tid formas av denna reform 
(Margetts, 2007; Yildiz, 2007). Det finns i sammanhanget även behov av empi-
riska studier som undersöker vad de teoretiskt grundade resonemangen om e-
förvaltningsreformers organisering har för bäring vid det praktiska förverkli-
gandet av dessa reformer (Yildiz, 2007). I sammanhanget efterlyser Åström 
och Olsson (2006: 212) fler explorativa studier av IT-utveckling utifrån stats-
vetenskapliga perspektiv. Genom att studera strategiskt valda fall och utgå från 
det som anses empiriskt intressant kan vi lära oss, menar Åström och Olsson, 
om de nya utmaningar som e-förvaltning medför för klassiskt statsvetenskap-
liga frågor gällande demokratisk och politisk organisering.  
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Som tidigare betonats, finns en rad statsvetenskapligt inriktade studier av olika 
administrativa reformer inom den offentliga förvaltningen, exempelvis inom 
ramen av New Public Management (exempelvis Agevall, 2005; Blomqvist & 
Rothstein, 2000; Hall, 2012). Jag menar därför att även e-förvaltning, som en 
omfattande och kostsam reform på politikens utflödessida, rimligen borde 
mötas av ett liknande intresse från statsvetenskapligt håll. Detta gäller i syn-
nerhet om vi accepterar tesen att förvaltningens organisering har betydelse för 
skapandet och upprätthållandet av politisk legitimitet (Rothstein, 2010b; 
Rothstein & Teorell, 2008). Trots att e-förvaltning, som visats, sammankopp-
las med en mängd förvaltningsformer, sker dessa diskussioner sällan utifrån ett 
uttalat legitimitetsperspektiv, det vill säga, om och hur en elektronisk förvalt-
ning skapar förutsättningar för en legitim maktutövning. Från en statsveten-
skaplig horisont finns det därför behov av att öka kunskapen om vad allt fler 
inslag av e-förvaltning innebär för förvaltningens organisering ur ett legitimi-
tetsperspektiv.  

Mot bakgrund av denna forskningsöversikt kan vi urskilja följande kunskaps-
behov: 

 För det första, det behövs en tydligare teorianknytning till angränsande 
forskningsfält om e-förvaltning för att på så sätt skapa en tydligare kun-
skapsackumulering inom fältet.  

 För det andra, och relaterat till tidigare punkt, behövs en bättre proble-
matisering av den offentliga förvaltningens särart och en anknytning till 
förvaltningslitteraturens klassiska frågor. Detta gäller särskilt förvalt-
ningens organisering, till exempel hur besluts- och implementerings-
processer, samt aktörsförhållanden samspelar med e-förvaltnings-
reformer. 

 För det tredje, det finns ett behov av att – från ett statsvetenskapligt per-
spektiv – studera e-förvaltningsreformers betydelse för utflödessidan av 
politiken, i synnerhet hur dessa reformer bidrar till legitimitet i genom-
förandeprocesser. Detta är särskilt viktigt eftersom det är på utflödessi-
dan, genom e-tjänster, som det mesta inom utvecklingen av e-
förvaltning sker för tillfället.  

 För det fjärde, det behövs fler empiriska studier som utifrån en explora-
tiv ansats närmar sig ovan nämnda kunskapsbehov inom forskningsfäl-
tet. 

Genom att öppna upp och problematisera förvaltning i begreppet e-förvaltning, 
då särskilt hur e-förvaltning bidrar till förvaltningens organisering och legitimi-
tet, kan och bör statsvetare möta kunskapsbehoven inom rådande forskning.  
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FÖRVALTNINGENS FÖRÄNDRING OCH 
LEGITIMITET 

Kappans teoretiska utgångspunkter fungerar som ett övergripande metaper-
spektiv för de specifika, analytiska ramverken i artiklarna. Skillnaden mellan 
kappans och artiklarnas teoretiska angreppssätt kan förstås utifrån en abstrakt-
ionsskala, där olika nivåer representerar olika precisionsgrader för att beskriva 
och förklara fenomenet i fråga (jämför Ostrom, 2005: 27-29). Artiklarnas 
teoretiska utgångspunkter befinner sig således på en mer specifik förkla-
ringsnivå än kappans, men utgör samtidigt en del av avhandlingens övergri-
pande perspektiv.  

I kappan använder jag mig av huvudsakligen två teoretiska utgångspunkter för 
att besvara avhandlingens tudelade syfte. För det första, för att öka förståelsen 
om hur förändringsprocessen ser ut analyserar jag e-förvaltning utifrån ett 
institutionellt organisationsteoretiskt perspektiv, vad som kommit att kallas 
pragmatisk institutionalism (Røvik, 2008: 44-47). Som diskuterades i föregående 
avsnitt, finns det ett behov av att studera e-förvaltning utifrån en ansats, där 
förvaltningens organisering och dess samspel med e-förvaltningsreformer 
problematiseras. I samband med redogörelsen av detta perspektiv, kommer 
även informationsteknikens roll i förändringsprocesser att uppmärksammas.  

För det andra, för att kunna resonera initierat om e-förvaltningsreformers 
betydelse för förvaltningens legitimitetsgrunder kommer jag att använda mig 
av teoretiska perspektiv på hur legitimitet skapas och upprätthålls i genomfö-
randet av offentliga beslut (Rothstein, 2007, 2010b). Först när vi förhåller oss 
till skilda perspektiv på hur förvaltningen kan och bör organiseras, kan vi, 
menar jag, resonera kring konsekvenserna av ett långtgående införande av e-
förvaltning från ett legitimitetsperspektiv (jämför Agevall [2005] för ett lik-
nande resonemang om NPM).  

Ett pragmatiskt perspektiv på förändring 
Ett institutionellt perspektiv på samhällsfenomen innebär att, precis som nam-
net implicerar, institutioner används som förklaringsgrund till hur samhället är 
beskaffat och förändras. Detta innebär att offentliga organisationer är mer än 
verktyg för politiska beslut, de är institutioner, närmare bestämt, själva ramarna 
och regelverket inom vilka aktörers samspel försiggår (Brunsson & Olsen, 
1997: 20-21). Institutioner kan sålunda betraktas som en samling regler som 
påverkar och definierar olika typer av processer, här förstått som utvecklingen 
av aktiviteter och beteenden över tid (Christensen, et al., 2005: 27). Dessa 
regler innefattar i praktiken allt från formella lagar, regler och rutiner, till mer 
eller mindre abstrakta normer, värden och olika typer av beteendekoder. De 
skapar förutsägbarhet och mening i komplexa och skiftande situationer, och 
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påverkar på så sätt aktörers beteenden – hur de tänker, tolkar och agerar. Ofta 
är aktörer inte ens medvetna om att eller hur de påverkas av olika institutioner. 
Detta gäller särskilt i fallet med informella institutioner, som djupliggande 
värden och normer. Vårt agerande sker då närapå intuitivt (se March & Olsen, 
1989; Sabatier-Jenkins Smith, 1993). Genom att institutioner definierar vad 
som anses legitimt och vad som anses möjligt, kan dessa i sin tur både hindra 
och möjliggöra implementeringen av reformer. På så sätt utgör institutioner 
förklaringsgrund för om och hur förändring sker (March & Olsen, 1983; Scott, 
2008).  

Den pragmatiska institutionalismen kännetecknas av en empirisk och nyttoin-
riktad ansats som genom fallstudier av olika reforminitiativ fokuserar på hur 
och varför förändring i offentliga organisationer sker (se Christensen & 
Lægreid, 2002a; Jacobsson 2002a; Røvik, 2000). I centrum för dess studier står 
att söka förstå innehållet i reformidéer, men också hur dessa möter och mottas 
av olika praktiker. Enligt detta perspektiv karaktäriseras reformidéer av att de 
sällan ifrågasätts utan i hög grad tas för givna (Røvik, 2000: 13). Följaktligen 
blir det angeläget att skärskåda praktiken, när och hur reformidéer praktiskt 
realiseras i verksamheten. Det är först då idéer får sitt konkreta uttryck och på 
allvar kan analyseras. Pragmatisk institutionalism lämpar sig således väl om vi 
vill få en bättre empirisk förståelse av allmänt vedertagna och accepterade 
reforminitiativ såsom e-förvaltning (Røvik, 2008: 47).    

Inriktningen lägger särskilt stor vikt vid att förstå samspelet mellan reformidéers 
uttryck i prat, (skriftligt såväl som muntligt), och praxis (olika rådande prakti-
ker)7, det vill säga, vad aktörer säger att de ska göra å ena sidan och vad som 
verkligen görs å andra sidan (Jacobsson, 2002b: 16-20; Røvik, 2008: 46-47). 
Till skillnad från den sociologiskt inriktade institutionalismen, anser den prag-
matiska grenen inte att prat och praxis kan betraktas som oberoende av 
varandra, som två olika fenomen (jämför Meyer & Rowan, 1977). Tvärtom 
samspelar prat och praxis genom en ömsesidig påverkan. Detta samspel utgör 
en fundamental förklaringsgrund till förändringar. För att förstå olika föränd-
ringsprocesser bättre bör vi studera vad som händer när pratet, så att säga, blir 
praxis (Røvik, 2008: 251). Till skillnad från diskursbegreppet fokuseras inte hur 
idéer representeras eller kommuniceras – det vill säga steget från tanke till prat 
– utan snarare nästkommande led, det vill säga, steget från prat till praktik 
(jämför Schmidt, 2007: 309).  

En viktig premiss enligt detta perspektiv är att ingen organisation är tabula rasa, 
det vill säga, utan egna, förexisterande institutioner. När en reform implemen-

                                              
7 Det finns en begreppslig skillnad mellan ”praktik” och ”praxis”. Praktik inbegriper praktisk tillämp-
ning (av till exempel, idéer) medan praxis innebär specifikt ett vedertaget handlande hos grupper och 
individer (Nationalencyklopedin, 2013b). Som jag läser det innebär praxis således en mer regelbundet 
utförd praktik, närapå en tradition eller sedvana.  
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teras sker detta i samspel med redan existerande värden, strukturer och pro-
cesser. I en organisation finns det oftast en uppfattning om vad som är ”rätt” 
sätt att organisera på. Det kan handla om specifika idéer, värden eller maktför-
hållanden som redan är på plats. Men det kan även handla om reella strukturer, 
exempelvis lagar, regler eller, särskilt viktigt för vårt syfte, artefakter som IT. 
Dessa utgör tillsammans förutsättningar för om och hur en reform genomförs. 
En analys av förändring måste därför börja i den existerande verksamheten 
(Jacobsson, 2002c: 237). En sådan ansats bör dock inte tolkas som renodlat 
strukturell. Snarare läggs tyngdpunkten vid att förstå dynamiken mellan aktörers 
intentioner, organisatoriska strukturer och samhälleliga omvandlingar (Bruns-
son & Olsen, 1997: 22). För föreliggande studie innebär detta synsätt att un-
dersöka samspelet mellan aktörers prat, existerande institutionella arrange-
mang (”verksamheten”) och e-förvaltningsidéer, för att på så sätt förstå för-
ändringar i praktiken. Förändringsprocesser betraktas således som en dyna-
misk process där offentliga organisationer både formar och formas av reformer i 
en, för aktörer, inte helt medveten eller förutsägbar process.  

Denna dynamiska process innebär att införandet av reformer präglas av en 
tvetydighet. Reformer utvecklas allt som oftast med en önskan om framsteg 
och utveckling (instrumentell logik), och för att de anses menings- och legitimi-
tetsskapande utifrån organisationens etablerade verksamhet (lämplighetslogik) 
(jämför March & Olsen, 1983). Likaså kan en reform som till en början drivs 
av strategiska val, över tid och med förändrade förutsättningar, alltmer drivas 
av en lämplighetslogik, ungefär ”såhär har vi alltid gjort det” (Røvik, 2008: 45).  

Detta angreppssätt medför ett nyanserat perspektiv på verkningsmekanismer-
na av reformidéer. Enligt den pragmatiska institutionalismen är det sällan så 
enkelt att reformer antingen sker snabbt och oproblematiskt eller att de stannar 
vid någon typ av symbolpolitik, där pratet förändras medan den praktiska 
verksamheten fortsätter i gamla etablerade hjulspår (jämför Bergström, 2002). 
Det är sällan helt tydligt hur praktiken påverkas till en början eftersom prakti-
ken med tiden långsamt kan anpassa sig till reformidéerna. Exempelvis kan 
reformidéer omformas lokalt och på så sätt ”lura” motståndarna till reformen. 
Likaså kan ett alltför stort glapp mellan prat och praxis leda till att aktörer 
ändrar på praxis för att inte framstå som alltför inkonsekventa. Alltså blir 
pratet en slags måttstock som praxis stegvis anpassar sig efter (Røvik, 2008: 
291-311). Av detta följer att reformer kan ha långsiktig betydelse genom att 
ändra uppfattningar bland aktörer.  

Effekterna av en reform handlar därför inte enbart om ”vem som får vad, hur 
och när” utan också ”vem man egentligen uppfattar sig vara” (Jacobsson, 
2002c: 235). Enligt denna logik förkroppsligar reformer i offentliga organisat-
ioner försök till att skapa en konsensus kring vad som är det offentligas roll, 
uppgift och organisering i samhället (Brunsson & Olsen, 1997; Olsen, 1991). 
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Vad som först inte synes innebära någon större förändring, utan enbart ”prat”, 
kan i ett längre tidsperspektiv vara uttryck för omfattande förändringar i för-
valtningens strukturer (Røvik, 2008: 311; Sahlin-Andersson, 2002).  

Informationsteknikens roll i förändringsprocesser 
Den teoretiska utgångspunkten är alltså att e-förvaltning ger uttryck åt vissa 
mycket populära och allmänt vedertagna reformidéer. Men samtidigt inbegri-
per det praktiska förverkligandet av e-förvaltning så mycket mer än abstrakta 
idéer. Dessa reformer inbegriper också införandet av en artefakt som innefat-
tar konkreta materiella aspekter – informationstekniken. Scott (2008: 83-85) be-
skriver artefakter som bärare av vissa idéer. Artefakter bär därmed med sig 
både tekniska och symboliska element. E-förvaltningsreformer skiljer sig på så 
sätt från administrativa reformer såsom beställar-utförarmodellen, eller mål- 
och resultatstyrning, eftersom implementeringen av informationsteknik inne-
bär något högst påtagligt och materiellt.  

Det finns olika sätt att se på hur teknik samspelar med förändring – är tekni-
ken en källa till förändring eller en bromskloss som endast förstärker gamla 
strukturer? (jämför Markus & Robey, 1988; Orlikowski, 1992). Enligt ett soci-
otekniskt perspektiv uppstår förändring i ett dynamiskt och komplext samspel 
mellan teknikiska artefakter, aktörer och institutioner. Men artefakten kan även 
skapa nya möjligheter till förändring. Czarniawska (2009: 26) menar att ”[…] 
artefacts are inscriptions of institutions in the matter, but they also offer a 
possibility of a revolt against an institution”. Åström (2004) är inne på samma 
spår när han sluter sig till att informationsteknik under vissa förutsättningar 
skapar en möjlighetsstruktur som aktörerna kan välja att använda eller inte 
använda. Precis detta argumenterar Fountain (2001a) för i boken Building the 
Virtual State: Information Technology and Institutional Change. Fountain menar att IT 
kan få olika utfall, eftersom den endast presenterar möjligheten till förändring. 
Det är dock inte alls är hugget i sten att förändring sker eller hur den gestaltar 
sig. Detta hänger på hur IT implementeras och används, samt vilken betydelse 
den tillskrivs i den lokala verksamheten (se även Berner, 1989; Bijker, et al., 
1987). Förändringsprocessen, och hur IT uttolkas, är således av central betydelse. 

Fountain betonar emellertid att IT är socialt formbart till en viss gräns. Exem-
pelvis har hård- och mjukvara, som teknisk infrastruktur, Internet och olika 
typer av applikationer, en del givna egenskaper som är svåra att ändra på vid 
lokal implementering (Fountain, 2011a: 88-89). Detta gäller särskilt om in-
formationstekniken utvecklas utanför verksamheten den ska implementeras 
inom (jämför Dunleavy, at al., 2006a). Även om dessa egenskaper i praktiken 
är formbara, kan de bli så vedertagna att en förändring inte är tänkbar (Or-
likowski, 1992; Winner, 1986). De stora resurser som investeras i teknisk ut-
veckling och implementering innebär att aktörer kan ställa sig tveksamma till 
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att alltför snabbt byta ut existerande informationsteknik. Detta trots att den 
inte effektivt fyller sitt syfte. IT blir här en bromskloss som skapar starka 
stigberoenden, begränsar politiska beslut och därtill även framtida reformer 
(Fountain 2001a: 195-196).  

Genom att samtidigt vara en källa till dynamik och en bromskloss kan IT 
sålunda både skapa och begränsa möjligheter till förändring. Effekterna av 
teknik förmedlas till stor del av det lokala sammanhanget den utvecklas, im-
plementeras och används inom. Men samtidigt är tekniken enbart lokalt form-
bar till en viss gräns. En analys av e-förvaltning som förändringsprocess bör 
därför ta informationsteknikens roll i beaktande, inklusive både dess tekniska 
och symboliska egenskaper.  

Förvaltningens legitimitetsskapande funktion 
Den offentliga förvaltningens betydelse för skapandet och upprätthållandet av 
politisk legitimitet8, det vill säga, att medborgarna upplever ett förtroende för 
det politiska systemets utövande, är en central utgångspunkt i denna studie 
(Rothstein & Teorell, 2008). Förvaltningen bestämmer i slutänden till bety-
dande delar värde- och resursfördelningen i vårt samhälle: vem som får vad, 
hur och när (Lasswell, 1937). Det är här vi som medborgare på regelbunden 
basis kommer i kontakt med resultaten av de folkvaldas beslut. Förvaltningens 
stil, tjänstemannens sätt att bemöta individen, kan för medborgaren spela 
större roll än innehållet i de beslut som gäller denne (Esaiasson, 2010; Lun-
dquist, 1998). Även om förvaltningen inte har (eller bör ha) inflytande över det 
politiska innehållet, påverkar den likväl utfallet genom sin framträdande roll i 
det slutgiltiga genomförandet av politik (Bengtsson, 2013; Rothstein, 2010b).  

Dessa genomförandeprocesser inbegriper inte enbart olika typer av tjänster 
(till exempel, skola eller vård), utan även en myndighets- och därmed maktut-
övning (till exempel, polisiära ärenden). Den offentliga förvaltningen utövar 
sin auktoritet på en rad områden som har stor inverkan på människors liv. 
Denna auktoritet och makt innebär att upplevelsen av förvaltningen som 
legitim – att medborgarna accepterar denna utövning av auktoritet – blir desto 
viktigare (Pierre & Painter, 2010). Legitimitet i genomförandet av politiska 
beslut bör således ses som nära sammanknutet med legitimiteten för det poli-
tiska systemet överlag.   

Det konstaterades redan i inledningen att legitimitet inbegriper legalitet, det vill 
säga, att makt utövas enligt etablerade lagar och regleringar. Denna legalitet 
kan dock inte stå på egna ben, den måste även rättfärdigas enligt vissa mora-

                                              
8 Politisk legitimitet förstås här som rätten och förmågan att styra. Detta skiljer sig analytiskt från 
demokratisk legitimitet som förstås som det folkliga stödet och förtroendet för specifikt demokrati 
som samhällssystem. 
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liska principer om vad som är ”rätt” och ”gott” (Beetham, 1991: 4-5). Enligt 
Beetham (1991) är dock dessa juridiska och moraliska dimensioner av legitimi-
tetsbegreppet mindre intressanta för samhällsvetare. Istället tenderar dessa att 
intressera sig för kontextberoende legitimitet (i kontrast till en typ av universell 
legitimitet). Detta betyder att legitimitet alltid är avhängig om makt utövas i 
enlighet med grundläggande värderingsmönster eller konventioner i ett sam-
hälle. Följaktligen kan det som anses legitimt, precis som samhälleliga värde-
mönster, variera över samhällen och tid (Beetham, 1991: 6).  

Utifrån detta resonemang är det rimligt att anta att den organisering av ansvar, 
makt och intressen som en legitim maktutövning i förvaltningen grundar sig 
på – här kallat legitimitetsgrunder – inte alltid är entydiga eller universella utan 
snarare mångfacetterade och varierande över tid. Enligt Rothstein (2007, 
2010b) har de höga kraven på legitimitet i moderna välfärdsstater skapat en 
mängd olika förvaltningsformer som på olika sätt bidrar (eller åtminstone är 
tänkta att bidra) till att bygga legitimitet på politikens utflödessida. Dessa för-
valtningsformer existerar ofta sida vid sida och kompletterar varandra. Likväl 
kan det dock även finnas en motsättning och konflikt förvaltningsformerna 
emellan. Följaktligen kan man argumentera för att den svenska offentliga 
förvaltningen vilar på flera legitimitetsgrunder vilka bygger på olika normativa 
argument om hur makt, ansvar och värden bör fördelas och utövas på ett 
legitimt sätt. Dessa legitimitetsgrunder kommer att behandlas närmare i föl-
jande avsnitt och fungera som utgångspunkt för kommande analys om vilken 
roll e-förvaltningen intar i dessa olika förvaltningsformer. Diskussionen kom-
mer huvudsakligen att utgå från Rothsteins (2010b: 23) förvaltningsmodeller 
för legitimitet i genomförandeprocessen. Framställningen nyanseras dock även 
med stöd i annan litteratur. 

Olika typer av legitimitetsgrunder 
Under framväxten av moderna demokratier har förvaltningens förmåga att 
främja det allmännas bästa varit en grundläggande förutsättning för skapandet 
och upprätthållandet av legitimitet på politikens utflödessida (Rosanvallon, 
2011). Enkelt beskrivet realiseras detta genom att tjänstemännen tillgodoser 
kraven från den politiska demokratin i form av en legal-byråkratisk förvaltnings-
modell. Här är uppfattningen att en rättssäker förvaltning i enlighet med Webers 
legal-rationella byråkrati bidrar till att undvika främjandet av särintressen och 
partikularism (Olsen, 2005; Rosanvallon, 2011: 34-59). Rothstein (2010a; 
Rothstein & Teorell, 2008) uppmärksammar vikten av att offentliga tjänster är 
utformade så att de gäller på en generell basis (universellt) – på så sätt kan prin-
cipen om allas likhet inför lagen följas. Hänsyn bör även enbart tas till förhål-
landet som har med ärendet i fråga att göra (saklighet). Tjänstemännen får 
heller inte särbehandla medborgaren i fråga (opartiskhet). Att olika grupper av 
medborgare har effektiv och rättvis tillgång till den offentliga förvaltningen är 
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således grundläggande för en legitim maktutövning (jämför Lipset, 1959). I 
synnerhet torde detta gälla i en förhållandevis omfattande och generös väl-
färdsstat som den svenska (Rothstein & Teorell, 2008).  

Nackdelen med den legal-byråkratiska modellen är emellertid dess brist på 
flexibilitet, eller som Rothstein (2010b: 18) uttrycker det ”[…] att det i många 
sammanhang är svårt eller omöjligt att finna tillräckligt precisa kriterier för att 
skapa regler med tillräckligt hög precisionsgrad”. Det grundläggande förvalt-
ningspolitiska problemet är här att det inte är möjligt för parlamentariska 
församlingar att skapa exakta regler för hur förvaltningen ska agera i alla upp-
tänkliga lägen och situationer. Följaktligen återfinner vi ofta en viss handlings-
frihet, och därmed risk för godtycklighet, i tjänstemännens möte med med-
borgaren (Lipsky, 2010; Rothstein, 2010b). Detta försvårar det demokratiska 
ansvarsutkrävandet, det vill säga, möjligheten för de folkvalda att genom lagar 
och regelverk kontrollera och därmed ställas till svars för offentliga beslut. För 
att bemöta den potentiella legitimitetsproblematik som uppstår när precisa 
regler och lagar inte är tillämpbara har således ett antal alternativa förvalt-
ningsmodeller uppkommit inom den offentliga förvaltningen. 

Den professionella modellen betonar att bestämda yrkeskårer har en viss profess-
ionell expertis och etik som gör det legitimt för dem att självständigt fatta 
beslut (Rothstein, 2010b; 18-19). På basis av sin profession är dessa tjänstemän 
således lämpade att självständigt hantera och lösa ärenden och problem i för-
valtningen för att bäst gagna det allmänna intresset (se även Svara, 2006). 
Detta rör huvudsakligen etablerade professioner som läkare, men även andra 
yrkeskårer såsom socialarbetare. Denna specialiserade kunskapsbas kan dock 
leda till intressekonflikter när överordnade lagar och riktlinjer väl är tillämp-
bara (se Hall, 2012: 136-144). Därtill förutsätter denna förvaltningsmodell ett 
högt förtroende för yrkeskåren i fråga. Här visar siffror att förtroendet för 
olika yrkeskårer varierar: läkarkåren åtnjuter ett relativt högt förtroende från 
medborgarna, medan förtroendet för arbetsförmedlarkåren är betydligt lägre 
(Rothstein, 2010b: 18-19).    

Den korporativa modellen framhåller hur legitimiteten i genomförandeprocessen 
kan stärkas genom att olika intresseorganisationer involveras i beslutsproces-
ser, i de fall offentliga åtgärder berör dem (Rothstein, 2010b: 19-20). I Sverige 
har det exempelvis varit vanligt att olika arbetsgivarorganisationer och fackliga 
organisationer involveras i utformningen av arbetsmarknadspolitiken (se Her-
mansson, et al., 1999: 28-31). På så sätt representeras olika grupper i genomfö-
randet av politik, vilket inte enbart stärker beslutens legitimitet, utan även 
potentiellt förenklar genomförandet av desamma. Denna modell har dock 
blivit allt mindre förekommande inom den svenska välfärdsstaten (Rothstein, 
et al., 1999).   
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Den brukarorienterade modellen betonar ökat medborgarinflytande i genomföran-
deprocessen. Genom att skänka medborgaren en känsla av delaktighet är 
tanken att detta lägger grunden till en mer legitim maktutövning av förvalt-
ningen. Även här finns dock en föreställning om att ett ökat medborgerligt 
deltagande ska förbättra servicens kvalitet. Detta har yttrat sig rent konkret 
genom olika medborgarråd eller kooperativ, där medborgare själva eller i sam-
verkan med offentligt anställd personal utformar den offentliga verksamheten 
(så kallad självförvaltning9). Samtidigt kan dock intressekonflikter förekomma, 
exempelvis mellan olika typer av brukare, men också offentlig personal och 
brukare emellan (Montin, 2007: 174-182; Rothstein, 2010b: 20-21)  

Den marknadsorienterade modellen innebär att medborgaren i egenskap av konsu-
ment kan välja bland olika servicealternativ. Om medborgaren således tycker 
att tjänstemännen, till exempel i en skola eller vårdinrättning, missbrukar sin 
handlingsfrihet kan medborgaren välja bort dessa servicealternativ. Genom att 
inneha möjligheten att ”rösta med fötterna” (jämför Hirschman, 1970), stärks i 
sin tur legitimiteten och, vilket är tanken, kvaliteten på verksamheterna. På så 
sätt ges offentliga beslutstagare också en anvisning om vilka serviceproducen-
ter som lyckas med att anpassa sin verksamhet till medborgarnas krav. Denna 
förvaltningsmodell förutsätter dock att medborgarna har rimligt liknande 
möjligheter att skaffa sig den nödvändiga informationen för att göra rationella 
val, vilket inte alltid är självklart (Fountain, 2001b; Montin, 2007: 152-190; 
Rothstein, 2010b: 21-22).    

Slutligen, den politikerorienterade modellen, som ger en tämligen enkel lösning på 
den legitimitetsproblematik som den politiska delegeringen av ansvar medför. 
Genom att låta valda politiker delta direkt i utformningen av enskilda beslut, 
även inom den dagliga verksamheten, skänks genomförandeprocessen legitimi-
tet. Detta i form av att de folkvalda utgör representanter för medborgarkollek-
tivet. Praktiska exempel på detta är bland annat nämndemän i tingsrätterna 
eller kommunpolitiker i socialnämnderna. Risken finns dock att denna organi-
sering bidrar till en politisering av förvaltningen (Rothstein, 2010b: 21-22).  

Förvaltningens legitimitetsgrunder, såsom dessa har diskuterats i detta avsnitt, 
sammanfattas i följande analysschema (tabell 2). 

                                              
9 Montin (2007: 175) definierar självförvaltning som ”[…] rätten att förfoga över olika resurser” och 
menar att det har med lokal beslutanderätt att göra. 
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I ovan beskrivna förvaltningsmodeller betonas förvaltningens handlingsfrihet 
som en av de huvudsakliga anledningarna till att en legitimitetsproblematik kan 
uppstå. Bland annat Lipsky (2010) menar emellertid att denna handlingsfrihet, 
ur ett legitimitetsperspektiv, inte enbart får negativa konsekvenser. Den situat-
ionsanpassning som uppstår i mötet mellan så kallade närbyråkrater10 och 
medborgare är i många fall nödvändig för att förvaltningen ska kunna möta 
medborgaren på ett mänskligt och därmed legitimt sätt. Denna handlingsfrihet 
skapar utrymme för en mer lyhörd och inkännande förvaltning som även 
skänker resurssvaga grupper en röst (se även Stivers, 1994). Just på grund av 
förvaltningens handlingsfrihet har tjänstemän, enligt detta perspektiv, ett sär-
skilt ansvar som sträcker sig utöver formaliserade lagar och regelverk – ett 
offentligt etos. Därigenom kan servicekvalitet och det allmännas bästa tillgodoses, 
även när politisk reglering inte räcker till (Lundquist, 1998). 

En premiss i denna argumentationslinje är att offentliga organisationer i vissa 
avgörande avseenden – beträffande framför allt värden, intressen och maktför-
hållanden – skiljer sig från privata organisationer (Christensen, et al., 2005: 23). 
Den offentliga sektorn kan och bör därför inte organiseras eller värderas enligt 
samma principer som den privata. Ur ett legitimitetsperspektiv är det självfallet 
viktigt att även den offentliga sektorn är ändamålsenlig och förvaltar skatte-
pengar på ett effektivt sätt. Den offentliga förvaltningen måste därför, liksom 
privata företag, vara funktionellt rationell och bejaka ekonomiska värden som 
kostnadseffektivitet och produktivitet. Detta får dock inte ske på bekostnad av 
demokratiska värden, som medborgarens likhet inför lagen, offentlig insyn, 
rättssäkerhet eller den politiska demokratin. Dessa värden är det som gör 
offentliga organisationer till just offentliga (Christensen, et al. 2005; Gawthrop, 
1998; Lundquist, 1998).  

Det bör understrykas att de beskrivna förvaltningsmodellerna är analytiska 
konstruktioner. Den offentliga förvaltningen bygger sällan på en eller till och 
med ett fåtal av dessa. I modern tid existerar de flesta av dessa legitimitets-
grunder sida vid sida. Som nämnts är de dock inte nödvändigtvis komplette-
rande utan kan även stå i direkt motsättning till varandra. Detta innebär ofta 
svåra avvägningar. Exempelvis vägs kraven på en effektiv implementering mot 
kraven på att följa demokratiska processer (Lundquist, 1998). En rättssäker 
och jämlik handläggning av ärenden vägs mot nödvändigheten att flexibelt 
kunna möta individen utifrån dennes egna förutsättningar (Lipsky, 2010). I 
takt med att reformer implementeras och organisationer förändras, tenderar 
också vissa legitimitetsgrunder att accentueras mer än andra. Ingen av de pre-
senterade förvaltningsmodellerna beaktar dock specifikt IT:s alltmer centrala 

                                              
10 ”Närbyråkrater” används här i sin bredare betydelse, som enligt Lipsky (2010: xvii) inbegriper ”[…] 
public service employment of a certain sort, performed under certain conditions. […] Street level 
bureaucrats interact with citizens in the course of the job and have discretion in exercising authority”.  
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roll i genomförandeprocesser. Intressant för vårt syfte blir därför vilka legitimi-
tetsgrunder som framträder i och med införandet av e-förvaltning.  

Sammanfattning 
I denna del tydliggör jag vad de teoretiska utgångspunkterna sammantaget 
innebär för min analys av e-förvaltning. Att reformer tenderar att ge upphov 
till olika typer av avvägningar i en organisation är en grundläggande utgångs-
punkt för analysen. Detta innebär vanligtvis någon slags trade-off mellan stabili-
tet och förändring, mellan existerande verksamhet och nya idéer för hur verk-
samheten kan reformeras och bedrivas. E-förvaltningsreformer är inget un-
dantag. Enligt det pragmatiska perspektivet skapar reformidéer utrymme för 
förändring av det etablerade pratet och/eller praxis i organisationen. Samtidigt 
betraktas organisationer som själva ramverket som begränsar, alternativt möj-
liggör reformer. Detta innebär en dynamisk process där kommunala organisat-
ioner både formar och formas av reformer. Genom denna dynamik öppnas 
möjligheten för institutionell förändring, inklusive en potentiell omdaning av 
olika typer av legitimitetsgrunder. Grundläggande för analysen blir att fånga 
och förstå verksamhetens avvägningar mellan ”det gamla” och ”det nya”.  

För att studera denna förändringsprocess – vilka avvägningar som görs – krävs 
en noggrann analys av de underliggande idéer som associeras med e-
förvaltning, såväl som av vad som i praktiken händer när idéerna i slutändan 
realiseras och blir praktisk, lokal verklighet. Att e-förvaltning innebär införan-
det av informationsteknik skapar en extra dynamik att ta hänsyn till i detta 
samspel mellan e-förvaltningsidéer och lokalt prat och praxis. IT kan tillhan-
dahålla en möjlighetsstruktur där förändringen av den lokalt etablerade prakti-
ken underlättas. I analysen av den lokala implementeringen av e-förvaltning 
blir det således relevant att identifiera informationsteknikens roll i denna pro-
cess.  

Perspektiven på förvaltningens legitimitetsgrunder som här presenteras, ger en 
referensram som jag analytiskt förhåller mig till under framställningens gång i 
syfte att systematisera de empiriskt grundade slutsatserna. Denna ansats har 
även bidragit till att lyfta ut de analysenheter som står i fokus när den kommu-
nala förvaltningen analyseras, nämligen värden och bestämda aktörsrelationer. 
Det är bland annat genom att olika typer av värden betonas – och omvänt, 
andra nedtonas – som det offentligas legitimitetsgrunder formas. Det sker 
dock även när specifika makt- och ansvarsförhållanden mellan nyckelaktörer 
som politiker, tjänstemän och medborgare förändras. På så sätt öppnas och 
konceptualiseras den svarta lådan ”offentlig förvaltning”. Genom att förhålla 
mig till dessa teoretiska perspektiv på hur legitimitet skapas i genomförandele-
det möjliggörs ett problematiserande förhållningssätt till e-förvaltning som 
förändringsprocess i den lokala förvaltningen. Därtill nyanseras även det in-
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stitutionella perspektivet på organisationer som kollektiv, genom att olika 
aktörsgrupper och intressen synliggörs i förändringsprocessen.11  

 

METOD OCH EMPIRISKT MATERIAL 
Studien syfte är att analysera den reella och potentiella förändring som e-
förvaltning innebär för den offentliga förvaltningens legitimitetsgrunder, både 
genom att jag undersöker hur e-förvaltning har formulerats som idé, och hur 
det praktiskt har gått till när e-förvaltning har implementerats. De enskilda 
artiklarna, med sina respektive forskningsfrågor och svar, bidrar till att uppfylla 
detta övergripande syfte. Material har valts och tillvägagångssätt har utformats 
så att de korresponderar mot forskningsfrågorna i respektive artikel. Följande 
metoddiskussion ska därför, i likhet med det teoretiska avsnittet, läsas som en 
övergripande metodologisk ansats. För de specifika metodologiska övervägan-
den som anpassats till varje enskild artikel hänvisar jag till metoddiskussioner-
na i dessa.    

Tabell 3 redogör för teori, metod och empiriskt material för respektive artikel:  

 Artikel I Artikel II Artikel III Artikel IV Artikel V 

Fokus Konceptuell 
utveckling 

Idéer Lokala  
(demokratiska) 
värden 

Relation 
tjänstemän-
politiker 

Relation  
tjänstemän-
medborgare 

Teori Hermeneutisk 
ansats (Al-
vesson & 
Sköldberg, 
2000) med 
konceptuellt 
ramverk som 
resultat. 

Idealtyper 
baserat på 
tidigare 
forskning 
om e-
förvaltning  

Advocacy 
Coalition Frame-
work (Sabatier 
& Jenkins-
Smith, 1995) 

Perspektiv på 
politiker- och 
tjänstemanna-
rollen och 
politisk styrning 
(exempelvis 
Bäck, 2000; 
Hall & Löfgren, 
2006) 

Normativa teorier 
om förvaltningen 
och närbyråkraters 
demokratiska roll 
(exempelvis 
Gawthrop, 1998; 
Lipsky, 2010; 
Stivers, 1994 )  

Metod  Litteratur-
studie (Boell 
& Cezec-
Kecmanovic, 
2011) 

Beskrivande 
idéanalys 
(Beckman, 
2005),  
dokument-
studier 

Fallstudie 
(inter-
vjuer/doku-
mentstudier) 
och process-
spårning 
(George & 
Bennet, 2005; 
Yin, 2007) 

Jämförande 
fallstudie 
(intervjuer/ 
dokumentstu-
dier) och 
processpårning 
(Denk, 2002; 
George & 
Bennet, 2005; 
Yin, 2007) 

Fallstudie (inter-
vjuer/dokument-
studier/ innehålls-
analys av kommu-
nens webbplats) 
och process-
spårning (George 
& Bennet, 2005; 
Yin, 2007) 

                                              
11 Se kritik mot institutionalismen, exempelvis Hall (2012: 106-107). 
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Empiri Tidigare 
forskning om 
offentliga 
e-tjänster 

EU policy-
dokument 
om e-
förvaltning 

Intervjuer, 
dokument, 
deltagande 
observation 

Intervjuer och 
dokument 

Intervjuer, doku-
ment, kommunens 
webbplats och 
deltagande obser-
vation 

Tids-
period   

Höst 2011-
sommar 2012 

Vår-sommar 
2012 

Vinter 2009-
höst 2009, 
uppföljningsin-
tervjuer vinter 
2011 

Vinter 2009-
sommar 2010, 
uppföljnings-
intervju vinter 
2011 

Vinter 2009-höst 
2009, uppfölj-
ningsintervju 
vinter 2011 

Tabell 3. Översikt fokus, metod, teori och empiriskt material per artikel. 

Härnäst redogör jag för min metodologiska ansats, innan jag går vidare med 
att beskriva och motivera valet av huvudfallet Botkyrka kommun. Detta 
kommer att leda fram till en redogörelse av studiens tillvägagångssätt och 
material.  

Metodologisk ansats 
Jag har tidigare uppmärksammat att e-förvaltning är ett relativt nytt fenomen 
och – inom statsvetenskapen – tämligen outforskat. Detta kunskapsbehov 
öppnar upp för explorativa frågor som ”vad kan vi lära av detta fenomen?” och 
”hur yttrar det sig?” (Yin, 2007: 22-24). Det finns med andra ord ett behov av 
att utforska e-förvaltning både på djupet och i sin helhet innan det kan göras 
några förutsägelser om samband och orsaksförhållanden. Studiens metodolo-
giska ansats är sålunda explorativ och problemdriven, med fokus på att ut-
forska och förstå problemområdet e-förvaltning (jämför Shapiro, et al., 2004). 
Förståelsen av e-förvaltningsreformer har i denna studie utvecklats genom en 
abduktiv ansats.12 Detta innebär en hermeneutisk process där forskaren pendlar 
mellan empiri och teori för att, så att säga, ”äta sig in i materialet”. Den hu-
vudsakliga intentionen är att genom en fördjupad empirisk förståelse utveckla 
de teoretiska föreställningarna om fenomenet i fråga (Alvesson & Sköldberg, 
2008: 61). Detta har i studien konkret realiserats genom att jag undersöker det, 
inom statsvetenskapen sett, empiriskt åsidosatta problemområdet e-förvaltning 
utifrån etablerade teorier inom statsvetenskapen och förvaltningsforskningen.  

Studiens explorativa ansats föranleder kvalitativa metoder, som jag huvudsak-
ligen har utfört i form av enstaka fallstudier. En fallstudie i en svensk kom-
mun, Botkyrka, har varit startpunkten och huvudkällan för materialinsamling-
en. Denna har kompletterats med en mindre omfattande fallstudie i en annan 
svensk kommun, Nacka. Inom ramen för dessa studier har semistrukturerade 
intervjuer och dokumentstudier varit de rådande insamlingsmetoderna. Fall-
studiemetodikens holistiska ansats, det vill säga, att utifrån en tät beskrivning 

                                              
12 Abduktion utgår liksom induktion från empirin. Abduktion avvisar dock inte teoretiska föreställ-
ningar och ligger således närmare ett deduktivt tillvägagångssätt (se Alvesson & Sköldberg, 2008: 56) 
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inom en avgränsad kontext (här: kommunala organisationer) försöka förstå 
fenomenet i sin helhet, har i sin tur passat studiens explorativa syfte (Ei-
senhardt, 1989; George & Bennet, 2005; Yin, 2007). Jag betraktar studien av e-
förvaltning i kommunal förvaltning som ett fall av reformer och förändring inom och 
av offentlig förvaltning. Det finns, som tidigare nämnts, ett behov av att förstå e-
förvaltning som en integrerad del av förvaltningens reformering. Genom att 
empiriskt fördjupa mig i införandet av e-förvaltning i den kommunala förvalt-
ningen är ambitionen att bidra till kunskapsutvecklingen om reformer och 
förändring i offentlig förvaltning, såväl som om e-förvaltning.  

Under forskningsprocessen har studiens teoretiska antaganden använts som 
analytiska glasögon för att avgränsa forskningsproblemet, och således, för att 
mejsla fram de relevanta forskningsfrågorna. Men dessa antaganden har även 
inneburit ett sätt att abstrahera, att tydliggöra förekommande mönster i det 
empiriska materialet. Syftet med ett abduktivt tillvägagångssätt är således att 
utveckla förmågan att se underliggande mönster (djupstrukturer), som sedan kan 
styrkas genom förnyad tillämpning på nya iakttagelser (Alvesson & Sköldberg, 
2008: 55-65). Med stöd av teorin har jag kritiskt värderat och omvärderat 
empiriska antaganden och på sätt strävat efter att stärka slutsatsernas interna 
validitet (Bryman, 2001: 270-274; Eisenhardt, 1989). 

Liksom för de flesta kvalitativa fallstudier är intentionen med studien inte 
statistisk generaliserbarhet, det vill säga, att dra slutsatser som är representativa 
för en vidare population. Avsikten är snarare att genom empiriskt välgrundad 
kunskap öka den teoretiska förståelsen av förekommande mönster och ten-
denser, vilka kan utvecklas i kommande studier. Sålunda eftersträvas analytisk 
(eller teoretisk) generalisering (Eisenhardt, 1989; George & Bennett, 2005: 25-34; 
Yin, 2007: 51-52). Denna utgångspunkt ligger till grund för mitt val av Bot-
kyrka kommun som föremål för fallstudie, vilket jag utvecklar närmare nedan-
för.    

Det abduktiva tillvägagångssättet har således bidragit till att avgränsa den 
breda, utforskande ansatsen och format inriktningen på de enskilda delstudier-
na och forskningsfrågorna. Då oklarheter kring begreppet e-tjänster försvårade 
avgränsningen av studien har jag även gjort en litteraturstudie där den konceptu-
ella förståelsen av begreppet offentliga e-tjänster utvecklas (artikel I). För att öka 
kunskapen om de reformidéer som präglar e-förvaltning har jag genomfört en 
idéanalys av policydokument på EU-nivå (artikel II). I fallstudierna fokuserar 
jag på den praktiska implementeringen av e-förvaltning (artikel III, IV & V).  

Varför Botkyrka kommun? 
Just kommuner som fall är, utifrån avhandlingens syfte, särskilt relevanta att 
studera. Kommunerna står för omkring 70 procent av medborgarkontakten 
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inom den offentliga sektorn (SKL, 2011b: 9). När medborgaren möter den 
offentliga förvaltningen i vardagen är det alltså i typfallet den kommunala 
verksamheten de möter. Kommuner tenderar följaktligen ha en nära och lång-
varig relation till medborgaren. Det händer också mycket beträffande införan-
det av e-förvaltning i kommunerna just nu – om än i olika utvecklingstakt 
(SKL, 2011a). Djupgående studier av denna utveckling är dock få (Löfstedt, 
2007; 2010). För att förstå vad som händer med denna så centrala institution i 
människors vardag – den kommunala offentliga förvaltningen – när allt större 
inslag av e-förvaltning införs, krävs därför fler studier.   

Botkyrka kommun är att betrakta som ett så kallat avvikande fall13, givet av-
handlingens syfte. Med detta menas att fallet har flera avvikande karaktäristika 
som, i jämförelse med ett representativt fall, lämpar sig för att förtydliga vissa 
aspekter, och för att generera nya insikter, om forskningsproblemet i fråga 
(George & Bennet, 2005: 75; Yin, 2007: 62-63). Kommunen är därmed vald 
utifrån flera utmärkande drag. För det första, kommunen är en av de tidiga 
föregångarna inom e-förvaltning (SKL, 2008). Med sina 80 000 invånare är 
Botkyrka alltså en av de större kommunerna i storstadsregioner (i detta fall, 
Stockholmsregionen) som sedan en längre tid har prioriterat e-förvaltning (se 
SKL, 2011a). Till skillnad från en kommun där e-förvaltning är en nyare och 
mindre utvecklad företeelse, kan en föregångarkommun tydligare illustrera vad 
en längre tid av e-förvaltningsreformer kan betyda för förvaltningens organise-
ring.     

För det andra har Botkyrka även länge varit en pionjär vad beträffar införandet 
av olika kontaktkanaler för medborgaren, exempelvis i form av deltagardemo-
kratiska experiment som medborgarråd och medborgarpaneler. Särskilt intres-
sant för avhandlingens syfte är dock kommunens långvariga och genomgri-
pande satsning på medborgarkontor14 (Kommunförbundet, 2003; SKL, 2008). 
Vid medborgarkontoren har kommuninvånarna personligen kunnat träffa 
handläggare och få direkt anpassad service i en mängd frågor, allt från kom-
munal och (i viss mån) statlig service, till juridisk hjälp och konsumentrådgiv-
ning. Botkyrka var först i landet med att utveckla den här typen av kontor, 
redan 1987. Sedan dess har kommunen successivt breddat medborgarkonto-
rens verksamhet – idag finns kontoren på fem platser i kommunen och hante-
rar ca 70 000 ärenden per år (Botkyrka, 2011). Medborgarkontoren i Botkyrka 
                                              
13 Yin (2007:62) benämner detta ”extrema” eller ”unika” fall. 
14 Medborgarkontor kan förstås som en serviceinstans där handläggare med generalistkompetenser ger 
service till medborgare inom kommunala och ibland även statliga frågor, samt även andra typer av 
ekonomiska eller juridiska spörsmål. Det handlar om allt från ren information till myndighetsutövande 
(Kommunförbundet, 1997). Kontoren befinner sig ofta på lättillgängliga platser som till exempel 
bibliotek eller gallerior. I Botkyrka är kontoren idag mer än enbart en serviceinstans för alla typer av 
offentliga (kommunala och statliga) ärenden. De är även demokraticentra där medborgare kan träffa 
politiker, men även, genom tjänstemännen, kommunicera politiska frågor. Samtidigt sträcker sig 
medborgarkontorens stöd bortom offentliga åtaganden – du kan som medborgare få hjälp med till 
exempel bankärenden eller konsumentrådgivning (Botkyrka kommun, 2000). 
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utmärker sig på så sätt att kontorens service sträcker sig utanför kommunens 
obligatoriska verksamhetsområden (Jansson, 2011). Detta har, inom kommu-
nen, ansetts nödvändigt för att förbättra och underlätta medborgarkontakt och 
service, men också för att uppmuntra till kommunikation och ökad medborga-
rinvolvering. På så sätt önskar kommunen stärka förtroendet för förvaltningen 
såväl som för lokal politiska beslut (SKL, 2008). Medborgarkontoren har 
således även en uttalad demokratisk funktion. Man kan därför argumentera för 
att Botkyrka är en kommun som sedan länge har gjort en aktiv satsning på att 
utveckla och stärka medborgarnas förtroende för implementeringen av offent-
liga beslut, vilka traditionellt har grundats i en direkt och nära medborgarkon-
takt (öga-mot-öga). Därmed är fallet särskilt relevant för att illustrera över-
gången från en medborgarkontakt som sker via personliga möten, till att kon-
takten alltmer sker, eller planeras att ske, online (jämför Baldersheim, et al. 
2008). 

För det tredje, Botkyrkafallet är inte enbart avvikande i sin roll som föregångare 
inom e-förvaltning och upprättandet av kanaler för medborgarkontakt och 
inflytande, utan även i form av sin demografiska sammansättning. Kommunen 
är en av landets mest invandrartäta, och därmed också mest heterogena kom-
muner: 55,1 procent av invånarna har utländsk bakgrund. Detta ska jämföras 
med Sverige i stort där invånare med utländsk bakgrund15 utgör 19 procent 
(SCB, 2011). Av dessa 55,1 procent saknar 17,4 procent svenskt medborgar-
skap. Samtidigt finns ungefär 150 olika nationaliteter i kommunen och det 
talas cirka 100 olika språk (Botkyrka kommun, 2011, 2013). Denna heterogeni-
tet ställer självfallet höga krav på förvaltningen i fråga om att effektivt möta 
medborgarnas varierande servicebehov. Medborgarkontoren har i mångt och 
mycket utvecklats som ett svar på dessa behov, och har varit särskilt centrala 
för resurssvaga grupper i kommunen (Jansson, 2011). Ur ett rättviseteoretiskt 
perspektiv (jämför Rawls, 1971) är Botkyrkafallet därmed passande för att öka 
förståelsen om huruvida e-förvaltningsreformer tillgodoser behoven också hos 
samhällets marginaliserade grupper. Mer precist och policyorienterat: om man, 
med en Rawlsiansk logik, kan förvänta sig att reformer drabbar samhällets 
svaga negativt, bör man också undvika att genomföra dem. Detta perspektiv 
blir desto relevantare med anledning av att det är dessa grupper som använder 
Internet för offentlig information och tjänster i Sverige allra minst (Findahl, 
2009: 8).   

Dessa utmärkande drag hos kommunen utgör gynnsamma förhållanden för att 
explorativt undersöka betydelsen av e-förvaltning utifrån perspektiv på hur 
legitimitet skapas och upprätthålls på politikens utflödessida. Med andra ord, 
som (a) föregångare inom e-förvaltning, och (b) föregångare inom att skapa 
olika direkta möteskanaler för medborgare (i synnerhet öga-mot-öga kontakt 

                                              
15 Personer födda utomlands och personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 
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via medborgarkontor), samt (c) dess heterogena befolkningsstruktur, kan 
Botkyrkastudien användas som ingång till att explorativt analysera och förstå 
e-förvaltningsreformers betydelse för legitimitetsskapande i genomförandele-
det. Detta gäller i synnerhet om vi vill kunna resonera initierat om potentiella 
implikationer av e-förvaltningsreformer för heterogena och marginaliserade 
grupper av medborgare.  

Empiriskt material och tillvägagångssätt 
Fallstudien i Botkyrka genomfördes under perioden 2009-2010. Den bygger på 
sju semistrukturerade intervjuer med tjänstemän som har varit ledande inom 
utvecklingen av medborgarkontor, kommunens demokratiutveckling eller e-
förvaltning, två intervjuer med handläggare vid två medborgarkontor, en 
gruppintervju med den politiska majoriteten, samt en separat intervju med den 
politiska oppositionen (se bilaga A för en förteckning över intervjupersoner-
na). Utöver intervjuerna, bygger studien på ett stort antal kommunala doku-
ment (protokoll, rapporter och strategidokument) och som beskriver utveckl-
ingen av medborgarkontor och e-förvaltning från mitten av 1980-talet fram till 
2010.  

Intervjuerna har syftat till att fördjupa kunskapen om de kommunala aktörer-
nas föreställningar om e-förvaltningsreformer och den lokala implemente-
ringsprocessen (se bilaga B). Intentionen har varit att förstå och tolka fenome-
net utifrån den mening som de inblandade aktörerna själva ger det, snarare än 
att söka återge empiriska ”fakta” (Alvesson & Sköldberg, 2008: 17). Därtill 
gjordes en innehållsanalys16 (bilaga C) av kommunens webbplats och tillgäng-
liga e-tjänster, samt deltagande observationer vid ett av medborgarkontoren, i 
syfte att triangulera innehållet i den kommunala retoriken med vad som prak-
tiskt har implementerats (Yin, 2007: 125-128). En presentation av de prelimi-
nära forskningsresultaten i form av en fallstudierapport (Jansson, 2009) gjor-
des i oktober 2009 inför en grupp bestående av politiker och tjänstemän från 
Botkyrka, där resultaten förankrades och validerades.  

För att skapa en så tät och sammanhängande bild av fallet som möjligt genom-
fördes processpårning (George & Bennett, 2005) av det insamlade materialet. 
Processpårning är särskilt användbart när forskaren ämnar demonstrera hur 
idéer knyts till handling (jämför Hall, 1993). Detta innebar att kommunens 
process för att utveckla e-förvaltning kartlades och delades in i olika faser för 
att kunna urskilja följden av händelser och formativa moment i utvecklings-
processen. Detta arbete resulterade i en licentiatuppsats som i en jämförelse 

                                              
16 Utvärderingen av kommunens webbsida skedde delvis enligt Åströms (2004: 309) kodschema för 
innehåll på kommuners webbplatser. Eftersom denna kategorisering dock främst fokuserar på demo-
kratiseringsrelaterat innehåll (input), utökades analysen med kategorier som även inkluderar servicebe-
tonat innehåll (utflöde), så kallade självbetjäningstjänster, se bilaga C.  
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mellan Botkyrka och Nacka kommun undersökte hur lokala värden påverkas i 
och med införandet av e-förvaltning (Jansson 2011). Resultaten visade att 
kommunernas lokalt etablerade värden (före e-förvaltning) till stor del avgjorde 
hur e-förvaltning kom att betraktas och införas i de två kommunerna. Därmed 
motiverades samma reform på fundamentalt olika sätt i kommunerna. I fallet 
Botkyrka fanns dock i praktiken en större konfliktpotential, där vissa egen-
skaper hos informationstekniken svårligen lät sig anpassas till lokalt etablerade 
värden (Jansson, 2011). 

Med hjälp av slutsatserna identifierades ett antal spår för vidare forskning. Här 
fann jag bland annat ett behov av att öka kunskapen om samspelet mellan 
idéer och praktik, samt vad som sker när dessa inte är helt förenliga. Slutsat-
serna visade även på behovet av att i högre utsträckning uppmärksamma och 
problematisera olika aktörsförhållanden inom den kommunala förvaltningen 
(exempelvis politiker och närbyråkrater) (Jansson, 2011). Licentiatuppsatsens 
analys lade således grunden för respektive artikeluppslag som var för sig och 
från olika vinklar, representerar djupdykningar i studiens övergripande forsk-
ningsproblem – om och hur e-förvaltning inverkar på förvaltningens legitimi-
tetsgrunder. Nedan motiverar jag kortfattat för mina val av metod för dessa 
artiklar.  

I artikel I utförs en litteraturstudie av tidigare forskning om e-förvaltning och 
angränsande forskningsfält för att reda ut innebörden av begreppet ”offentliga 
e-tjänster”. Denna artikel utgör avstampen för avhandlingen. Analysen är gjord 
enligt en tolkande, hermeneutisk ansats där litteraturstudier och empiriska 
studier i ömsesidigt samspel har utvecklat förståelsen av begreppet (se Boell & 
Cezec-Kecmanovic, 2011). Dessa har även bidragit till att identifiera luckor i 
forskningen. Genom att bryta ned begreppet offentliga e-tjänster i dess olika 
beståndsdelar (”offentliga”, ”e” och ”tjänster”) och tolka dessa delar, ömsom 
enskilt och ömsom som helhet, har förståelsen av begreppet offentliga e-
tjänster successivt preciserats (Alvesson & Sköldberg, 2008: 193-213). Studien 
är således något mer än ”bara” en forskningsöversikt. Den bidrar med nöd-
vändiga begreppsliga verktyg för det fortsatta analysarbetet. Syftet med littera-
turstudien skiljer sig från övriga artiklar i avhandlingen på så sätt att dess resul-
tat inte direkt bidrar till att besvara en specifik forskningsfråga. Istället genom-
syrar resonemangen och slutsatserna i denna studie svaren på samtliga forsk-
ningsfrågor.      

I artikel II utför jag en beskrivande idéanalys (Beckman, 2005) av innehållet i 
EU:s policy för e-förvaltning, för att identifiera de framträdande reformidéer-
na bakom e-förvaltning (forskningsfråga (FF) 1). Valet av EU som studieob-
jekt motiverades utifrån att den Europeiska kommissionen anses vara en av de 
mest tongivande aktörerna i utformningen av e-förvaltning i Europa (Criado, 
2009). Inte minst får detta tydliga uttryck i den svenska handlingsplanen för e-



40 

förvaltning, (Regeringskansliet, 2008), och även i SKL:s strategi för e-
samhället, (SKL, 2011b, 2013), som till stor del baseras på EU:s retorik (se 
Europeiska kommissionen, 2009). Även de idéer som når de svenska kommu-
nerna har således formats av EU på övernationell nivå. Medan analyser av den 
svenska handlingsplanen för e-förvaltning finns sedan tidigare (exempelvis 
Melin, 2009), behövs det i sin tur en bättre förståelse av innehållet i EU:s 
policy (Criado, 2009). För att kritiskt analysera och dechiffrera innehållet 
bakom dessa reformidéer konstruerar jag fyra idealtyper utifrån tidigare forsk-
ning om e-förvaltning (se Bergström & Boréus, 2005). Dessa idealtyper appli-
ceras i sin tur på centrala policydokument (handlingsplaner och strategier) 
gällande e-förvaltning från EU. Detta för att uttyda vilken roll, mening and 
innebörd e-förvaltning tillskrivs av den Europeiska kommissionen.   

I artiklarna III, IV och V syftar fallstudien i Botkyrka (se diskussion ovan) till att 
illustrera den praktiska implementeringen av e-förvaltning, det vill säga, hur 
denna reform inverkar på centrala beståndsdelar av det som utgör förvaltning-
ens legitimitetsgrunder: lokala demokratiska värden (FF2), relationen tjänste-
män-politiker (FF3) och relationen tjänstemän-medborgare (FF4). Som tidi-
gare nämnt utgör denna fallstudie därmed det huvudsakliga underlaget för 
avhandlingens resultat.  

I artikel V används även fallstudien av Nacka kommun som en kontrast till Bot-
kyrka kommun (jämför Denk, 2002: 7-29). I likhet med Botkyrka är Nacka en 
föregångarkommun inom e-förvaltning. Nacka är därtill en Stockholmskom-
mun med ungefär lika många invånare (ca 80 0000). Kommunen har även, 
liksom Botkyrka, haft obrutet styre av en och samma politiska majoritet de 
senaste 30 åren.17 Min analys i licentiatuppsatsen visade emellertid att Nacka – 
till skillnad från Botkyrka – har haft en aktiv politisk ledning i utvecklingen av 
e-förvaltning (Jansson 2011). Processen för att utveckla e-förvaltning har 
dessutom sett annorlunda ut. För att kunna undersöka vilken betydelse kom-
munpolitiker har i utvecklingen av e-förvaltning behövdes en kommun som i 
vissa relevanta avseenden liknar Botkyrka men som skiljer sig åt gällande de 
specifika aktörsroller som undersöks (George & Bennett, 2005: 252). I Nacka 
gjordes således en mindre omfattande fallstudie i form av semistrukturerade 
intervjuer med fem tjänstemän och en politiker vilka har varit aktiva i imple-
menteringen av e-förvaltning (se bilaga A & B), samt dokumentstudier av 
kommunala dokument gällande e-förvaltning. På så sätt undersöks hur relat-
ionen mellan tjänstemän och politiker formas av e-förvaltning (FF3). 

    

                                              
17 Nacka kommun har, till skillnad från Botkyrka, styrts av en borgerlig majoritet med Moderaterna 
som det största partiet. Botkyrka har styrts av en vänsterkoalition, bestående av Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 
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E-FÖRVALTNING SOM FÖRÄNDRINGSPROCESS 
Artiklarna i avhandlingen behandlar alla, var för sig, skilda aspekter av e-
förvaltning som förändringsprocess i den offentliga förvaltningen. I det här 
avsnittet knyter jag samman dessa slutsatser genom att beskriva artiklarnas 
huvudsakliga resultat. Inledningsvis ges en konceptuell förståelse av vad of-
fentliga e-tjänster innebär. Sedan identifieras de idéer som ligger bakom feno-
menet. Därefter landar jag slutligen i den praktiska implementeringen av e-
förvaltning i den kommunala förvaltningen. Här undersöks värden, relationen 
politiker-tjänstemän och relationen tjänstemän-medborgare. Sammanfattning-
en av artiklarna utgör i sin tur utgångspunkten för den avslutande diskussionen 
och slutsatserna, där det analytiska mervärdet av att betrakta dessa artiklars 
bidrag tillsammans klargörs. 

Artikel I – Konceptuell förståelse av offentliga e-tjänster 
Vad menas med e-tjänster inom den offentliga förvaltningen? Begreppet är 
mångtydigt och ändrar innebörd, beroende på forskarnas ämnestillhörighet 
eller den praktiska tillämpningen. När ett och samma begrepp får olika inne-
börder blir det svårare att kumulativt bygga kunskap, särskilt inom ett tvärve-
tenskapligt forskningsområde som e-förvaltning. En vag uppfattning om vad 
offentliga e-tjänster konkret innebär kan försvåra förklaringar av förändrings-
processen, eller förståelsen av dess implikationer. Detta kan därtill ha vida 
praktiska konsekvenser för förvaltningen och för medborgaren. Avhandling-
ens första artikel har därför som syfte att, från ett tvärvetenskapligt perspektiv, 
diskutera begreppet offentliga e-tjänster (eng. public e-services) och föreslå ett brett, 
konceptuellt ramverk för hur detta kan förstås och studeras. Analysen utförs 
genom att först bryta isär begreppet i tre olika beståndsdelar – tjänst, e-tjänst 
och offentligt (till skillnad från privat) – och med hjälp av forskning inom in-
formationssystem/informatik och offentlig förvaltning identifiera vad respek-
tive beståndsdel innebär. Genom att alternera mellan dessa olika underbegrepp 
diskuteras och avgränsas innebörden i begreppet offentliga e-tjänster. Ana-
lysen mynnar slutligen ut i ett konceptuellt ramverk som tydliggör begreppets 
olika beståndsdelar och därmed forskningsinriktningar.   

Artikelns övergripande slutsats är att det krävs ett multidimensionellt perspek-
tiv på offentliga e-tjänster för att förstå begreppets fulla innebörd. Detta inne-
bär inte att skapa en gemensam definition över disciplingränserna. Däremot 
bör forskare i sin forskning förhålla sig till de olika dimensionerna av begreppet, 
oavsett om forskningen inriktar sig på förvaltningsfrågor och/eller de tekniska 
aspekterna. Risken är annars att relevanta slutsatser och praktiska implikation-
er förbises. Det konceptuella ramverket som presenteras tillhandahåller en 
utgångspunkt för forskare från olika discipliner där samtliga dimensioner av 
offentliga e-tjänster kan beaktas.  
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Genom detta multidimensionella perspektiv synliggörs en rad aspekter, och 
även problem, i studiet av offentliga e-tjänster. Vi ser exempelvis att offentliga 
e-tjänster för det mesta innebär en förmedling av offentliga tjänster, snarare än 
den faktiska sluttjänsten (till exempel, undervisning eller läkarvård). Detta 
föranleder frågan, vad är tjänsten i fallet e-tjänster? Det tekniska gränssnittet 
eller sluttjänsten? Vi ser också att det är något förvirrande vem e-tjänster fak-
tiskt är en tjänst för: är den till för medborgaren eller för förvaltningen? Dessa 
aktörers syften beskrivs som högst förenliga i forskningen, såväl som i prakti-
ken. Om vi däremot väger in den ofta asymmetriska relationen mellan förvalt-
ningen och medborgare, (till exempel, i fallet försörjningsstöd), och faktumet 
att offentliga tjänster värderas enligt andra kriterier än individuell nytta (exem-
pelvis kollektiv nytta), så uppstår en annan bild. Offentliga e-tjänster, det vill 
säga, förmedlingen av sluttjänsten, blir här snarare en tjänst för förvaltningen. 
Det faktum att e-tjänsterna är offentliga innebär därtill att dessa, i högre grad 
än privata e-tjänster, aktualiserar frågor om tillgänglighet och användande. Lite 
tillspetsat kan man säga att e-tjänsterna därmed fungerar som grindvakter18 till 
den offentliga förvaltningen, vilket väcker en rad rättsliga såväl som etiska 
frågor.  

Artikel II – Idéer och e-förvaltning 
E-förvaltning omfamnas relativt oproblematiskt och okritiskt inom hela EU. 
Den Europeiska kommissionen framträder i sammanhanget som en inflytelse-
rik aktör i EU-ländernas implementering av e-förvaltning. Kommissionens 
inflytande i utformningen av de nationella förvaltningarna har tidigare varit 
begränsat. Detta plötsliga anammande av EU-initierade förvaltningsreformer i 
Europa – genom införandet av e-förvaltning – föranleder ett behov av att 
förstå idéerna bakom EU:s policy för e-förvaltning. Policyinnehållet tycks vid 
första anblicken vara närapå apolitiskt. E-förvaltning framställs som en univer-
sallösning på en mängd problem, ekonomiska såväl som demokratiska. Syftet 
med den andra artikeln är därför att analysera de framträdande idéerna bakom 
EU:s policy för e-förvaltning, för att, ur ett vidare perspektiv, förstå vad dessa 
idéer säger oss om synen på den offentliga förvaltningens roll och organise-
ring. Detta utförs konkret genom en idéanalys av policydokument där idéerna 
relateras till fyra övergripande idealtyper. Dessa baseras på olika förvaltnings-
former tagna ur forskningen om e-förvaltning: 1) New Public Management 2) 
Post-Weberian Bureucracy 3) A New Dawn of Deliberative Democracy och 4) Digital-
Era Governance.   

Artikelns slutsatser visar att somliga idealtyper är mer framträdande än andra, 
nämligen New Public Management och Digital-Era Governance. Betoningen ligger 
                                              
18 En grindvakt betraktas här som någon eller något som möjliggör tillträde till en tjänst. Denne eller 
detta avgör vem som ska släppas in genom ”grinden” men även vem som kan stanna kvar innanför 
grinden.  
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framför allt på idéer såsom att stärka medborgarens roll som kund (konsu-
mentmakt), samt att uppnå produktivitet och kostnadseffektivitet. Ytterligare 
idéer som lyfts fram är utformningen av en integrerad, flexibel och responsiv 
förvaltning med hjälp av nations- och myndighetsöverskridande e-tjänster. 
Fokus ligger här på att skapa en gör-det-själv-förvaltning (DIY-government), där 
en stor del av ansvaret för den offentliga serviceproduktionen läggs på den 
enskilde medborgaren.  

Policyinnehållet uppvisar däremot få idéer som korresponderar till idealtyperna 
Post-Weberian Bureucracy eller A New Dawn of Deliberative Democracy. Snarare tycks 
det övergripande målet vara att åstadkomma en avbyråkratisering och avpoliti-
sering av offentlig förvaltning. Enligt denna logik bygger förvaltningens legiti-
mitet främst på kundnöjdhet och brukardeltagande, medan aspekter som 
rättssäkerhet eller demokratisk representation nedprioriteras. Den offentliga 
förvaltningens huvudfunktion beskrivs som serviceproducerande, med fokus 
på effektiv output. Service snarare än förvaltning (eng. government) står därmed i 
fokus. Detta visar på en renodling av innehållet i e-förvaltningsreformer. 
Kommissionen har tonat ned demokratifrågor, som tidigare hade ett visst 
utrymme i policydokumenten, medan servicefrågor har accentuerats. Samman-
fattningsvis visar dessa idéer på en tämligen minimalistisk syn på den offentliga 
förvaltningens roll i mötet med medborgaren – den bör vara så osynlig och 
flexibel som möjligt – och en optimistisk syn på medborgaren vad gäller att 
vilja eller kunna bli mer aktiv i serviceproduktionen. 

Artikel III – Lokala värden och e-förvaltning 
Demokrativärden, som jämlikhet och opartiskhet, anses i förvaltningsforsk-
ningen ha en central betydelse i förvaltningens praktiker för att denna ska 
uppfattas som legitim av medborgarna. Samtidigt finns det i retoriken som 
omgärdar e-förvaltning ett övergripande fokus på effektivisering, främst kost-
nadseffektivitet. Det finns således farhågor om att ett allt större inslag av e-
förvaltning ska leda till en nedprioritering av den offentliga förvaltningens 
demokratiska funktion. Syftet med den tredje artikeln är därför att öka kun-
skapen om relationen mellan demokrativärden och e-förvaltningsreformer. Jag gör detta 
genom att analysera betydelsen av lokala demokrativärden för införandet av e-
förvaltning i Botkyrka kommun. Analysen utförs med hjälp av Sabatiers och 
Jenkins-Smiths (1994) Advocacy Coalition Framework som fokuserar på kärnvär-
dens roll i förändringsprocesser. Artikelns huvudfrågor rör huruvida kommu-
nens lokala demokrativärden möjliggör eller bromsar utvecklingen av e-
förvaltning, samt vad denna utvecklingsprocess kan ha för implikationer.  

En viktig slutsats är att kommunens demokratiska kärnvärden har haft en 
viktig funktion i utvecklingen av de lokala e-tjänsterna. Praxis har ändrats, det 
vill säga offentliga e-tjänster får stegvis en allt mer framträdande roll i service-
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utövningen, jämfört med medborgarkontoren och det personliga mötet. Trots 
dessa förändringar är dock pratet detsamma. De ledande aktörerna fortsätter att 
aktivt knyta samma lokala demokratiska kärnvärden till utvecklingen av de 
kommunala e-tjänsterna. E-förvaltning framställs således som en naturlig 
fortsättning på medborgarkontorstanken. Enligt den kommunala retoriken 
fortsätter Botkyrka därmed att fördjupa sitt tidigare arbete med att skapa lät-
tillgängliga och flexibla kontaktkanaler som möjliggör dialog, lyhördhet och 
likabehandling av kommuninvånarna. På detta sätt legitimeras och möjliggörs 
utvecklingen av e-tjänsterna såväl internt som gentemot kommuninvånarna.  

En övergripande slutsats är således att lokalt definierade demokrativärden – 
och därmed lokala institutioner – spelar en viktig roll för hur förändringspro-
cessen motiveras, legitimeras och genomförs i kommunen. Kommunens vär-
den möjliggör och förstärker utvecklingen av e-tjänster och vice versa. Det 
finns dock potentiella risker med att en lokal retorik som har sitt ursprung i, 
och är hårt associerad med, en viss praxis (här: medborgarkontor) förblir 
densamma, samtidigt som denna praxis ändras. E-tjänster skiljer sig nämligen 
på flera sätt från medborgarkontorens verksamhet, exempelvis gällande indivi-
dens möjlighet till att enkelt tillgodogöra sig den information och service som 
erbjuds. En alltför avvikande praktik kan således leda till att retoriken urvatt-
nas och i längden, medvetet eller omedvetet, anpassas till praktiken. På längre 
sikt kan detta leda till en urvattning av de demokratiska kärnvärden som de 
lokala aktörerna menar genomsyrar kommunen.   

Artikel IV – Politiker och e-förvaltning 
Utvecklingen av e-förvaltningsreformer har huvudsakligen skett i form av 
tidsbegränsade och organisatoriskt avgränsade IT-projekt. IT-projekt för-
kroppsligar det som, enligt samtida ideal, anses tillhöra tjänstemannasfären: 
expertis och det teknisk-administrativa genomförandet av politiska mål. Politi-
ker har därför traditionellt haft en relativt tillbakadragen roll i IT-utveckling 
och sålunda även i e-förvaltningsreformer. Samtidigt får e-förvaltning en allt 
större plats i utformningen av den offentliga förvaltningen, särskilt resursmäss-
igt. Utvecklingen aktualiserar demokratifrågor om hur långt den politiska 
delegeringen kan och bör sträcka sig. Det finns därmed anledning att närmare 
undersöka politikers roll i den tidiga och därmed formativa fasen av e-
förvaltning, det vill säga, i projektfasen. I fjärde artikeln är syftet därför att 
analysera kommunpolitikers roll i och betydelse för projektorganiseringen av e-förvaltning, 
samt diskutera vilka demokratiska implikationer deras deltagande eller icke-
deltagande kan få. Detta görs genom en jämförelse av två svenska kommuner, 
Botkyrka och Nacka kommun. I Botkyrka har politikerna haft en relativt till-
bakadragen roll, medan de i Nacka har varit mer framträdande (särskilt en 
politiker). Genom att använda både normativa och empiriska exempel om hur 
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ansvarsfördelningen mellan tjänstemän och politiker ser ut, alternativt bör se 
ut, jämförs organiseringen i de två kommunerna.  

Artikelns resultat visar att politikernas roller har sett olika ut i de båda kom-
munerna. I Botkyrka begränsas politikers deltagande främst till budgetstyrning. 
E-förvaltning drivs och utformas här av tjänstemännen. I Nacka har däremot 
politiken varit starkt involverad i att både utforma och driva utvecklingen i 
enlighet med politiska mål och visioner. Här finns en tydligare strategisk styr-
ning i fråga om en gemensam målbild och tydligt avsatta resurser. Båda fallen 
visar dock på att det politiska mandatet har betydelse för att realisera den 
omfattande och långsiktiga verksamhetsförändring som e-förvaltning innebär. 
Slutsatserna pekar särskilt på betydelsen av politisk styrning. Detta eftersom 
politikerrollen, till skillnad från tjänstemannarollen, bland annat innehar den 
formella beslutsmakten och därmed beslutslegitimiteten i politiskt styrda orga-
nisationer som kommuner. Tjänstemännen tycks följaktligen tillskriva e-
förvaltning en större långsiktighet och koherens, men även legitimitet, om 
reformens politiska vision utformas och aktivt drivs av politikerna själva. Ana-
lysen uppmärksammar hur politikernas betydelse för projektutveckling internt 
(inom den kommunala organisationen) anses kopplat till politikernas roll som 
folkvalda och därmed legitima representanter externt (gentemot medborgarna).  

Artikel V – Närbyråkrater och e-förvaltning    
Närbyråkrater har traditionellt fungerat som det offentligas ansikte utåt och 
sålunda utgjort den ”mänskliga sidan av förvaltningen”. Enligt flertalet teore-
tiska perspektiv har de därför en central funktion i skapandet och upprätthål-
landet av legitimitet. Införandet av e-förvaltning utmanar dock på flera sätt 
denna funktion, bland annat genom att medborgaren i allt större utsträckning 
uppmanas att möta det offentliga via elektroniska kanaler. Vissa framhåller att 
detta ger en post-weberiansk ordning, där regler, opersonlighet och neutralitet 
får en allt större betydelse. Förändringen riskerar dock att komma med en 
kostnad, i synnerhet för den mänskliga dimensionen av närbyråkratrollen, 
såsom förmågan till lyhördhet, medkänsla och anpassning till de vitt skilda 
situationer som verkligheten innebär. Syftet med den femte artikeln är därför 
att undersöka om och i så fall hur, ökade inslag av e-förvaltning påverkar närby-
råkraters förutsättningar att fullfölja sina legitimitetsskapande uppgifter i det 
politiska systemet.  

Analysen tar avstamp i en rekonstruerad norm som på grundval av teorier om 
närbyråkratens legitimitetsskapande potential sammanfattar dennes roll och 
uppgift i förvaltningen. Utgångspunkten för analysen är att tjänstemännens 
arbete på medborgarkontoren i Botkyrka i mångt och mycket överensstämmer 
med närbyråkraters roll och uppgift som beskrivet i den rekonstruerade nor-
men. Medborgarkontorens legitimitetsskapande roll jämförs sedan med hur e-
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förvaltning, och särskilt offentliga e-tjänster, motiveras i det kommunala pra-
tet. Jämförelsen görs även med hur e-tjänster rent praktiskt och tekniskt har 
utvecklats till dags dato. 

Artikelns slutsatser visar på att e-förvaltning, i det kommunala pratet, anses 
bygga på liknande principer som medborgarkontoren – en flexiblare, mer 
tillgänglig och lyhörd kommun. Men faktisk praxis visar att det finns väsentliga 
skillnader mellan de två kontaktkanalerna. Resultaten understryker att e-
tjänster huvudsakligen innebär ökad flexibilitet i form av tillgänglighet. Dock är 
de elektroniska kanalerna mindre flexibla när det gäller situations- eller behov-
sanpassning. Exempelvis har närbyråkraten i form av det personliga mötet 
bättre förutsättningar för att kommunicera och tillhandahålla service enligt 
medborgarens individuella behov. I detta möte finns även en bättre kapacitet 
för att fånga upp svagare röster i samhället, till exempel i form av olika kun-
skapsförbistringar, men också åsikter hos marginaliserade grupper eller indivi-
der. E-tjänster lägger däremot ett större eget ansvar på individen att införskaffa 
sig den nödvändiga kunskapen, färdigheterna eller intresset för att effektivt 
möta eller påverka den offentliga förvaltningen. Detta följer av att informat-
ionstekniken, i sin nuvarande lokala utformning och implementering, inte 
tillåter samma situations- eller individanpassning som det personliga mötet, till 
exempel gällande språkanpassning. I och med att elektroniska kanaler ges en 
allt större plats i kommunens kontakt med kommuninvånare inskränks närby-
råkratens möjlighet att agera som mellanhand och översättare av olika lokala 
behov. Detta kan potentiellt begränsa den offentliga förvaltningens kapacitet 
att vara lyhörd mot en flora av varierande behov.  

 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Syftet med den här avhandlingen har varit att analysera den reella och potenti-
ella förändring som e-förvaltning innebär för den offentliga förvaltningens 
legitimitetsgrunder, både i form av hur e-förvaltning har formulerats som idé, 
och hur det konkret har gått till när e-förvaltning har implementerats i prakti-
ken. På så sätt utforskar avhandlingen två spår: (a) hur e-förvaltning som för-
ändringsprocess gestaltar sig i det studerade huvudfallet, samt (b) vad denna 
förändringsprocess innebär och kan innebära för förvaltningens legitimitets-
grunder, mot bakgrund av detta fall. Analysen har utförts genom fem delstu-
dier som tillsammans undersöker den konceptuella förståelsen och idéerna 
bakom e-förvaltning, samt den praktiska implementeringsprocessen på kom-
munal nivå. Jag fokuserar särskilt på vad denna process innebär för lokala 
värden och olika aktörsförhållanden inom den kommunala förvaltningen, mot 
bakgrund av kommunernas centrala plats i genomförandeledet av offentlig 
politik. För att explorativt kunna resonera om och tydliggöra e-
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förvaltningsreformers betydelse för upprätthållandet av legitimitet i genomfö-
randeledet, utgår jag från en fallstudie av Botkyrka kommun. Här har kommu-
nens avvikande karaktäristika – som det tidiga införandet av e-förvaltning, den 
långa traditionen av medborgarkontor, samt den heterogena befolkningsstruk-
turen – använts för att generera nya insikter om forskningsproblemet i fråga. 

Avhandlingen tog sitt avstamp i iakttagelsen att stora resurser investeras i 
utvecklingen av en elektronisk offentlig förvaltning. Vidare finns en retorik 
som innefattar stora förhoppningar om att e-förvaltning ska kunna fungera 
som en universallösning på en uppsjö av problem som den offentliga sektorn 
brottas med. Den övergripande visionen är att skapa en mer effektiv och mer 
öppen, lyhörd och tillgänglig offentlig förvaltning. I sin tur förväntas, bland 
annat, förtroendet för förvaltningen stärkas.  

Samtidigt har det inom forskningen funnits en kunskapsbrist gällande vad e-
förvaltning i praktiken kan komma att innebära för offentliga institutioner, där 
olika typer av intressen, aktörer och värden samverkar med och balanseras 
mot varandra. Det är rimligt att förvänta sig att ett ökande inslag av e-
förvaltning påverkar förvaltningens organisering. Detta är särskilt intressant 
mot bakgrund av att sådana förändringar skulle kunna inverka på förvaltning-
ens möjligheter till att skapa och upprätthålla legitimitet i genomförandet av 
offentliga beslut. Det är helt uppenbart att en förändring äger rum. Men hur 
det händer, vilka idéer, värden och intressen som prioriteras, samt vilka poli-
tiska implikationer utvecklingen kan ha för en legitim maktutövning av för-
valtningen, är alls inte lika tydligt. Anläggs ett sådant förhållningssätt, är det 
inte i första hand relevant att utvärdera den tekniska mognadsgraden. Ur ett 
statsvetenskapligt perspektiv handlar det snarare om att uppmärksamma och 
problematisera förvaltningspolitiska aspekter, såsom implementeringsprocessen 
inom förvaltningen och vad som händer med förvaltningens organisering när 
en omfattande reform som e-förvaltning införs. Detta är även inriktningen på 
denna avhandling. 

Det jag, på grundval av resultaten i avhandlingens fem artiklar, huvudsakligen 
har kommit fram till är följande: 

 För det första, fallstudien av e-förvaltning i Botkyrka kommun visar att 
förändringsprocessen är som tydligast i den kommunala praktiken. 
Detta sker genom en ny praxis, där den praktiska utvecklingen och till-
lämpningen av IT blir ett allt viktigare inslag i kommunens serviceut-
övning, till exempel i form av olika e-tjänster. I det kommunala pratet 
finns däremot en anmärkningsvärd stabilitet där e-förvaltning aktivt 
knyts till lokalt etablerade verksamhetsidéer och värden. Dessa har i sin 
tur sitt ursprung i medborgarkontorens flexibla och direkta medborgar-
kontakt.  
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 För det andra, denna nya praxis bidrar till en omorganisering av aktörs-
roller- och förhållanden, och i viss mån makt/inflytande, mellan olika 
aktörer. Ledande tjänstemän i Botkyrka övertar den politiska styrningen 
på ett strategiskt plan från lokalpolitikerna, medan tjänstemännen (sär-
skilt närbyråkrater) kringgås genom att medborgarna förväntas ta ett 
större eget ansvar för interaktionen med förvaltningen.  

 För det tredje, denna omorganisering innebär att legitimitetsgrunder 
såsom brukarinflytande och kundanpassning placeras i förgrunden me-
dan den politiska styrningen och bedömningen, hamnar i bakgrunden. 
De två tidigare legitimitetsgrunderna är även framträdande i EU:s idéer 
gällande e-förvaltning, och återkommer sålunda även i den praktiska 
implementeringen av reforminitiativen.  

 För det fjärde, e-förvaltningsreformer skiljer sig i vissa avseenden från 
etablerade förvaltningsmodeller för hur legitimitet i genomförandeledet 
skapas. Studiens slutsatser indikerar särskilt en potentiell framväxt av 
en så kallad gör-det-själv-logik, där legitimitet främst grundar sig på indivi-
dens möjlighet till självbetjäning och självförvaltning via lättillgängliga 
elektroniska kanaler. Denna logik tyder dock på en viss legitimitetspro-
blematik, där förvaltningens tillgänglighet inte bör tas för given.   

Jag kommer nu, i detta sista och avslutande avsnitt, utförligare diskutera dessa 
fyra övergripande slutsatser. Genom att följa hur e-förvaltningsidéer kommer 
till uttryck i lokalt prat och praxis, illustreras om och hur e-förvaltning bidrar 
till förvaltningens legitimitetsgrunder. Därefter används dessa slutsatser som 
avstamp för en diskussion om e-förvaltningsreformers potentiella konsekvenser. 
Detta innebär att, mot bakgrund av huvudfallet Botkyrka, resonera om vad 
ökade inslag av en gör-det-själv-logik potentiellt skulle kunna innebära för 
skapandet av en legitim (elektronisk) förvaltning. Jag avrundar slutligen med 
förslag till fortsatt forskning.  

Stabilitet i det lokala ”pratet”  
Aktörers prat om e-förvaltning ger oss en fingervisning om vilka legitimitets-
grunder som kommer till uttryck. Studien av e-förvaltning i Botkyrka antyder 
en märkbar stabilitet, åtminstone i det kommunala ”pratet”, det vill säga, vad 
ledande aktörer skriftligen och muntligen uttrycker beträffande reforminitiati-
ven. Artikel III och V visar att kommunens uttalade mål alltjämt är att skapa 
en tillgänglig, lyhörd och närvarande kommun med en serviceutövning som 
framhäver det kollektivas roll och ansvar för den enskilde individen. Den 
avgörande skillnaden är att detta nu huvudsakligen ska förverkligas med hjälp 
av elektroniska hjälpmedel (e-tjänster), snarare än via medborgarkontor och 
personlig kontakt, öga-mot-öga. E-förvaltning anses av ledande aktörer snarast 
förstärka redan existerande verksamhetsidéer och värden. Införandet av e-
förvaltning har med andra ord inte ändrat Botkyrka kommuns kollektiva iden-
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titet, eller snarare, vem kommunen uppfattar sig själv att vara (jämför Jacobs-
son, 2002c). 

Självfallet går det att hävda att det finns flera likheter mellan idéerna som 
medborgarkontor och e-förvaltning bygger på. Exempelvis bygger båda re-
forminitiativen på en explicit strävan efter en integrerad, utåtriktad och högt 
tillgänglig förvaltning. Jag menar dock att Botkyrkas idéer gällande e-
förvaltning utmärker sig i flera, grundläggande hänseenden. Detta framträder 
som tydligast när de kontrasteras mot idéerna bakom EU:s policy för e-
förvaltning (artikel II).  

I min analys av Botkyrkas lokala värden (artikel III) tillskrivs den kommunala 
förvaltningen en framträdande roll. Enligt denna logik anses förvaltningen ha 
det huvudsakliga ansvaret för att förse kommuninvånarna med det grundläg-
gande stöd som krävs för att de effektivt ska kunna nyttja den offentliga ser-
vicen. I EU:s policy för e-förvaltning finns i jämförelse en betoning på indivi-
dens eget ansvar. Fokus ligger på att underlätta förmedlingen av offentlig ser-
vice genom en för medborgaren skräddarsydd och integrerad förvaltning (one-
stop-government). Demokratiska och byråkratiska processer och indelningar bör 
enligt denna organisering göras så osynliga som möjligt. Förvaltningens roll 
utmålas sålunda huvudsakligen som att tillhandahålla tillräckligt med informat-
ion och service för att främja självförvaltning och en ökad samproduktion av 
service bland medborgaren, men även medborgarens möjlighet att välja och 
ställa krav på servicealternativ. Detta överensstämmer till viss del med legitimi-
tetsgrunderna för de brukar- och marknadsorienterade förvaltningsmodellerna 
(Rothstein, 2010b).  

EU:s policy för e-förvaltning tillskriver därmed medborgaren en tämligen fram-
trädande och aktiv roll. Förvaltningen ges däremot en relativt tillbakadragen, 
närmast minimalistisk, roll. Detta kan tolkas som att individens roll och eget 
ansvar framhävs, till skillnad från det kollektivas roll och ansvar. Därmed 
finns, menar jag, en skillnad i synen på kollektivets kontra individens roll i sam-
hället mellan Botkyrkas sätt att se på e-förvaltning och EU:s synsätt (jämför 
Lundquist, 1998: 67-70; Rothstein, 2010c: 17). Denna grundläggande skillnad 
indikerar att det sker en lokal anpassning av e-förvaltningsreformers innehåll 
på kommunal nivå i Botkyrka. Meningsskapande sker här på grundval av exi-
sterande värden och en logik formad efter tidigare verksamhet (främst med-
borgarkontoren), där förvaltningens ansvar för individen har haft en central 
plats i kommunens serviceutövning (artikel III).  

Förändring genom ny praxis  
Det är när analysen sträcker sig bortom tjänstemäns och politikers utsagor, till 
faktisk praxis, som förändringar inom Botkyrkas förvaltning framträder som 
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tydligast. På så sätt blir också reforminitiativens betydelse för förvaltningens 
organisering tydlig. Artikel IV redogör för hur IT-projekt avlöser varandra och 
blir alltmer ambitiösa. Artikel V visar därtill på hur e-tjänster anses bli ett allt 
viktigare inslag i mötet med medborgaren. Enligt kommunala aktörer ska 
Internet bli huvudkanalen för medborgarnas kontakt med kommunen. I sin 
tur tilldelas medborgarkontoren och det personliga mötet en kompletterande 
roll. Analysen lyfter fram hur IT-utvecklingen bidrar till att vissa aktörer, bete-
enden och aktiviteter placeras i förgrunden, med resultatet att andra hamnar i 
bakgrunden (artikel IV & V). Det sker, närmare bestämt, en omorganisering av 
aktörsroller- och förhållanden, där bestämda funktioner och, i viss mån, 
makt/inflytande, förskjuts från politiker till tjänstemän; från tjänstemän till 
medborgare. I gengäld innebär denna omorganisering att bestämda legitimi-
tetsgrunder – medvetet såväl som omedvetet – accentueras. Jag vill betona att 
denna omorganisering inte enbart sker i den praktiska, tekniska tillämpningen 
av e-förvaltning, utan även i beslutsprocesserna bakom införandet.  

Det senare är särskilt framträdande i studien av politikers roll och betydelse i 
projektorganiseringen av e-förvaltning (artikel IV). Resultaten visar att politi-
kerna i Botkyrka i praktiken har överlåtit en grundläggande dimension av 
politikerrollen till ledande tjänstemän, nämligen den politiska styrningen (Bäck, 
2000). Detta inbegriper en strategisk typ av styrning där tjänstemännen aktivt 
deltar i utformningen av de politiska visionerna bakom e-förvaltningsreformer. 
Denna omorganisering av roller mellan tjänstemän och politiker innebär dock 
inte nödvändigtvis att den faktiska makten överförs till tjänstemännen. Politi-
kerna sitter exempelvis fortfarande på den formella beslutsmakten. Jämförel-
sen med Nacka kommun illustrerar hur en stark politisk förankring och styr-
ning på ett strategiskt plan underlättar det praktiska genomförandet av e-
förvaltning. Den politiska styrningen tycks här legitimera den resurskrävande 
och förvaltningsövergripande utvecklingen av e-förvaltning, då politiker är 
ytterst ansvariga för verksamheten och således demokratiskt ansvariga. 

Artikel V lyfter fram de konkreta förändringar som den praktiska tillämpning-
en av IT medför för serviceutövningen i Botkyrka kommun. Jag visar här att e-
tjänster innebär en ny form av interaktion mellan kommuninvånare och för-
valtning, som svårligen går att likställa med medborgarkontoren. Artikel V 
pekar särskilt på att det är i förmedlingen av information och tjänster som de 
huvudsakliga skillnaderna i praxis mellan medborgarkontor och e-tjänster 
återfinns. Vid medborgarkontoren har förvaltningen aktivt strävat efter att 
tillmötesgå och anpassa sig till kommuninvånarnas heterogena förutsättningar 
och behov (artikel III & V). Därigenom skapas också en grund för att bemöta 
medborgarna på liknande villkor. Denna flexibla situationsanpassning anses av 
flera kommunala aktörer vara en hörnsten i kommuninvånarnas förtroende för 
förvaltningen. 
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Även e-tjänster innebär till viss del en situationsanpassad förmedlingsprocess. 
Exempelvis har Botkyrka planer på att utveckla en lösenordbaserad portal på 
kommunens webbplats som ger åtkomst till skräddarsydd information och 
tjänster för kommuninvånarna. Analysen i artikel V uppmärksammar dock att 
denna typ av situationsanpassning omöjligt kan likställas med den lyhördhet 
och behovsanpassning som närbyråkraterna på medborgarkontoren alltjämt 
uppvisar i kommunen. I jämförelse erbjuder de kommunala e-tjänsterna främst 
en flexibilitet i form av dygnetruntåtkomst till kommunal information och 
service, det vill säga, förbättrad tillgänglighet. Webben har varken specifika kon-
tor eller öppettider och kan således tillhandahålla information på ett direkt och 
transparent sätt. Även om dessa grundläggande skillnader kan tyckas uppen-
bara, saknas likväl en initierad diskussion om detta i det kommunala pratet.   

Denna förändring av praxis i kommunens möte med medborgaren uppvisar 
flera likheter med de idéer som framhävs i EU:s policy för e-förvaltning (arti-
kel II). I det kommunala pratet om e-förvaltning finns en betoning på att 
förvaltningen bör stötta och underlätta medborgarnas kontakt med kommu-
nen, det vill säga, ett kollektivt ansvar. I e-tjänsternas praktiska utformning 
finns däremot ett underförstått antagande om en typ av självförvaltning. 
Kommuninvånarna förväntas här blir mer självgående i sitt möte med förvalt-
ningen. I viss mån övertar invånarna även vissa av tjänstemännens (eller när-
byråkraternas) funktioner, inte minst när det gäller att hantera information om 
tjänsterna. Detta innebär att ansvaret för effektivt utförda tjänster i högre 
utsträckning än tidigare (läs, medborgarkontoren) överförs från förvaltningen 
till kommuninvånarna. Du måste själv veta var du ska hitta information, vilka 
tjänster du ska söka och förstå hur du ska använda dig av dem, alternativt 
påverka dem (artikel III & V). Huruvida och i vilken utsträckning denna an-
svarsöverföring även innebär en maktöverföring är, menar jag, således inte 
alldeles uppenbart.  

Analysen visar därmed att det finns en diskrepans mellan lokalt prat och ny 
praxis i Botkyrka kommun. Den lokala föreställningen om e-förvaltning som en 
vidareutveckling av medborgarkontorstanken går inte att likställa med den 
praktiska innebörden, där en annan typ av interaktion och rollfördelning äger 
rum mellan förvaltning och kommuninvånare.  

Denna diskrepans kan delvis förklaras utifrån att det i nuläget finns begränsade 
möjligheter att omstöpa e-förvaltningsreformer lokalt (artikel III). Ett fåtal 
privata IT-leverantörer står för majoriteten av IT-utvecklingen bland svenska 
kommuner (jämför Löfstedt, 2010). Även om informationsteknikens symbo-
liska egenskaper potentiellt skulle kunna anpassas till de lokala förutsättningarna 
i Botkyrka, försvårar teknikens externt skapade egenskaper den praktiska 
realiseringen av detta. Empirin visar dock även på att aktörerna i Botkyrka 
aktivt väljer att inte använda sig av (eller utveckla) relativt enkla, alternativa IT-
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lösningar som motsvarar de lokala behoven (artikel III & V). Ett tydligt exem-
pel är att kommunens webbplats enbart finns på svenska (med viss informat-
ion på finska). Detta trots att Botkyrka alltså utgör en av de invandrartätaste 
kommunerna i Sverige, med cirka 150 olika nationaliteter. Kommunens intent-
ion är emellertid att medborgarkontoren ska förmå fånga upp de kommunin-
vånare som inte passar webbplatsens standardiserade format19, och således att 
kontoren ska fungera som kompletterande kontaktkanal.  

Fallstudien i Botkyrka uppvisar därmed ”lösa kopplingar” mellan ett lokalt 
etablerat prat och en ny praxis. Detta är i linje med organisationsteoretiska 
perspektiv (Meyer & Rowan, 1977) som lyfter fram att organisationer i strävan 
efter att framstå som socialt legitima, retoriskt framställer läget som att reformer 
har implementerats – men i praktiken fortsätter verksamheten i gamla hjulspår 
(jämför Bergström, 2002). Den markanta skillnaden i föreliggande studie är 
dock att det är genom ny praxis som de största förändringarna märks, inte i 
pratet. Jag förklarar detta utifrån IT:s materiella och externt skapade egenskap-
er, men även utifrån att det saknas ett resonemang om hur IT-lösningarna kan 
anpassas till de kommunspecifika behoven. Ur denna förändring av praxis 
framträder i sin tur olika legitimitetsgrunder. 

Olika legitimitetsgrunder framträder 
Min analys utgår från premissen att legitimitet i genomförandet av offentliga 
beslut kan skapas genom olika organisationsformer, vilka var för sig lyfter 
olika legitimitetsgrunder. Rothstein (2010b: 23) beskriver förekomsten av sex 
förvaltningsformer i den moderna välfärdsstaten: (1) den legal-byråkratiska, (2) 
den professionella, (3) den korporativa, (4) den brukarorienterade, (5) den 
politikerorienterade, och (6) den marknadslika modellen. Jag har redan visat att 
e-förvaltning, som idé på EU-nivå, aktivt bygger på främst de marknads- och 
brukarorienterade modellerna. Även i den praktiska implementeringen på lokal 
nivå i Botkyrka kommun framträder flera av legitimitetsgrunderna i dessa 
förvaltningsformer. Samtidigt är vissa förvaltningsformer tydligt frånvarande. 

För det första, e-förvaltningsreformernas tekniska komplexitet medför att den 
professionella förvaltningsmodellen accentueras. Botkyrkastudien (artikel IV) illustre-
rar hur kommunpolitikerna överlåter stora delar av besluts- och styrningspro-
cessen till tjänstemännen. Till viss del handlar detta förstås om att tjänstemän-
nen i fråga behärskar kunskapsområdet (IT) bättre än de förtroendevalda. 
Därmed bidrar tjänstemännens professionella bedömning och tekniska exper-
tis till att stärka legitimiteten i genomförandeprocessen, åtminstone i teorin. I 
praktiken tycks detta dock vara mer problematiskt. Förvaltningens verksamhet 
legitimeras fortfarande, både internt och externt, utifrån den demokratiskt-
                                              
19 Exempelvis talar medborgarkontorens handläggare flera av de stora invandrarspråken och möjlig-
heten till tolk finns även. 
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parlamentariska styrkedjan, med politisk representation och styrning som 
fundament. Analysen visar att mötet mellan den politiskt styrda förvaltningen 
och den (tjänstemannadrivna) professionella förvaltningsmodellen leder till att 
vissa av tjänstemännen ifrågasätter tillvägagångssättet för implementeringspro-
cessen. Ur legitimitetssynpunkt kan det även diskuteras om yrkeskåren IT-
kunniga, i dess olika konstellationer, verkligen innehar den tilltro från allmän-
heten som andra etablerade professioner har, till exempel läkare, eller om IT-
kunniga ens kan anses vara en samlad profession (se Dunleavy, et al., 2006a: 
29). Det går således att ifrågasätta om förutsättningarna för denna förvaltnings-
modell är tillräckliga för skapandet och upprätthållandet av legitimitet i fallet e-
förvaltning. 

Följaktligen är den politikerorienterade modellen tydligt frånvarande i utvecklingen 
av e-förvaltning i Botkyrka. Den är dock desto mer närvarande i Nacka kom-
mun, där politisk styrning och bedömning har haft en central plats i utform-
ningen av e-förvaltningsreformer (om än inte på detaljnivå). Detta tycks också 
ha haft bäring på legitimeringen av implementeringsprocessen inom kommu-
nen (artikel IV).    

För det andra, i och med att medborgaren får en mer direkt och transparent 
åtkomst till kommunala beslutsprocesser och servicealternativ via elektroniska 
kanaler, finns inslag av den brukarorienterade förvaltningsmodellen. Det kommunala 
pratet beskriver uttryckligen att webben ska användas för att öka transparen-
sen och inflytandet i besluts- och genomförandeprocesser. Dessa intentioner 
är även synliga i praktiken, i form av elektroniska medborgarförslag, möjlig-
heten att följa ärenden och beslut i elektroniska arkiv eller se direktsända 
kommunfullmäktigemöten på webben (artikel V). Detta skapar, om inte reellt 
inflytande för medborgaren, så åtminstone en möjlighet till delaktighet och 
medbestämmande. Däremot har olika medborgargrupper inte involverats i 
själva utformningen av e-tjänsterna. I Botkyrka återfinns föga av den sampro-
duktion av e-tjänster som diskuteras i EU:s policydokument. Snarare utvecklas 
nuvarande e-tjänster efter de behov som kommunens tjänstemän uppfattar sig 
se bland medborgarna (artikel III). Huruvida kommunens e-tjänster är tillräck-
ligt representativt utformade är således en fråga som kvarstår att besvara. 
Likaså är det inte självklart att de invånarröster som utövar inflytande genom 
elektroniska kanaler är representativt fördelade. 

För det tredje, i likhet med EU:s policy för e-förvaltning finns i kommunens 
nya praxis en underliggande betoning på individens möjlighet till inflytande 
(artikel V). Via informationsutbudet på kommunens webbplats är det menat 
att invånarna erhåller en typ av konsumentmakt i form av möjligheten att 
jämföra och välja servicealternativ. På så sätt närmar sig e-förvaltning i Bot-
kyrka den marknadslika förvaltningsmodellen. Elektroniska kanaler underlättar för 
invånare att ”rösta med fötterna”, det vill säga, välja bort de servicealternativ 



54 

som inte passar. Ett konkret exempel är webbportalen ”Min skola”, där det går 
att jämföra och välja bland information om olika för- och grundskolor. Visser-
ligen kan marknadsorienteringen i Botkyrka inte jämföras med utvecklingen av 
e-förvaltning i Nacka, där kommunens valfrihetssystem uttryckligen har styrt 
utvecklingsprocessen (artikel IV). I Botkyrka har detta snarare diskuterats i 
termer av individuell (kund)tillpassning, än specifik valfrihet (artikel V). För att 
verka legitimiserande kräver dock denna förvaltningsmodell att kommuninvå-
narna har liknande möjligheter att nå och tillgodogöra sig information. I en 
heterogen kommun som Botkyrka är denna förutsättning således svår att 
uppnå.   

För det fjärde, den praktiska tillämpningen av e-förvaltning realiserar därtill, i 
viss mån, en legal-byråkratisk förvaltningsmodell. Generella regler och rutiner kan i 
form av IT-system formaliseras. Därmed förenklas tjänstemännens regeltolk-
ning, vilket skapar större förutsebarhet. Detta i synnerhet eftersom de flesta e-
tjänster i Botkyrka för närvarande bygger på högt formaliserade och regelbase-
rade serviceförfaranden, till exempel ansökningar till skolplatser. Som analysen 
i artikel V visar, sker utvecklingen av denna förvaltningsmodell dock indirekt 
eftersom den ökade rättssäkerheten lyfts förvånansvärt lite i det kommunala 
pratet (eller på EU-nivå). Parallellt är det även tydligt att den hierarkiska orga-
niseringen som en legal-byråkratisk förvaltningsmodell vilar på utgör raka 
motsatsen till den integrerade förvaltning (one-stop-government) som föreställ-
ningarna om e-förvaltning inbegriper, både lokalt och på EU-nivå.   

Ett av studiens tydligaste resultat är således att e-förvaltningsreformer bidrar 
till en omorganisering av roller och förhållanden mellan förvaltningens aktörer. 
Detta sker genom att vissa funktioner för en legitim maktutövning förbigås 
eller begränsas i implementeringen av e-förvaltning, exempelvis den politiska 
bedömningen. Därigenom hamnar också bestämda legitimitetsgrunder i för-
grunden, medan andra tonas ned.  

Implementeringen av e-förvaltning har således flera gemensamma drag med 
rådande förändringsprocesser i kommunal förvaltning, till exempel den tillta-
gande professionaliseringen och kundorienteringen (jämför Agevall, 2005; 
Montin, 2007). Med förbehåll för att ovan beskrivna förvaltningsmodeller 
utgör analytiska konstruktioner vill jag dock framhålla att de inte ger en hel-
täckande bild av förändringarna som e-förvaltning medför, eller kan medföra. 
Det finns i införandet av e-förvaltning i Botkyrka, såväl som i EU:s e-
förvaltningspolicy, vissa avvikelser från dessa modeller gällande hur en legitim 
maktutövning är tänkt att utformas. Jag menar att detta bland annat följer av 
att dessa modeller inte beaktar IT:s allt mer framträdande plats i genomföran-
deprocesser. För att till fullo förstå hur och för vem e-förvaltning bidrar till 
upprätthållandet av den politiska legitimiteten i moderna välfärdsstater som 
Sverige, bör dessa avvikelser uppmärksammas. Mina överväganden utgår 
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särskilt från Botkyrkafallets avvikande karaktäristika, där kommunens hetero-
gena befolkningsstruktur synliggör en potentiell legitimitetsproblematik. Då 
införandet av e-förvaltning (och dess tekniska utformning) fortfarande är långt 
ifrån avslutad, i Botkyrka såväl som överlag, förs denna diskussion utifrån ett 
resonemang om den potentiella förändring som e-förvaltningsreformer kan 
medföra för förvaltningens legitimitet, på idéplanet såväl som i praktiken.  

En legitim (elektronisk) förvaltning? 
I avhandlingens samtliga ingående studier, från EU-nivå till lokal nivå, betonas 
fördelarna med den tillgänglighet och transparens som e-förvaltning medför. 
Som indikerat kan detta användas på en mängd sätt för att upprätthålla legiti-
miteten. Analysen visar också att e-förvaltningsinitiativ kombinerar element 
från olika förvaltningsmodeller. Här finns dock vissa relevanta skillnader som 
riktar ljuset mot en något annorlunda logik, jag kallar denna en gör-det-själv-logik.  

För det första, till skillnad från den brukarorienterade förvaltningsmodellen 
lägger denna gör-det-själv-logik tonvikten på den individuella användaren snarare 
än kollektivet (artikel II & V). E-förvaltning ska konkret realiseras genom en 
integrerad förvaltning där medborgarnas individuella livssituation, till skillnad 
från funktionella förvaltningsindelningar, sätts i förgrunden. Likaså förväntas 
elektroniska verktyg underlätta för den enskilda medborgaren att agera infor-
merad kravställare i tillhandahållandet av offentlig service. Detta får sitt uttryck 
i kraven på personifiering och individuell anpassning som finns i utformningen 
av den kommunala webbportalen i Botkyrka (artikel III), men även i den 
Europeiska kommissionens betoning på medborgaren som konsument inom 
EU:s policy för e-förvaltning (artikel II). Men, för det andra, detta resonemang 
skiljer sig från den marknadsorienterade förvaltningsmodellen på så sätt att 
medborgarna även förväntas vara aktiva medproducenter i utformningen av ser-
viceinnehåll och -utfall, snarare än enbart konsumenter av olika servicealterna-
tiv (jämför Ekelin & Eriksén, 2010). E-förvaltning möjliggör här deltagande i 
förvaltningens dagliga aktiviteter och beslutsprocesser. Det är dock deltagande 
i serviceproduktionen som betonas, till skillnad från politiskt deltagande överlag.  

Denna fokusering på serviceproduktion och individens möjlighet till självför-
valtning ryms, enligt min tolkning, inom ramen av vad Dunleavy, et al. (2006b) 
kallar för DIY-government, en gör-det-självförvaltning. Denna organisationsform 
bygger till stor del på den höga tillgänglighet av information som informat-
ionstekniken skapar. Användandet av IT är således en central förutsättning för 
denna organisering. Den underliggande logiken är att IT underlättar en direkt-
kontakt med förvaltningen, där tjänstemän i viss mån kan kringgås. Eftersom 
Internet möjliggör minskade informationsasymmetrier mellan förvaltning och 
medborgare, finns potential för ett mer jämbördigt möte. Medborgaren blir på 
så sätt mer självgående i sin interaktion med förvaltningen. Ur legitimitetssyn-
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punkt kan denna organisationsform verka i en mängd fördelaktiga syften, 
såsom skapandet av en mer inkluderande förvaltning, ökad delaktighet hos 
medborgarna, men även förbättrad servicekvalitet (jämför Cordella & Bonina, 
2012). En bättre informerad och mer aktiv medborgare i genomförandeledet 
kan även avhjälpa den legitimitetsproblematik som uppstår då den representa-
tiva demokratins kontroll- och styrningsmedel inte räcker till (Blomqvist & 
Rothstein, 2000). Dessa förhoppningar finns även klart artikulerade på EU-
nivå, i det kommunala pratet i Botkyrka (se Artikel II & Artikel III), såväl som 
i en stor del av den politiska retoriken gällandes e-förvaltning (se inledningen 
till kappan).   

Jag menar dock att det saknas en initierad diskussion om potentiella risker med 
en e-förvaltning som inbegriper växande inslag av en gör-det-själv-logik, enligt 
vilken IT-användning är en grundläggande förutsättning. Detta framkommer 
särskilt i studien av Botkyrka kommun. Ur ett legitimitetsperspektiv innebär 
det att tydligare utvärdera om förutsättningarna för att upprätthålla legitimitet 
finns närvarande i denna organisering av förvaltningen.  

Här finns det mycket att lära från angränsande forskningsfält. IT:s roll i skap-
andet av nya klyftor, eller förstärkandet av gamla, mellan olika grupper av 
individer, har fått en rejäl genomlysning under begreppet digitala klyftan20 (se 
Helbig, et al., 2009). Inom denna debatt har forskningen kommit att betona 
vikten av ett multidimensionellt perspektiv på användandet av IT. Enligt detta 
perspektiv är denna användning inte enbart avhängig tillgången till IT (exem-
pelvis dator, bredband, mobiler), eller de tekniska färdigheterna för att an-
vända tekniken. En effektiv användning av IT beror även på ett spektrum av 
andra kunskaper och färdigheter (se Warschauer, 2003). Ett möte med den 
elektroniska förvaltningen ställer, enligt detta resonemang, en mängd andra 
krav på medborgaren än enbart IT-tillgång. Individen bör även ha de rätta 
tekniska färdigheterna, förmågan att hitta, läsa och tolka information digitalt 
(digital literacy) och, inte minst, besitta tillräcklig kunskap om samhällets och det 
offentligas uppbyggnad för att tillgodogöra sig denna information (Brainard & 
McNutt, 2011; Warschauer, 2003).  

Ovan diskussion har dock huvudsakligen förts i samband med användandet av 
IT i samhället överlag och förvånansvärt lite i anslutning till e-förvaltning 
(Helbig, et al., 2009). Botkyrkastudien sätter fingret på den problematik som 
kan uppstå i heterogena samhällen, med invånare som har vitt skilda behov, 
kunskaper och färdigheter. Till skillnad från det personliga mötet på medbor-
garkontoren har det tekniska gränssnittet inte samma möjlighet till situations-
anpassning, till exempel att jämka och fylla i eventuella kunskapsluckor. Detta 
kan förvisso bidra till en förbättrad rättssäkerhet – en mer opartisk förvaltning 

                                              
20 Idag diskuteras digitala klyftan ofta i termer av ”digital inkludering” kontra ”exkludering”. 
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– eftersom tekniken låser fast regler och rutiner. Denna standardisering förut-
sätter dock en någorlunda homogen befolkning, som har liknande kunskaper 
och färdigheter, samt likartade problem och behov. En avsaknad av flexibel 
situationsanpassning kan här bidra till att vissa grupper eller individer systema-
tiskt utestängs från det tekniska gränssnittet. Om inte kompletterande kon-
taktkanaler finns tillgängliga kan detta, i värsta fall, innebära att dessa grupper i 
förlängningen utestängs från den faktiska tjänsten, till exempel, skola eller 
sjukvård – eller delar av densamma (jämför Findahl, 2009; Taylor & Lips, 
2008).  

I sin tur kan en upplevelse av att e-tjänster är selektiva eller exkluderande i sin 
utformning inverka negativt på upplevelsen av förvaltningen. Detta argument 
torde också gälla om man som medborgare upplever att man ”tvingas” att 
använda elektroniska kanaler, och inte ges möjligheten till att ringa eller att 
mötas öga-mot-öga. Behovet av andra kontaktvägar än de elektroniska är 
sålunda inte enbart förbehållet invånare med särskilda svårigheter, som brister 
i språkkunskaper eller tekniska svagheter. Det kan även gälla individer som 
möts av komplexa ärenden, vilka inte ryms inom teknikens standardiserade 
upplägg, eller invånare som av olika skäl föredrar andra kontaktkanaler. Dessa 
överväganden aktualiseras särskilt av att andra länder, såsom Danmark, inom 
några år planerar att göra elektroniska kanaler obligatoriska inom leveransen av 
en viss typ av tjänsteutbud – det vill säga, inga kompletterande kontaktkanaler 
kommer att finnas tillgängliga (Regeringen, et al., 2011).    

Ur legitimitetssynpunkt finns det följaktligen både möjligheter och risker med 
att allt fler möten med förvaltningen styrs via elektroniska kanaler. Möjligheter, 
eftersom förmedlingen av service kan göras mer tillgänglig, samt insynen och 
deltagandet i genomförandeprocesser förbättras; risker, eftersom en elektronisk 
förvaltning inte per automatik innebär en mer öppen och tillgänglig förvalt-
ning för alla eller för varje tillfälle. Just detta gör det angeläget att e-förvaltning 
antingen förblir kompletterande till andra former för medborgarkontakt, eller 
tydligare föregås av systematiska utredningar av olika behov, kunskaper och 
komptenser hos olika grupper av medborgare.  

 

FRAMÅTBLICK: FORTSATT FORSKNING  
Den här avhandlingen baserar sina slutsatser på analys av huvudsakligen ett 
fall, som utifrån vissa avvikande egenskaper används för att illustrera vad som 
händer, eller potentiellt kan hända, med förvaltningens legitimitetsgrunder när 
e-förvaltning införs. Jag har särskilt uppmärksammat vikten av att undersöka 
vad som händer i praktiken när e-förvaltningsreformer sjösätts. Detta gäller 
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både studier av beslutsprocesser bakom implementeringen, såväl som den 
praktiska tillämpningen av e-förvaltning. 

Det finns, som tidigare nämnts, ett behov av fler empiriska studier av e-
förvaltning utifrån ett förvaltningsperspektiv, särskilt sådana som sträcker sig 
över en längre tidsperiod. I denna studie har offentlig förvaltning behandlats 
relativt enhetligt, utifrån premissen att det finns vissa grundläggande frågor 
som rör samtliga offentliga organisationer. Samtidigt är det uppenbart att den 
offentliga förvaltningen skiljer sig på en rad områden – från kommuner till 
landsting till myndigheter, såväl som kommuner emellan eller mellan olika 
myndigheter. Vissa organisationer sysslar med tjänste- och varuproduktion 
(exempelvis sjukhus och skolor), andra ren myndighetsutövning (till exempel 
Försäkringskassan) eller information och rådgivning (exempelvis Naturvårds-
verket och Konsumentverket) (Premfors, et al., 2009: 102-113). Det finns även 
stora skillnader inom offentliga organisationer, vilket blir särskilt tydligt i de 
svenska kommunerna som hanterar tjänste- och varuproduktion, såväl som 
myndighetsutövning och annan verksamhet.  

Det krävs därför fler empiriska studier av dessa olika organisationer och verk-
samhetsformer, för att nå en fördjupad förståelse av hur olika strukturer på-
verkar, alternativt påverkas av införandet av e-förvaltning. Huruvida och i 
vilken utsträckning den offentliga förvaltningen närmar sig en gör-det-själv-
förvaltning utgör, på grundval av denna studies resultat, särskilt centrala fråge-
ställningar för kommande forskning. I synnerhet kommuner, med deras vitt 
skilda kontextuella förutsättningar och verksamhetsformer, men ytterst cen-
trala roll inom välfärdsstaten, kräver fler jämförande studier utifrån ett strate-
giskt urval av fall.  

I kappan har jag särskilt uppmärksammat vad e-förvaltning innebär, och kan 
innebära, för förvaltningens möjligheter att skapa och upprätthålla legitimitet. 
Inom detta gebit finns en uppsjö infallsvinklar för fortsatt forskning. Mina 
slutsatser motiverar dock i synnerhet tre områden som fordrar ytterligare 
kunskapsutveckling: 

Medborgarens kontakt och upplevelse av den offentliga förvaltningen i och med införandet av 
e-förvaltning. I föreliggande studier har huvudsakligen kommunernas uppfatt-
ning, det vill säga, ledande tjänstemän och politiker, väglett analysen. För att 
bättre förstå e-förvaltningsreformers inverkan på legitimiteten för förvaltning-
ens praktiker bör dock även medborgarnas upplevelse undersökas. Det finns 
generellt sett ett behov av mer forskning om hur olika intressenter, särskilt 
olika grupper av medborgare, uppfattar och använder offentliga e-tjänster 
(Axelsson, et al., 2010; Lindgren, 2013). Detta gäller särskilt implikationerna av 
e-förvaltning för medborgare med olika kompetenser och kunskap – vad som 
har diskuterats under begreppet ”digitala klyftan”. Som nämnts tidigare har 
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denna diskussion dock, förvånande nog, inte relaterats explicit till forskningen 
om e-förvaltning (Helbig, et al., 2009). Hur större inslag av e-förvaltning på-
verkar olika grupper av medborgare och hur offentliga organisationer väljer att 
hantera medborgarnas reaktioner på e-förvaltningsreformer, bör därmed i 
högre grad undersökas. Denna fråga behöver dock inte enbart handla om 
medborgare med särskilda behov. Det kan även handla, mer generellt, om 
upplevelsen av e-förvaltning hos olika grupper av medborgare, i olika ärenden.  

Omvandlingen av närbyråkratens roll och arbetssituation i och med införandet av e-
förvaltning. Studien av närbyråkraterna i Botkyrka illustrerar en specifik situat-
ion, där kommunens närbyråkrater har intagit en relativt unik roll i relation till 
medborgaren. Det finns, med några undantag (exempelvis Andréasson, 2011; 
Giritli Nygren, 2010), få empiriska och longitudinella studier av hur tjänste-
männens roll och arbetssituation påverkas när e-förvaltning införs. Detta gäller 
i synnerhet närbyråkrater och deras legitimitetsskapande potential, vilken 
tidigare har fått sitt uttryck i den personliga kontakten mellan tjänsteman och 
medborgare. Här krävs fler empiriska studier av hur denna legitimitetsskap-
ande roll påverkas, alternativt omfördelas, inom olika typer av förvaltningar, 
sakområden, samt inom olika lokala sammanhang. Detta inbegriper både 
studier av när närbyråkraten ersätts av elektroniska kanaler eller blir beroende 
av olika typer av IT i sitt vardagliga arbete.  

Privata organisationers roll i utvecklingen av e-förvaltning och deras inverkan på organise-
ringen av den offentliga förvaltningen. Slutligen, en aspekt som endast perifert har 
berörts i denna studie, men som likväl har identifierats som en viktig faktor i 
slutsatserna, är privata organisationers roll i utvecklingen av e-förvaltning. De 
tekniska lösningar som används i utvecklingen av e-förvaltning levereras i 
dagsläget i stort sett helt av ett fåtal privata IT-företag. Dessa offentliga e-
tjänster har i sin tur baserats nästan uteslutande på lösningar utvecklade för 
den privata sektorn. Dessa lösningar följer en rad privata ideal som exempelvis 
kundsegmentering (Taylor & Lips, 2008). Det behövs här en större kunskap 
om hur dessa privata ideal och modeller påverkar den offentliga förvaltningens 
organisering (se Dunleavy, et al., 2006a). 

Avslutande reflektioner 
Studiens slutsatser uppmärksammar behovet av att skärskåda vad den lokala, 
praktiska utvecklingen och tillämpningen av IT innebär för organiseringen av 
den offentliga förvaltningen, men även hur den lokala IT-utvecklingen relate-
ras till lokala sammanhang, användares behov och kompetenser. Först då blir 
det möjligt att se bortom e-förvaltning som en universallösning på en mängd 
problem och ringa in vad dessa reformer konkret innebär, samt med vilka 
implikationer. Det blir tydligt att förvaltningens tillgänglighet och förmåga att 
främja medborgarnas individuella självförvaltning med hjälp av IT lyfts fram 
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som grundläggande legitimerande funktioner. Samtidigt illustrerar Botkyrka-
studien att den elektroniska förvaltningens möjlighet att, på ett likvärdigt sätt, 
möta och inkludera en heterogen befolkning med olika behov, ingalunda är 
självklar i dess nuvarande utformning och organisering. Legitimitetsproblema-
tiken följer här bland annat av den svaga kopplingen mellan lokala behov och 
informationsteknikens praktiska tillämpning. 

Det finns således ett mervärde i att studera e-förvaltning från ett flerdimens-
ionellt perspektiv, där förvaltningspolitiska frågor och IT:s roll i denna, upp-
märksammas och problematiseras. En alltför oproblematisk syn på IT-
utvecklingens konsekvenser inom den offentliga förvaltningen innebär att 
förändringar inom förvaltningen, för att använda Lundquists (1998) termer, 
förs in ”köksvägen”. Detta kan tyckas paradoxalt eftersom e-förvaltning så 
uppenbarligen handlar om konkreta men också omfattande förändringar. Just 
utvecklingen av IT tycks dock bidra till en okritisk och närmast deterministisk 
syn på utvecklingsprocessen – det anses enkom handla om införandet av ett 
neutralt och administrativt verktyg för olika ändamål (jämför Giritli Nygren & 
Wiklund, 2010; Ilshammar, 2002). Följden blir att möjliga negativa konsekven-
ser av implementeringsprocessen inte diskuteras. Det som ursprungligen en-
bart ses som ”IT” kan således, i ett längre perspektiv, resultera i mer djupgå-
ende, strukturella förändringar, till exempel, i förvaltningens legitimitetsgrun-
dande strukturer. Det praktiska förverkligandet av en gör-det-själv-förvaltning 
med hjälp av informationsteknik riskerar här, för att använda Røviks (2008: 
291-311) termer, bli själva måttstocken som pratet och uppfattningar anpassar 
sig efter. Detta aktualiserar i sin tur en rad normativa frågor gällande förvalt-
ningens organisering, exempelvis hur långt statens ansvar för den enskilde bör 
sträcka sig och vad den enskildes eget ansvar i relation till staten bör vara 
(Rothstein, 2010c). Men det lyfter även fram frågor som rör demokratiskt 
ansvarsutkrävande och implementering, såsom hur pragmatisk situationsan-
passning bör vägas mot rättssäkerhet i förvaltningens möte med medborgaren. 
Utmaningen för den offentliga förvaltningen är därför, att i utvecklingen av en 
legitim (elektronisk) förvaltning, i större utsträckning beakta följderna av e-
förvaltningsreformer för det offentligas roll, organisering och uppgift. 

  



61 

REFERENSER 
Aberbach, J. & Christensen, T. (2005) ”Citizens and Consumers: An NPM 

Dilemma”. Public Management Review, 7(2): 225-246.  
Agevall, L. (2005) Välfärdens organisering och demokratin: En analys av New Public 

Management. Växjö: Växjö University Press. 
Agranoff, R. (2007) Managing Within Networks: Adding Value to Public Organiza-

tions. Washington, D.C.: Georgetown University Press.  
Almqvist, R. (2006) New Public Management. Malmö: Liber 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2000) Reflexive Methodology: New Vistas for Quali-

tative Research. London: SAGE Publications Ltd. 
Andréasson, E. (2011) ’Det är väldigt mycket datoriserat är det.’ – En studie om IT-

utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik. Licentiatuppsats. 
Linköping: LiU-Tryck. 

Axelsson, K. & Lindgren, I (2013) “Public E-Services for Agency Efficiency 
and Citizen Benefit – Findings from a Stakeholder Centered Analysis”. 
Government Information Quarterly, 30(1): 10-22. 

Axelsson, K., Melin, U. & Lindgren, I. (2010) ”Exploring the Importance of 
Citizen Participation and Involvement in E-government Projects – Prac-
tice, Incentives and Organization”. Transforming Government: People, Process 
and Policy, 4(4): 299-321. 

Baldersheim, H., Haug Vegard A. & Øgård, M. (2008) Mot den virtuelle kom-
munen. Studier i e-demokrati og i e-forvaltning. Bergen: Fagbokforlaget. 

Baldersheim, H. & Wollmann, H. (2006) “An Assessment of the Field of 
Comparative Local Government Studies and a Future Research Agenda” 
i. H. Baldersheim & H. Wollmann (red.) The Comparative Study of Local 
Government and Politics: Overview and Synthesis (ss. 109-131). Opladen & 
Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers.    

Bannister, F. & Connolly, R. (2011) “Trust and Transformational Govern-
ment: A Proposed Framework for Research”. Government Information 
Quarterly, 28: 137-147.  

Beckman, L. (2005) Grundbok idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och 
idéer. Stockholm: Santérus Förlag. 

Beckman, S. (1995) ”En världsbildande teknik” i M. Karlsson & L. Sturesson 
(red.) Världens största maskin: människan och det globala telekommunikationssy-
stemet (ss. 256-283). Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Beetham, D. (1991) The Legitimation of Power. Houndmills: MacMillan Educa-
tion Ltd. 

Bekkers, V. & Homburg, V. (2005) “E-government as an Information Ecolo-
gy: Backgrounds and Concepts” i V. Bekkers & V. Homburg (red.) The 
Information Ecology of E-government. Amsterdam: IOS Press. 



62 

Bekkers, V. & Homburg, V. (2007) “The Myths of E-Government: Looking 
Beyond the Assumptions of a New and Better Government”. The Inform-
ation Society, 23(5): 373-382. 

Bengtsson, M. (2012) Anteciperande förvaltning. Tjänstemäns makt i kommunala 
policyprocesser om vindkraft. Doktorsavhandling. Göteborg: Förvaltnings-
högskolan, Göteborgs universitet. 

Bergström, G. & Boréus, K. (2005) ”Idé- och ideologianalys” i G. Bergström 
& K. Boréus (red.) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, T. (2002) Organisationskultur och kommunal förnyelse: Förändring i gamla 
hjulspår? Malmö: Liber. 

Berner, B. (1989) ”System, kultur, komplex: Teknikens sociala sammanhang” i 
H. Bergryd (red.) Den sociologiska fantasin – teorier om samhället (ss. 155-188). 
Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bijker, W. E., Hughes, T. P. & Pinch, T. (red.) (1987) The Social Construction of 
Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, 
Cambridge: MIT Press. 

Blomqvist, P., & Rothstein, B. (2000) Välfärdsstatens nya ansikte: Demokrati och 
marknadsreformer inom den offentliga sektorn. Stockholm: Agora. 

Bock Seegard, S. (2009). Veje till lokalt e-demokrati – organisering, mål, virkemidler 
og resultater. Doktorsavhandling. Oslo: AiT e-dit AS. 

Boell, S. & Cezec-Kecmanovic, D. (2011) “Are Systematic Reviews Better, 
Less Biased and of Higher Quality?”. ECIS 2011 Proceedings. Paper 223, 
tillgänglig på Internet: http://aisel.aisnet.org/ecis2011/223.  

Botkyrka kommun (2000) ”Projektet Medborgarkontoren som kommunens 
demokraticentrum”. 

Botkyrka kommun (2011) ”Fakta 2011 Botkyrka kommun”, 
http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun%20och%
20politik/FAKTA%202011_sve_slutlig.pdf [hämtad: 2013.07.10]. 

Botkyrka kommun (2013) “Botkyrka i siffror och statistik”, 
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ombotkyrka/kommunfakt
a/botkyrkaisiffrorstatistik [hämtad: 2013.07.10]. 

Bovens, M. & Zouridis, S. (2002). “From Street-Level to System-Level Bu-
reaucracies: How Information and Communication Technology is Trans-
forming Administrative Discretion and Constitutional Control”. Public 
Administration Review, 62(2): 174-184. 

Brainard, L.A., & McNutt, J.G. (2011) “Virtual Government-Citizen Relations: 
Informational, Transactional, or Collaborative?” Administration & Society, 
42: 836–858. 

Brunsson, N. & Olsen, J. P. (1997). The Reforming Organization. Second Edition. 
Bergen: Fagbokforlaget. 

Bryman, A. (2001) Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press. 
Bäck, H. (2000) Kommunpolitiker i den stora nyordningens tid. Malmö: Liber. 



63 

Christensen T. & Lægreid, P. (red.) (2002a) New Public Management: The Trans-
formation of Ideas and Practice. Hampshire: Ashgate. 

Christensen, T. & Lægreid, P. (2002b) “Introduction” i T. Christensen & P. 
Laægreid (red.) New Public Management: The Transformation of Ideas and Prac-
tice (ss. 1-11). Hampshire: Ashgate. 

Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G. & Røvik, K. A. (2005) Organisations-
teori för offentlig sektor. Malmö: Liber. 

Cordella, A. (2007) “E-government: Towards the E-bureaucratic Form?”. 
Journal of Information Technology, 22(3): 265-274. 

Cordella, A. & Bonina, C. M. (2012) ”A Public Values Perspective for ICT 
Enabled Public Sector Reforms: A Theoretical Reflection”. Government 
Information Quarterly, 29: 512-520.  

Cordella, A., & Willcocks, L. (2010) “Outsourcing, Bureaucracy and Public 
Values: Reappraising the Notion of the ‘Contract State’”. Government In-
formation Quarterly, 27: 82-88. 

Coursey, D., & Norris, D. F. (2008) “Models of E-government: Are They 
Correct? An Empirical Assessment”. Public Administration Review, 68(3): 
523-536. 

Criado, I. (2009) “Europeanization of E-government Policy: Institutional 
Mechanisms and Implications for Public Sector Innovation”. Information 
Polity, 14: 299-314. 

Czarniawska, B. (2009) “How Institutions are Inscribed in Technical Objects 
and what it May Mean in the Case of the Internet” i F. Contini & G. 
Lanzara (red.) ICT and Innovation in the Public Scetor: European Studies in the 
Making of E-government (ss. 49-63). Houndmills: Palgrave Macmillan. 

Dagens Samhälle (2012) ”Offentlig sektor köper IT för 47 miljarder”, 
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/offentlig-sektor-koeper-brit-foer-
47-miljarder-3934 [hämtad: 2013.01.20].   

Dahlgren, P., Ekström, M. & Nohrstedt, S. A. (2006) ”Internet: Enhancing 
Democracy via the Mediated Public Sphere?” i J. Olsson & J. Åström 
(red.) Democratic eGovernace: Approaches and Research Directions (ss.75-102). 
Stockholm: Almqvist & Wiksell Internationell.  

Dawes, S. (2008) “The Evolution and Continuing Challenges of E-
governance”. Public Administration Review, 68(1): 86-102. 

Denk, T. (2002). Komparativ metod: förståelse genom jämförelse. Lund: Studentlittera-
tur. 

van Duivenboden, H., & Lips, M. (2005) “Responsive E-government Services: 
Towards ‘New’ Public Management” i V. Bekkers, & V. Homburg, red. 
The Information Ecology of E-government (ss. 141-154). Amsterdam: IOS 
Press. 

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S. & Tinkler, J. (2006a) Digital Era Govern-
ance: IT Corporations, the State, and e-Government. Oxford: Oxford University 
Press. 



64 

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006b) “New Public 
Management is Dead – Long Live Digital-Era Governance”. Journal of 
Public Administration and Theory, 16(3): 467-494. 

Dutil, P., Howard, C., Langford, J. & Roy, J. (2007) “Rethinking Government-
Public Relationships in a Digital World: Customer, Clients, or Citizens?”. 
Journal of Information Technology & Politics, 4(1): 77-90. 

Easton, D. (1965) A System Analysis of Political Life. New York: John Wiley. 
E-delegationen (2011a) Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – en bit på väg, 

SOU 2011:27. Stockholm: Elanders Sverige AB.  
E-delegationen. (2011b) “Uppföljning av myndigheternas arbete med e-

förvaltning och e-tjänster 2011”. Rapport 2011.09.15. Tillgänglig på In-
ternet: http://www.edelegationen.se/Nationella-
projekt/Uppfoljning/Uppfoljning-av-svensk-e-forvaltning-2011/ [häm-
tad: 2013.03.20]. 

E-delegationen (2012) ”Kommuner i Värmland bildar ett gemensamt e-
samhälle”, http://www.edelegationen.se/Pa-gang-inom-e-
forvaltning/Kommuner-i-Varmland-bildar-gemensam-plattform-for-e-
tjanster/ [hämtad: 2013.01.30]. 

E-delegationen (2013) ”Mina meddelanden”, 
http://www.edelegationen.se/Nationella-
projekt/Forvaltningsgemensamma-tjanster/Mina-meddelanden/ [häm-
tad: 2013.05.20].  

Eisenhardt, K. M. (1989) ”Building Theories from Case Study Research”. 
Academy of Management Review, 14(4): 532-550. 

Ekelin, A. & Eriksén, S. (2010) “Aktiv på egna eller andras villkor – hur blir 
man delaktig?” i K. Lindblad-Gidlund, A. Ekelin, S. Eriksén & A. Ra-
nerup (red.) Förvaltning och medborgarskap i förändring (ss. 47-65). Lund: 
Studentlitteratur. 

Esaiasson, P. (2010) “Will Citizens Take No for an Answer? What Govern-
ment Officials Can Do to Enhance Decision Acceptance”. European Polit-
ical Science Review, 2: 351–371. 

Europeiska kommissionen (2009) Ministerial Declaration on eGovernment. No-
vember 18th, 2009, Malmö, Sweden. Tillgänglig på Internet: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-
agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf [häm-
tad: 2013.03.20]. 

Eurostat (2011) Internet Use in Households and by Individuals in 2011. Statistics in 
Focus, 66/2011. Tillgänglig på Internet: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-
066/EN/KS-SF-11-066-EN.PDF [hämtad: 2013.09.09]. 

Findahl, O. (2009) Svenskarna och Internet 2009. Gävle: World Internet Institute.  
Findahl, O. (2012) Svenskarna och Internet 2012. Ödeshög: DanagårdsLiTHO. 



65 

Fountain, J. E. (2001a) Building the Virtual State: Information Technology and Institu-
tional Change. Washington D.C.: Brookings Institution Press. 

Fountain, J. E. (2001b) “Paradoxes of Public Sector Customer Service”. Gov-
ernance: An International Journal of Policy and Administration, 14(1): 55-73. 

Förenta Nationerna (2012) E-government Survey 2012. E-government for the People. 
New York: United Nations. 

Gawthrop, C. L. (1998) “The Human Side of Public Administration”. PS: 
Political Science and Politics, 31(4): 763-769. 

George, A. L. & Bennett, A. (2005) Case Studies and Theory Development in the 
Social Sciences. Cambridge, etc.: MIT Press. 

Giritli Nygren, K. (2010) “Monotonized Administrators’ and ‘Personalized 
Bureaucrats’ in the Everyday Practice of E-government. Ideal-typical 
Occupations and Processes of Closure and Stabilization in a Swedish 
Municipality”. Transforming Government: People, Process and Policy, 4(4): 322-
337. 

Giritli Nygren, K. & Wiklund. H. (2010) “En IT-styrd förvaltning? En fjärde 
förvaltningsdoktrin” i K. Lindblad-Gidlund, A. Ekelin, S. Eriksén & A. 
Ranerup (red.) Förvaltning och medborgarskap i förändring (ss. 215-228). Lund: 
Studentlitteratur. 

Giritly Nygren, K. (2009a) “e-Governmentality: On Electronic Administration 
in Local Government”. Electronic Journal of e-Government, 7(1): 55-64. 

Girtili Nygren, K. (2009b) “e” i retorik och praktik – elektronisk förvaltning i över-
sättning. Sundsvall: Mid Sweden University Doctoral Thesis 74. 

Grönlund, Å. & Andersson, A. (2006) “e-Gov Research Quality Improve-
ments Since 2003: More Rigor, but Research (Perhaps) Redefined”. 
EGOV 2006 (ss. 1-12). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

Grönlund, Å. & Ranerup, A. (2001). Elektronisk förvaltning, elektronisk demokrati. 
Lund: Studentlitteratur. 

Hall, P. (2012) Managementbyråkratin. Malmö: Liber. 
Hall, P. & Löfgren, K. (2006) Politisk styrning i praktiken. Malmö: Liber. 
Hall, P. A. (1986) Governing the Economy: The Politics of State Intervention in Britain. 

Oxford: Oxford University Press. 
Hall, P. A. (1993) ”Policy Paradigms, Social Learning and the State: The Case 

of Economic Policy-making in Britain”. Contemporary Politics, 25: 275-96. 
Hartman, L. (red.) (2011) Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk väl-

färd? Stockholm: SNS Förlag. 
Haug Vegard, A. (2009) Lokaldemokratiet på nett og i nett. Doktorsavhandling. 

Oslo: AiT e-dit AS. 
Heeks, R., & Bailur, S. (2007) “Analysing E-government Research: Perspec-

tives, Philosophies, Theories, Methods and Practice”. Government Infor-
mation Quarterly, 24(2): 417-432. 



66 

Helbig, N., Gil-García, J. R. & Ferro, E. (2009). “Understanding the Complex-
ity of Electronic Government: Implications from the Digital Divide Lit-
erature”. Government Information Quarterly, 26(1): 89-97.  

Hermansson, J., Lund, A., Svensson, T. & Öberg P. (2009) Avkorporativisering 
och lobbyism – konturerna till en ny politisk modell, SOU 1999:121. Stockholm: 
Elanders Gotab AB. 

Hirschman, A. (1970) Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organ-
izations, and States. Cambridge: Harvard University Press.  

Ho, A. T. (2002). “Reinventing Local Governments and the E-government 
Initiative”. Public Administration Review, 62(4): 434-441. 

Holmberg, S. & Weibull, L. (2012) ”Förtroendet för staten” i SOM-institutet, I 
framtidens skugga: fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle: SOM-
undersökningen 2011 (ss. 127-144). Göteborg: Göteborgs universitet, 
SOM-institutet. 

Homburg, V., & Bekkers, V. (2005) ”E-government and NPM: A Perfect 
Marriage?” i V. Bekkers, & V. Homburg (red.) The Information Ecology of 
E-government (ss. 155-170). Amsterdam: IOS Press. 

Hood. C. (1995) “The ‘New Public Management’ in the 1980s: Variations on a 
Theme”. Accounting, Organizations and Society, 20(2/3): 93-109.  

Ilshammar, L. (2002) Offentlighetens nya rum – Teknik och politik i Sverige 1969-
1999. Doktorsavhandling. Örebro: Trio Tryck.  

Jacobsson, B. (2002a) (red.) Organisationsexperiment i kommuner och landsting. 
Stockholm: Santérus Förlag. 

Jacobsson, B. (2002b) “Att organisera för effektivitet” i B. Jacobsson (red.) 
Organisationsexperiment i kommuner och landsting (ss. 11-21). Stockholm: 
Santérus Förlag. 

Jacobsson, B. (2002c) ”Idéer, praktik och förnyelse” i B. Jacobsson (red.) 
Organisationsexperiment i kommuner och landsting (ss. 226-238). Stockholm: 
Santérus Förlag. 

Jæger, B. (2005) ”Digital Visions – The Role of Politicians in Transition” i V. 
Bekkers, & V. Homburg (red.) The Information Ecology of E-government (ss. 
107-126). Amsterdam: IOS Press. 

Jansson, G. (2010) “E-tjänster – nya verktyg för ökat medborgarfokus? En 
studie av arbetet med att utveckla och införa en e-strategi i Botkyrka 
kommun”. IEI Rapport LIU-IEI-R:98, Linköpings universitet. Tillgäng-
lig på Internet: http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:321778/FULLTEXT01 [hämtad: 13.09.09] 

Jansson, G. (2011) Local Values and E-government – Continuity and Change in Public 
Administration. Licentiatuppsats. Linköping: LiU-Tryck. 

Jordan, W., Wurzel, R. K. W. & Zito, A. (2005) ”The Rise of ‘New’ Policy 
Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed 
Government?”. Political Studies 54(3): 477-496.  



67 

Karlsson, M. (2013) Covering Distance: Essays on Representation and Political Com-
munication [preliminär titel]. Kommande doktorsavhandling, Örebro uni-
versitet. 

Kommunförbundet (1997) Samtjänst vid medborgarkontor. 1997.08.26. 
Kommunförbundet (2003) Fem intressanta kommuner. Stockholm: Svenska 

Kommunförbundet. 
Lasswell, H. (1936) Politics: Who gets what, when, how. Whittlesey house. 
Layne, K., & Lee, J. (2001). “Developing Fully Functional E-government: A 

Four-Stage Model”. Government Information Quarterly, 18(2): 122-136. 
Lindblad-Gidlund, K. & Giritli-Nygren, K. (2009) ”The Myth of eGovern-

ment” i V. Weerakkody, J. Marjin & K.J. Dwivedi (red.) Handbook of Re-
search on ICT-Enabled Trandformational Government: A Global Perspective. Uni-
ted States: IGI Global.  

Lindblad-Gidlund, K. (2010) “Chaufför eller passagerare?” i K. Lindblad-
Gidlund, A. Ekelin, S. Eriksén & A. Ranerup (red.) Förvaltning och medbor-
garskap i förändring (ss. 33-46). Lund: Studentlitteratur. 

Lindgren, I. (2013) Public e-Service Stakeholders: On How to Identify and Characterize 
Who Matters for Public E-service Development. Doktorsavhandling. Linköping: 
LiU-Tryck.  

Lipset. M. (1959) ”Some Social Requisites of Democracy: Economic Devel-
opment and Political Legitimacy”. The American Political Science Review, 
53(1): 69-105. 

Lipsky, M. (2010) Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Ser-
vices. New York: Russell Sage Foundation. 

Lundquist, L. (1993) Statsvetenskaplig förvaltningsanalys – problem, trender och pro-
gram. Lund: Studentlitteratur. 

Lundquist, L. (1998) Demokratins väktare. Lund: Studentlitteratur. 
Löfstedt, U. (2007) “E-government Services in Local Governments – a Study 

of Development in Swedish Municipalities”. Journal of Organisational 
Transformation and Social Change, 4(2): 157-176. 

Löfstedt, U. (2010) ”Kommunala e-tjänster – fokus, utveckling och medbor-
gardeltagande” i K. Lindblad-Gidlund, A. Ekelin, S. Eriksén & A. Ra-
nerup (red.) Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund: Studentlittera-
tur. 

Maktutredningen (1990) Demokrati och makt i Sverige: Maktutredningens huvudrap-
port, SOU 1990:44. Stockholm: Allmänna förlag.  

March, J. G. & Olsen, J. P. (1983) “The New Institutionalism: Organizational 
Factors in Political Life”. American Political Science Review, 78: 734-749. 

March, J. G. & Olsen, J. P. (1989) Rediscovering Institutions – The Organizational 
Basis of Politics. New York: The Free Press. 

Margetts, H. (2007). “Electronic Government: A Revolution in Public Admin-
istration?” i G. B. Peters & J. Pierre (red.) The Handbook of Public Admin-
istration (ss. 234-244). Los Angeles: SAGE publications. 



68 

Markus, M. L. & Robey, D. (1998) “Information Technology and Organiza-
tional Change: Causal Structure in Theory and Research”. Management Sci-
ence, 34(5): 583-598. 

Meijer, A. (2007) “Why Don't They Listen to Us? Reasserting the Role of ICT 
in Public Administration”. Information Polity, 12: 233-242. 

Meijer, A., & Bovens, M. (2005) “Public Accountability in the Information 
Age”. i V. Bekkers, & V. Homburg (red.) The Information Ecology of E-
government (ss. 171-182). Amsterdam: IOS Press. 

Meijer, A. (2012) “The Do It Yourself State – The Future of Participatory 
Democracy”. Information Polity, 17: 303-314. 

Melin, U. (2009) “The Emperor’s New Clothes? – Analyzing the Swedish 
Action Plan for E government”. International Journal of Public Information 
Systems, Special Issue: 97 122. 

Meyer, J. W. & Rowan, B. (1977) “Institutionalized Organizations: Formal 
Structure as Myth and Ceremony”. American Journal of Sociology, 83(2): 
340-363. 

Montin, S. & Hedlund, G. (2009). “Governance som interaktiv samhällsstyr-
ning – gammalt eller nytt i forskning och politik?” i S. Montin & G. Hed-
lund (red.) Governance på svenska (ss. 7-36). Stockholm: Santérus Förlag. 

Montin, S. (2007) Moderna kommuner. Malmö: Liber. 
Moon, J. M. (2002) “The Evolution of E-government among Municipalities: 

Rhetoric or Reality?”. Public Administration Review, 62(4): 424-433. 
Moore, M. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. 

Cambridge: Harvard University Press. 
Morgeson, F. V., VanAmburg, D. & Mithas, S. (2010) ”Misplaced Trust? 

Exploring the Structure of the E-Government-Citizen Trust Relation-
ship”. Journal of Public Administration Research & Theory, 21(2): 257-283. 

Morison, J. (2010). “Gov 2.0: Towards a User Generated State?”. The Modern 
Law Review, 73(4): 551-577. 

Nationalencyklopedin (2013a) “legitimitet”. http://www.ne.se/lang/legitimitet 
[hämtad 2013.09.07]. 

Nationalencyklopedin (2013b) “praxis”. http://www.ne.se/lang/praxis [häm-
tad: 2013.09.24]. 

Olsen, J. P. (1991) “Modernization Programs in Perspective: Institutional 
Analysis of Organizational Change”. Governance: An International Journal of 
Policy and Administration, 4(2): 125-149. 

Olsen, J. P. (2005) “Maybe It Is Time to Rediscover Bureaucracy”. Journal of 
Public Administration Research and Theory, 16: 1-24. 

Orlikowski, W. & Iacano, S. (2001) “Desperately Seeking the ‘IT’ in IT Re-
search – A Call to Theorizing the IT Artifact”. Information Systems Research, 
12(2): 121-134. 

Orlikowski, W. (1992) “The Duality of Technology: Rethinking the Concept 
of Technology in Organizations”. Organization Science, 3(3): 398-427. 



69 

Ostrom, E. (2005) Understanding Institutional Diversity. Princeton: Princeton 
University Press. 

Persson, A. (2009). Förutsättningar för sammanhållen kommunal eFörvaltning. Licen-
tiatuppsats. Linköping: LiU-Tryck. 

Persson, A., & Goldkuhl, G. (2010) “Government Value Paradigms – Bureau-
cracy, New Public Management, and E-government”. Communications of 
the Association for Information Systems, 24(4), 45-62. 

Peters, G. B. (1997) “Shouldn't Row, Can't Steer: What's a Government to 
Do?”. Public Policy and Administration 12(2): 51-61. 

Pierre, J. & Painter, M. (2010) “Why Legality Cannot Be Contracted Out: 
Exploring the Limits of New Public Management” i Ramesh, M. (red.) 
Reasserting the Public in Public Service (ss. 49-62). London: Routledge.  

Pollitt, C. (2008). Time, Policy, Management: Governing With the Past. Oxford: 
Oxford University Press. 

Pollitt, C. (2011) “Mainstreaming Technological Change in the Study of Public 
Management”. Public Policy and Administration, 26(4): 377-397. 

Pollitt, C. & Bouckaert, G. (2011) Public Management Reform: A Comparative 
Analysis – New Public Management, Goverernance and the Neo-Weberian State. 
Third Edition. Oxford: Oxford University Press.   

Premfors, R. (2009) Demokrati och byråkrati. Lund: Studentlitteratur. 
Proposition 2009/10:175. Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt. 

Stockholm: Socialdepartementet. 
Rawal, R., Kotrakou, V. N. & Nixon, P. ”Introduction” i P. Nixon, V. N. 

Koutrakou, & R. Rawal (red.) Understanding E-government in Europe, Issues 
and Challenges. New York: Routledge.  

Rawls, J. (1971) A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. 
Regeringen/Kl/Danske regioner (2011) Den digitale vej til fremtidens velfærd den 

fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Tillgänglig på Internet: 
http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/~/media/Files/Digitaliserin
gsstrategi/Digitale_vej_til_fremtidens_velf%C3%A6rd.pdf [hämtad: 
13.09.10]  

Regeringskansliet (2008). Handlingsplan för eFörvaltning – Nya grunder för IT-
baserad utveckling i offentlig förvaltning. Tillgänglig på Internet: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/65/12/4ffd1319.pdf [häm-
tad: 13.09.09]. 

Regeringskansliet (2012) Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt 
samverkande statsförvaltning. Stockholm: Näringsdepartementet. 

Regeringens prop. (2009/10) ”Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet 
och tillväxt”, 2009/10: 175. 

Rhodes, R. A. W. (1996) “The New Governance: Governing without Gov-
ernment”. Political Studies, 44(4): 652-667. 

Rhodes, R. A. W. (1997) Understanding Governance: Policy Networks, Governance, 
Reflexivity, and Accountability. Buckingham: Open University Press. 



70 

Rosanvallon, P. (2011) Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity. 
Princeton & Oxford: Princeton University Press. 

Rothstein, B. (2007) “Creating State Legitimacy – the Five Basic Models”. 
Paper for the Annual Meeting of the American Political Science Association, Chica-
go 2007. 

Rothstein, B. (2010a) ”Den svenska statsförvaltningens omvandling från för-
sumpning till legitimitet” i Rothstein, B. (red.) Politik som organisation. 
Fjärde Upplagan (ss. 90-116). Stockholm: SNS Förlag. 

Rothstein, B. (2010b) “Välfärdsstat, förvaltning och legitimitet” i Rothstein, B., 
(red.) Politik som organisation. Fjärde Upplagan (ss. 7-30). Stockholm: SNS 
Förlag. 

Rothstein, B. (2010c) Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska 
logik. Tredje Upplagan. Stockholm: SNS Förlag. 

Rothstein, B. & Bergström, J. (1999) Korporatismens fall och den svenska modellens 
kris. Stockholm: SNS Förlag. 

Rothstein, B. & Teorell, J. (2008) ”What is Quality of Government? A Theory 
of Impartial Government Institutions”. Governance: An International Journal 
of Policy, Administration, and Institutions, 21(2): 165-190 

Røvik, K. A. (2000) Moderna organisationer: trender inom organisationstänkandet vid 
millennieskiftet. Malmö: Liber. 

Røvik, K. A. (2008) Managementsamhället: Trender och idéer på 2000-talet. Malmö: 
Liber. 

Sabatier, Paul A & Jenkins-Smith, Hank C. (red.) (1993) Policy Change and 
Learning: An Advocacy Coalition Approach. Boulder, etc.: Westview Press. 

Sæbø, Ø., Rose, J. & Skiftenes, F. L. (2008) “The Shape of eParticipation: 
Characterizing an Emerging Research Area”. Government Information Quar-
terly, 25(3): 400-428. 

Sahlin-Andersson, K. (2002) “Varför låter sig organisationer omvandlas?” i B. 
Jacobsson (red.) Organisationsexeperiment i kommuner och landsting (ss. 170-
204). Stockholm: Santérus Förlag. 

Santesson-Wilson, P. & Erlingsson, G. Ó. (red.) (2009) Reform. Finntorp: 
Nordstedts.  

Statistiska Centralbyrån (SCB) (2011) “Befolkning efter bakgrund”, 
http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2010A01L/Utrikes_fodda.pd
f [hämtad: 2012.05.10]. 

Schmidt, V. (2008) ”Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of 
Ideas and Discourse”. Annual Review of Political Science, 11: 303-326. 

Scholl, H. (2006) “Is E-goverment Research a Flash in the Pan or Here for the 
Long Shot?”. EGOV 2006 (ss. 13-24). Springer-Verlag Berlin Heidel-
berg. 

Scott, R. W. (2008) Institutions and Organizations: Ideas and Interests. London: 
SAGE Publications.  



71 

Self, P. (2000) Rolling Back the Market: Economic Dogma and Political Choice. 
Houndmills, etc.: Macmillan Press Ltd. 

Shapiro, I., Smith, R., & Masoud, T. (red.) (2004) Problems and Methods in the 
Study of Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 

SKL (2005) Kommunkompassen: Analys av Botkyrka kommun. Rapport 2005.11.08. 
SKL (2008) E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2007, Delrapport 2. 

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 
SKL (2011a) E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011. Tillgänglig på 

Internet: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-721-
4.pdf?issuusl=ignore [hämtad: 13.03.20] 

SKL (2011b) Strategi för eSamhället. Stockholm: Sveriges Kommuner och Lands-
ting. 

SKL (2011c) Sveriges IT-kommun 2011. Stockholm: Sveriges Kommuner och 
Landsting.  

SKL (2013). Digitala vägen till morgondagens välfärd – handlingsplan för e-samhället 
2013-2015. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 

Stivers, C. (1994) “The Listening Bureaucrat: Responsiveness in Public Ad-
ministration”. Public Administration Review, 54(4): 364-369. 

Stoker, G. (2006). ”Public Value Management: A New Narrative for Net-
worked Governance?”. Public Administration, 36(1): 41-57. 

Styhre, A. (2009). Byråkrati – Teoretiker, kritiker och försvarare. Malmö: Liber. 
Summerton, J. (1998). Stora tekniska system. i P. Blomqvist, & A. Kaijser 

(red.) Den konstruerade världen: tekniska system i historiskt perspektiv (ss. 19-
43). Stockholm: Brutus Östlings bokförlag symposium. 

Svara, J. H. (2006). ”Politicians and Administrators in the Political Process – A 
Review of Themes and Issues in the Literature”. International Journal of 
Public Administration, 29(12): 953-976.   

Sørensen, E. & Torfing, J. (2008). Theories of Democratic Network Governance, 
Palgrave MacMillian. 

Taylor, J., & Lips, A. (2008). “The Citizen in the Information Polity: Exposing 
the Limits of the E-government Paradigm”. Information Polity, 13(3-4): 
139-152. 

Tolbert, C., & Mossberger, K. (2006) “The Effects of E-governmment on 
Trust and Confidence in Government”. Public Administration Review, 
66(3): 354-369. 

Van Veenstra, A. F., Klievink, B. & Marijn, J. (2009) ”Barriers for Transfor-
mation: Impediments for Transforming the Public Sector Through E-
government”. Paper for the European Conference on Information Systems. 

Warschauer, M. (2003) Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide. 
MIT Press. 

West, D. (2004) “E-government and the Transformation of Service Delivery 
and Citizen Attitudes”. Public Administration Review, 64(1): 15-27. 



72 

Wihlborg, E. (2000) En lösning som söker problem: hur och varför lokala IT-policyer 
utvecklas i landsbygdskommuner. Doktorsavhandling. Linköping: Linköpings 
universitet. 

Winner, L. (1986). The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High 
Technology. Chicago: Chicago university Press. 

Yildiz, M. (2007) “E-government Research: Reviewing the Literature, Limita-
tions and Ways Forward”. Government Information Quarterly, 24(3): 646-665. 

Yin, R. (2007) Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage 
Publications. 

Åström, J. (2004) Mot en digital demokrati? Teknik, politik och institutionell föränd-
ring. Doktorsavhandling. Örebro: Örebro Studies in Political Science 9. 

Åström, J. & Olsson, J. (2006). ”Bringing Inter-disciplinary Back in” i J. Ols-
son & J. Åström (red.) Democratic e-Governance: Approaches and Research Di-
rections (ss. 201-216). Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 

  



73 

BILAGOR 

Bilaga A: Funktion intervjupersoner 
Botkyrka kommun 

Enhetschef Medborgarkontor 

Förvaltningschef för ”Dialog och service” 

Administrativ chef för Barn- och ungdomsförvaltningen 

F.d. Informationschef 

IT-chef 

Utvecklingschef för ”Demokrati, delaktighet och integration” 

Demokratiutvecklare 

Samhällsvägledare Alby medborgarkontor 

Samhällsvägledare Tullinge medborgarkontor 

Kommunalråd från den politiska oppositionen (m)  

Gruppintervju med kommunalråd (11 st) ur den politiska majoriteten (s-v-mp) 

Nacka kommun 

Administrativ direktör 

IT-strateg 

Handläggare Socialtjänsten 

Handläggare Kultur- och utbildningsenheten 

F.d. Kultur- och utbildningsdirektör  

Kommunalråd/Kommunstyrelsens ordförande 
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Bilaga B: Intervjuguide 
Följande standardformat användes vid intervjuerna i Botkyrka kommun (och 
delvis Nacka kommun). Eftersom intervjuerna utgick från ett semistrukturerat 
format anpassades upplägget och i viss mån innehållet till den intervjuade 
personens arbetsfunktion och personliga egenskaper. 

Intervjuer med ledande tjänstemän/politiker     

 Berätta om din roll i kommunen, vilken är din befattning och arbets-
uppgift här? 

 Hur kommer det sig att du började arbeta här, vilken är din bakgrund 
sedan tidigare? Hur länge har du arbetat här? 

 Hur kommer det sig att kommunens utveckling av e-förvaltning initie-
rades? Vilka tankar och resonemang låg bakom utvecklingsprocessen? 

 Har du varit inblandad i framtagandet av e-strategin? Hur såg den pro-
cessen ut (till exempel, hur togs centrala beslut)?  

 Hur skulle du vilja beskriva kommunens e-strategi? Till exempel, hur 
skulle du beskriva den för en medborgare?  

 Hur skulle du beskriva kommunens e-tjänster?  
 Hur anser du att er e-strategi relaterar till den nationella handlingspla-

nen för e-förvaltning eller övriga strategidokument i sammanhanget?  
 Vad har varit positivt och negativt i utvecklingen av e-strategin? 
 Vi har sett att Botkyrka har varit en föregångare vad gäller medborgar-

kontoren, men även olika former för demokratiskt deltagande. Varför 
tror du att det har funnits en sådan stor fokusering på att förbättra dia-
logen med och servicen till invånarna i kommunen? Vad betyder detta 
för utvecklingen av e-förvaltning?  

 Vad är din relation till kommunens tjänstemän/kommunfullmäktige? 
Hur skulle du beskriva ert samarbete relaterat till frågor om e-
förvaltning? 

 Vad är ditt intryck av synen på e-förvaltning och/eller e-strategin bland 
politiker och tjänstemän i kommunen? 

 Vad är ditt intryck av synen på e-förvaltning bland medborgarna? An-
vänds e-tjänsterna? Är de uppskattade? 

 Vad särskiljer utvecklingen av e-förvaltning i din kommun från andra 
kommuner?  

 Kan du beskriva processen med att utveckla en webbaserad kommun-
portal?  

 Hur används IT för utvecklingen av service till medborgare? Vad finns 
det för fördelar och nackdelar med denna utvecklingsprocess? 

 Vad finns det för fördelar med e-tjänster/den kommunala webbporta-
len? Vilka problem finns det? 
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 Kan du beskriva den framtida utvecklingen av e-förvaltning i kommu-
nen? 

 Om du kunde bestämma, hur skulle den framtida utvecklingen av e-
förvaltning i kommunen se ut? 

Intervjuer med handläggare på medborgarkontoren  

 Hur kommer det sig att medborgarkontor utvecklades i Botkyrka 
kommun? 

 Vilka uttalade mål finns det med utvecklingen av medborgarkontor i 
kommunen? Har de uppfyllts?  

 Hur skiljer sig medborgarkontoren i Botkyrka från andra kommuners 
medborgarkontor? 

 Hur skulle du beskriva medborgarkontoren i kommunen? Vad är deras 
främsta uppgift? 

 Vilka huvudsakliga förtjänster finns det med kontoren? Vad kan göras 
annorlunda? 

 Vilka grupper av kommuninvånare besöker vanligtvis kontoren? Vilka 
är de vanligaste frågorna ni får från invånarna? 

 Hur anser du att medborgarkontoren kan utvecklas? 
 Vad är ditt intryck av medborgarnas uppfattning om medborgarkon-

toren? 
 Vad är ditt intryck av synen på medborgarkontoren bland tjänstemän 

och politiker i kommunen? 
 Vilka erfarenheter från medborgarkontoren kan överföras till utveckl-

ingen av e-tjänster i din mening? Vad är svårt att överföra? Varför? 
 Hur tror du att den framtida utvecklingen av medborgarkontoren 

kommer att se ut (till exempel, i relation till övriga kontaktvägar)? 
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Bilaga C: Innehållsanalys av Botkyrka kommuns webbplats 
Funktion Operationalisering på kommunens webbplats 

Allmän politisk information  

Organisationsschema Karta över hur kommunen är organiserad, informat-
ion om styrsystem och de olika förvaltningarnas 
uppgift, m.m. 

Beslutsprocessen Information om hur beslutsprocessen går till, politisk 
ordlista över begrepp, kommunfullmäktiges, kom-
munstyrelsens och nämndernas roll och uppgift i 
beslutsprocessen. 

Mandatfördelningen Information om mandatfördelningen i kommunfull-
mäktige. 

Förtroendevalda Förtroendemannaregister med kontaktuppgifter till 
förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, 
styrelser, dialogforum, kommunala bolag, m.m. 

Partier Presentation av politiska partier, den politiska platt-
formen och politiska mål. 

Nyheter Prenumeration på elektroniskt nyhetsbrev för aktuell 
information om vad som händer i kommunen kan 
beställas. 

Överklagandeprocess Beskrivning av hur medborgare kan överklaga ett 
kommunalt beslut 

Ärendeinformation 

Blankett/dokumentarkiv Sökfunktion för offentliga handlingar indelade efter 
typ (sammanträden, ärenden, dokument) eller dia-
rium/förvaltning. Det går även att avgränsa sökning-
en till olika tidsperioder, samt att göra en fritextsök-
ning (t.ex. efter diarienummer) 

Det går även att, under separata länkar, hitta samma-
trädesprotokoll- och handlingar från kommunfull-
mäktige, nämnderna och kommunstyrelsen. Dessa är 
samlade årsvis.   

Sammanträdestider kommun- Sammanträdestider för fullmäktige och nämnder 
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fullmäktige finns i separat dokument under informationen om 
fullmäktige 

Sammanträdestider kommun-
styrelsen 

Finns ej 

Webb-tv Det går att följa kommunfullmäktiges möten via 
webb-tv både i realtid och i efterhand 

Tillgänglighet 

Språk Huvudsakligt språk är svenska, vissa webbsidor finns 
även på finska. 

Funktionshinderanpassning Textstorleken på webbplatsen är anpassningsbar. Det 
går även att ladda ner ”Talande webb”, ett program 
som läser upp webbsidor och pdf-filer.  

Sidkarta Det finns ingen sidkarta, endast övergripande in-
formation om navigering på webbplatsen. 

Sökmotor En sökmotor för fritextsökning finns. 

Det finns även möjlighet till mer riktad information 
genom att välja olika användarkategorier, t.ex. ”för-
älder”, ”ung”, ”företagare” eller olika typer av ären-
den, t.ex. ”jag vill få information om offentlig upp-
handling” eller ”jag vill ansöka om serveringstill-
stånd”. 

Feedback  

Lämna synpunkter Elektroniskt formulär för att lämna synpunkter och 
klagomål på kommunens service eller tjänster. 

E-dialog (debattforum och chattsida) Möjligheten till elektroniska debattforum och direkt-
chatt med förtroendevalda har funnits på webbplat-
sen men har i den senaste uppdateringen av webb-
platsen tagits bort (2011). Nu finns endast informat-
ion om ”fysiska” dialogforum. 

Medborgarförslag Elektroniskt formulär för att lämna medborgarför-
slag finns. Detta rör mer konkreta förändringsförslag 
än synpunktstjänsten (se ovan). Det finns även en 
webbkarta över kommunen där man kan se inkomna 
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medborgarförslag med en geografisk anknytning.  

Medborgarassistent En elektronisk medborgarassistent (avatar) har 
funnits på webbplatsen men har tagits bort (2011). 

Medborgarkontor/kontaktcenter Kontaktuppgifter till kommunens kontaktcenter 
finns. På webbplatsen finns även ett elektroniskt 
formulär för att kontakta kontaktcentret. Medbor-
garkontoren nås främst via platsbesök.  

E-post kommunstyrelseordföranden, 
nämndordföranden, fullmäktigele-
damöter, m.m. 

Förtroendemannaregister med kontaktuppgifter till 
förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, 
styrelser, dialogforum, kommunala bolag, m.m. 

Sociala medier Olika delar av kommunens verksamhet finns på 
sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
etc.), gäller främst kommunens skolor och förskolor.  

Självbetjäningstjänster 

Bibliotek och kultur 

Bibliotek E-tjänster för att låna och reservera böcker, musik, 
filmer och spel (både fysiskt och elektroniskt) 

Kulturskola och stipendier E-tjänster för att söka till Botkyrkas kulturskola och 
kulturstipendier.   

Barn och utbildning 

Förskola21 E-tjänster för att ansöka om/byta/säga upp plats i 
förskola och förskoleklass, samt även för att ansöka 
om modersmålträning. 

Grundskola16 E-tjänster för att ansöka om/byta/säga upp plats i 
grundskola eller grundskoleklass, samt även för att 
ansöka om modersmålsträning. 

Gymnasium  E-tjänster för att ansöka till gymnasieskolan (sköts 
via central webbplats för hela Stockholms län: 
www.gyantagningen.se)  

                                              
21 Samtliga e-tjänster under dessa kategorier samlas under en gemensam webbportal kallad ”Min 
Skola”. Här krävs antingen e-legitimation eller inloggningsuppgifter för att logga in. 
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Vuxenutbildning E-tjänster för att ansöka till vuxenutbildning. 

Övrigt E-tjänster för att beräkna barnomsorgsavgift, chatta 
med en studievägledare, m.m.  

Bo och bygga 

Bygglov och kartor Blanketter för ansökan om bygglov, schaktning, 
bergvärme, servisanmälan för kommunalt vatten och 
avlopp, lägenhets- och husregistrering, samt blanket-
ter för att beställa nybyggnadskartor, samlingskartor, 
beställning av mätuppdrag, m.m. 

Kommunkarta och felanmälan E-tjänster för kommunkarta och felanmälan i kom-
munens utemiljö finns.  

Omsorg och socialt stöd 

Tillgänglighet Tillgänglighetsdatabasen ger information om hur 
pass tillgängliga platser och anläggningar i kommu-
nen är. 

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag 
och bistånd enligt socialtjänstlagen) 

Blankett för ansökan om ekonomiskt bistånd, e-
tjänst för att räkna ut socialbidrag, samt för att 
ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen 

Lagen om stöd och service (LSS) E-tjänster för begäran om särskilda insatser enligt 
LSS (t.ex. personlig assistent) och särskilt boende, 
samt blanketter för riksfärdtjänst och bostadsanpass-
ningsbidrag, m.m.  

Näringsliv och arbete 

Arbete E-tjänst för att söka jobb i Botkyrka (information om 
lediga jobb i kommunen) 

Upphandlingar E-tjänster för att lämna anbud och för att hitta 
aktuella upphandlingar. 

Lokaler och serveringstillstånd E-tjänster för att hitta lediga lokaler i kommunen, 
anmälan och ansökan om serveringstillstånd,  

Övrigt Blanketter för att starta och driva livsmedelföretag, 
försäljning av tobak och folköl, anmäla markupplå-
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telse och driftstörningar, m.m.  

Idrott, fritid och natur 

Föreningsverksamhet E-tjänst för ansökan om föreningsbidrag och blan-
kett för registrering i föreningsregister. 

Idrott E-tjänst för att boka idrottsanläggning och lokal.  
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