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Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt
större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling
studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras,
det som kan kallas för e-förvaltning. Utgångspunkten för dessa studier är en
vilja att undersöka vilka betydelser värden har i digitaliseringsprocesser i
offentliga organisationer.

Avhandlingens centrala kunskapsbidrag är en större förståelse för vilka
implikationer e-förvaltningsreformer kan ha för förvaltningens demokratiska
värden och dess legitimitet. Digitaliseringsprocesser är inte värdeneutrala,
utan både formas av och formar värden i samspelet mellan teknik, politiska
målsättningar
och
förvaltningens
unika
organisatoriska
och
verksamhetsmässiga förutsättningar. En medvetenhet kring digitaliseringens
värden är därför betydelsefull när e-förvaltningsreformer initieras och
genomförs. Ytterligare forskning om hur de processer ser ut där värden hos
teknik och offentliga organisationer formar och präglar varandra kan bidra till
att upprätthålla den offentliga förvaltningens legitimitet i en digitaliserad värld.
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Avhandlingens resultat kan sammanfattas i tre övergripande slutsatser: 1)
Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är kontextberoende och sker i
ett samspel mellan teknik, policy och förvaltning samt de värden som är knutna
till dessa. 2) Utvecklingen mot e-förvaltning ger uttryck för en mångfald av
värden, och inspireras och formas av tankegods från olika värdegrunder. 3)
Digitaliseringen kan påverka de demokratiska värdenas ställning i offentliga
organisationer, och därmed ha betydelse för förvaltningens legitimitet.
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