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ABSTRACT 

The overall purpose of this study is to contribute to the discussion of eGovernment 
implementation  by making  the  implicit  organisational micro  dynamic  processes 
involved  in  the  framing  and  implementation of  eGovernment  explicit.  I want  to 
highlight  the  important  process  trough  which  eGovernment  is  framed  and 
translated by organisational members and in what way it effects different divisions 
of  practice.  To  do  so,  two  different  analytical  aspects  of  organisational  life,  the 
rhetoric  of  management  and  the  reality  of  work  practices  are  used  as  a  theoretical 
context  for  analysing  some  implications  of  eGovernment  implementation. These 
analytical dimensions of organisational life are used to discuss a case study looking 
at the implementation of eGovernment in a local Swedish municipality.  
 
The main  contribution  of  this  thesis  is  a  theorisation  of  how  to  understand  the 
organisational  micro  dynamic  processes  involved  in  the  implementation  of 
eGovernment  in  public  administration.  New  insights  could  be  gained,  for 
researchers  and  practioners,  by  analysing  the  transformation  of  practice  as  an 
ongoing  process  characterised  by micro‐political  translation  processes  involving 
actors as well as actions and meanings in both rhetoric and practice. 
 
 
Key  words:  eGovernment,  public  administration,  information  technology, 
translation, rhetoric of management, work practices 
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SAMMANDRAG 

Den  utveckling  som  idag  bedrivs  i  syfte  att  med  hjälp  av  informationsteknik 
reformera offentlig  sektor går  i  internationella  sammanhang under beteckningen 
eGovernment.  Begreppet  rör  sig  i  gränslandet mellan  offentlig  verksamhet,  ny 
teknik och  förändrade  förvaltningsformer.  I historien bakom  eGovernment  finns 
en rad politiska  initiativ med målsättningen att  inte bara få till stånd en ökad IT‐
användning  inom  offentlig  verksamhet  utan  också  om  att  genomföra  en  mer 
verksamhetsgenomgripande  förändring.  I  denna  avhandling  studeras  hur 
elektronisk  förvaltning,  som en global  teknisk‐administrativ  reform, omsätts  i en 
lokal  kommunal  kontext. Vad  som  kan vara viktigt  att uppmärksamma  som  en 
konsekvens av ett sådant angreppssätt är att det snarare är sociala föreställningar 
om, än informationstekniken i sig, som ställs i centrum för analysen.  
 
Det  övergripande  syftet  med  avhandlingen  är  att  studera  hur  elektronisk 
förvaltning  översätts,  legitimeras  och  påverkar  arbetspraktiker  i  en  kommunal 
kontext.  För  att  få  en  mer  dynamisk  bild  över  översättningarnas  rumsliga 
utbredning betraktas elektronisk förvaltning som en idé på resa som breder ut sig 
genom  en  kedja  av  översättningar.    Det  teoretiska  resonemanget  bakom  det 
översättningsperspektiv som utgör en viktig utgångspunkt för avhandlingen är att 
det  finns  ett  antal  överordnade  rationaliseringsmyter  som  organisationer  ofta  är 
snabba att  ta  till sig. På detta sätt kommer olika koncept att  spridas, presenteras 
och  åtnjuta  status  som  ”moderna” problemlösningar. Genom  att  ta  till  sig dessa 
lösningar  och  införliva  dem  i  sin  verksamhet  ökar  organisationens  status  och 
legitimitet.  
 
Avhandlingens  huvudresultat  visar  att  ”e”  som  retorik  på  allvar  trätt  in  i  den 
studerade  kommunen  men  att  den  ännu  inte  smält  samman  med  den  övriga 
verksamheten. Detta syns bland annat  i uppkomsten av en rad nya begrepp som 
föregås av bokstaven ”e” så som  till exempel e‐faktura, e‐tjänst, e‐demokrati etc.. 
Det  faktum att  funktionerna  föregås av  ”e” visar också att  informationstekniken 
(eller reformen)  i vissa fall fortfarande är exogen i förhållande till organisationen. 
Jag visar att översättningen av elektronisk förvaltning i den studerade kommunen 
befinner sig någonstans mellan formerna delvis  imitation och kombination; delar av 
konceptet  har  adopterats  (delvis  imitation)  samtidigt  som  det  sätt  varpå  dessa 
delar  legitimeras  bär  spår  av,  och  kopplas  samman  med  en  mer  överordnad 
nyliberal diskurs.  
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När IT tillskrivs rollen som förvaltningsomvandlare, vilket den ofta görs i talet och 
texterna  om  elektronisk  förvaltning,  framstår  tekniken  som primär  i  relation  till 
organisationen.  Förutsättningarna  för  en  ökad  digitalisering  och  automatisering 
erbjuder  nya  möjligheter  att  organisera  arbetsaktiviteter  och  fördela 
arbetsuppgifter,  vilket  i  sin  tur  får  konsekvenser  för  arbetsinnehåll  och 
arbetsdelning  såväl  horisontellt  som  vertikalt. Även  när det  gäller de  anställdas 
översättningar  av  ”e”  i  förhållande  till  konkreta  arbetspraktiker  kan man  se  att 
deras  översättning  av  ”e”  som  praktik  kan  förklaras  utifrån  deras  grad  av 
rutiniserade arbetsuppgifter och arbetsautonomi. De personer som har en låg grad 
av  rutiniserade  arbetsuppgifter  och  hög  grad  av  arbetsautonomi  tenderar  att  se 
tekniken  som  flexibel  medan  de  som  har  en  hög  grad  av  rutiniserade 
arbetsuppgifter  och  en  låg  grad  av  arbetsautonomi  tenderar  att  se  den  som 
stabiliserad.  
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FÖRORD 

Å ena sidan har detta avhandlingsprojekt gått ganska  fort, å andra sidan har det 
varit  en väldigt  lång och  avbruten process. Det beror på varifrån man betraktar 
den. För mig är det viktigt att det blev av.  
 
Det finns flera personer som på ett eller annat sätt varit viktiga för slutresultatet av 
denna avhandling. Jag vill först och främst tacka mina handledare: Ylva Fältholm, 
Roine Johansson och Katarina Lindblad Gidlund. Deras värdefulla synpunkter och 
stöd har hjälpt mig att förbättra och göra texterna mer tydliga. Av dessa tre vill jag 
särskilt  tacka  Katarina.  Hennes  aldrig  svikande  engagemang,  stöd  och 
uppmuntran  har  sträckt  sig  långt  utanför  hennes  roll  som  handledare.  Det  är 
hennes  förtjänst  att  jag  började  om,  och  det  är med  henne  jag  har  delat  både 
framgångar och motgångar.  
 
De  vardagliga  samtal  och  utbyten  jag  haft  med  Gunilla  Olofsdotter,  Ulrika 
Schmauch och Gunnar Augustsson har varit oumbärliga i mitt dagliga arbete och 
det är i det dagliga arbetet som min forskarutbildning har ägt rum. Det är där jag 
har blivit utmanad,  ifrågasatt och uppmuntrad och det är där  jag har gnällt och 
beklagat mig. Särskilt tack till Gunilla och Ulrika vars professionella och personliga 
stöd har varit ovärderligt. 
 
Under  olika  delar  av  avhandlingsskrivandet  har  jag  också  fått  viktiga 
kommentarer av andra läsare. Det finns några jag särskilt vill framhålla:  
 
CITIZYS‐ gruppens uthålliga seminariebehandling av olika artikelmanus har haft 
stor betydelse för min motivation och inspiration. Särskilt tack till Johanna Sefyrin 
och Anders Larsson som tillsammans med Katarina har varit med från början till 
slut.  
 
Kommentarerna  från  opponentgrupp  1  (Gunilla,  Lasse,  Erna,  Johnny  och 
Angelika),  vid  sociologins  högre  seminarieserie,  var  väldigt  värdefulla  för 
färdigställandet av kappan.  
 
Göran  Sundquist  som  vid  slutseminariet  gjorde  en  grundlig  genomgång  av 
manusets  brister.  Hans  kommentarer  har  varit  avgörande  för  flera  av 
avhandlingens analytiska resonemang. 
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Tack  också  till  dem  som  finansierat  mina  studier:  SI  (samhällets 
informationssystem) som gav mig möjlighet att påbörja studien och ämneskollegiet 
i Sociologi som gav mig  förutsättningar att slutföra den.   Nämnas bör också den 
studerade  kommunens  samarbetsvilja  och  alla  respondenter  som  genom  sin 
medverkan bidragit till att jag över huvud taget haft något att skriva om. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka dem som utgör livet runt omkring. Min man och min 
dotter för att de finns och står ut. Deras närvaro ger distans och perspektiv. Och till 
sist, dem förutan vilka ingenting någonsin hade varit möjligt. Mamma och Pappa, 
allt är er förtjänst. 
 

Katarina Giritli Nygren, juli 2009 
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INLEDNING 

I  början  av  2008  släppte  Regeringskansliet  en  ”Nationell  handlingsplan  för  e‐
förvaltning  ‐  Nya  grunder  för  IT‐baserad  verksamhetsutveckling  i  offentlig 
förvaltning”.  Syftet med  handlingsplanen  är  att  förbättra  samordningen  av  det 
nationella  strategiska  e‐förvaltningsarbetet.  I  den  nationella  handlingsplanen 
definieras e‐förvaltning på följande sätt:  
 

E‐förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations‐ och 

kommunikationsteknik  kombinerad  med  organisatoriska  förändringar  och  nya  kompetenser. 

(Regeringskansliet 2008 s.4) 

 

Fyra områden utpekas i handlingsplanen som särskilt prioriterade insatsområden. 
Det  första  handlar  om  att  bygga  upp  ett  gemensamt  regelverk  för 
myndighetsövergripande  samverkan  och  informationshantering.  Det  andra  rör 
tekniska  förutsättningar  och  IT‐standardisering,  det  tredje  gemensamma 
verksamhetsstöd, kompetensförsörjning och samlad uppföljning och slutligen den 
fjärde  om  förvaltningens  kontakt med medborgare  och  företagare.  För  att  detta 
skall  bli  möjligt  förordas  en  gemensam  nationell  strategi  och  ett  utvidgat 
samarbete mellan  stat, kommun och  landsting. Det understryks också  att det  är 
viktigt  att myndigheternas  organisation,  arbetsformer  och  arbetsmiljö  ska  stödja 
utvecklingen  av  en  effektiv  e‐förvaltning.  I  handlingsplanens  förord  skriver 
kommun och finansmarknadsminister Mats Odell att: 
 

Det reformarbete som nu inleds syftar till att lägga grunden för en långsiktig ekonomisk utveckling 

där service till medborgare och företagare står i fokus. En modern, effektiv och enkel förvaltning är 

idag ett absolut krav för att Sverige skall kunna hävda sig  i den globala konkurrensen. Den utgör 

därför  en  viktig  pusselbit  för  en  ökad  gemensam  välfärd  och  för  fler  arbetstillfällen. 

(Regeringskansliet 2008 s.3)  

 

Ovanstående  citat  är  signifikant  för  denna  avhandling  som  handlar  om  hur  en 
elektronisk  förvaltning betraktad  som en administrativ  reform omsätts  i en  lokal 
kontext  med  avseende  på  hur  den  översätts,  legitimeras  och  påverkar 
arbetspraktiker  i  en  lokal  kommun.  Dessa  frågor  är  vida  till  sin  karaktär  och 
kommer  därför  att  belysas  utifrån  flera  olika  perspektiv  för  att  synliggöra  de 
argument  som bygger upp och  legitimerar  förändringen. Precis som citatet ovan 
visar är det inte ovanligt att en elektronisk förvaltning presenteras som en lösning 
på flera vitt skilda problem.  
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Denna  utveckling  drivs  inte  bara  i  en  nationell  kontext.  Flera  internationella 
aktörer,  däribland  den  Europeiska Unionen, OECD, AESAN  och Världsbanken, 
både  stödjer  och  driver  på  utvecklingen  av  en  elektronisk  förvaltning  (Lahlou 
2005).  
Att ny teknik betraktas som en viktig drivkraft i samhällsutvecklingen är knappast 
något nytt. Under hela  industrialismen har nya  tekniska  innovationer utgjort  en 
viktig del i samhällets utveckling och att betrakta det teknologiska tänkandet som 
en  central  aspekt  av  den moderna  administrationens  utformning  är  inte  heller 
någon  ny  företeelse.  I  den  uppsjö  av  litteratur  som  diskuterar  teknikens 
samhälleliga  betydelse  återfinns  i  grova  drag  två  sätt  att  förhålla  sig  till  denna 
relation.  Det  ena  menar  att  när  teknologer  börjar  kontrollera  allt  fler  av  det 
samhälleliga  livets  domäner  sprids  en  ny  form  av  rationalitet  och  den  tekniska 
rationaliteten börjar också genomsyra politiken (se t.ex. Bell 1980, Marcuse 1987). I 
detta  sätt  att  se  på  förhållandet mellan  teknik  och  politik  underställs  politiken 
teknologin och kan beskrivas som en slags teknisk voluntarism. Det andra sättet att 
förhålla sig till denna relation menar istället att det är teknologin som i allt högre 
grad politiseras (se t.ex. Habermas 1972 och 1984, Feenberg 1999).  
 
Tidigare studier har visat att det lokala IT‐ relaterade demokratiarbetet tenderar att 
disciplineras  av  en  informationsteknologisk  diskurs  (Gustavsson  2002,  Karlsson 
2005).  En  sådan  teknologisk  diskurs  har  tre  specifika  kännetecken.  Det  första 
handlar om en värderingsoberoende politik vilket innebär att frågor om IT och en 
elektronisk förvaltning inte uppfattas som ideologiska. Det andra kännetecknet är 
ett  o‐problematiserat  samförstånd,  vilket  innebär  att  handlingsplaner  och 
målbeskrivningar  inte  utsätts  för  kritisk  granskning  samtidigt  som motstridiga 
förslag  saknas.  Området  kännetecknas  av  konsensus  och  tycks  vara  fritt  från 
konflikter.  Det  tredje  och  sista  kännetecknet  är  att  politikernas  inflytande  är 
begränsat, men  inte  till  förmån  för  ett  starkt  expertberoende utan  snarare  av  ett 
starkt tjänstemannaberoende (jfr Gustavsson 2002).  
 
Min utgångspunkt är varken voluntaristisk eller deterministisk, snarare både och, 
även om det  i denna studie är teknikens sociala betydelse som står  i centrum. En 
sådan utgångspunkt vilar på antagandet att  tekniken  inte går att avskilja  från de 
sociala processer som omgärdar den, och de sociala processer som omgärdar den ej 
heller går att skilja från den teknik den omgärdar. Tekniken äger inga ideologiska 
värden  bortom  den  sociala  kontexten,  däremot  kan  den  i  interaktion  med  de 
sociala processer som omgärdar den beklädas med värden (jfr Pinch & Bijker 1884). 
Med  en  sådan  ansats  blir  det  av  vikt  att  intressera  sig  för  med  vilka  värden 
tekniken bekläds särskilt mot bakgrund av det samförstånd, eller konsensus, som 
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tycks råda om förtjänsterna med elektronisk förvaltning. Det blir också  intressant 
att fråga sig hur olika texter eller utsagor om en elektronisk förvaltning placerar sig 
i en mer övergripande sociokulturell praktik och med vilka ideologiska värden de 
förbinds.  
 
Flera  forskare  (Lenk & Traunmuller 2000, Fountain 2001, Finger & Pecaud 2003) 
har på senare år poängterat att likaväl som informationstekniken kan användas för 
att  reformera  förvaltningen  kan  den  bidra  till  att  reproducera  rådande 
institutionella  strukturer. Allt  som  oftast  har det  handlat  om det  senare.  Så  har 
varit  fallet  också  i  Sverige.  I  de  allra  flesta  fall  har man  digitaliserat  befintliga 
strukturer utan att någon egentlig reform har ägt rum (Grönlund 2006). Införandet 
av  e‐förvaltning  har  i  huvudsak  handlat  om  att  stödja  den  existerande 
serviceproduktionen. Både graden och arten av önskvärd förändring varierar. Då 
statliga  förvaltningar,  kommuner  och  landsting  ofta  präglas  av  en  stark 
institutionalisering och professionalisering är de etablerade ordningarna svåra att 
förändra. För  att  en verksamhetsförändring  skall  äga  rum  är det  inte möjligt  att 
driva dessa organisatoriskt beroende projekt  som  rena  IT‐projekt, vilket ofta har 
gjorts (se t.ex. Grönlund 2002, Löfgren 2007). 
 
Inom ramen för den organisatoriska implementeringsforskningen har det visat sig 
att  införandet  av  nya  administrativa  system  och  styrstrategier  ofta  överskrider 
organisationens  etablerade  gränser  så  att  flera  funktioner  inom  organisationen 
påverkas  (Pressman  & Wildawsky  1973,  Cooper  &  Zmud  1990).  Systemen  blir 
därför kontextberoende ‐ de utformas i interaktion med de enheter i vilka de skall 
implementeras, mer specifikt med organisationens rådande arbetsordning och dess 
arbetstagare.  Därför,  menar  jag,  är  det  viktigt  att  betrakta  digitaliseringen  av 
offentlig  verksamhet  som  en  interaktiv  process  bestående  av  flera  delar.  Min 
utgångspunkt är att nya IT‐stöd bara utgör en del av förändringsprocessen varför 
IT:s  betydelse  för  framtida  utfall  vad  gäller  arbetsinnehåll,  organisation  och 
ledning  är mindre deterministisk och mer komplicerad  än vad  som  tidigare har 
uppmärksammats.  (  se  t.ex.  Zuboff  1988,  Kling  1996,  Burris  1998,    Orlikowski 
1994).  
 
Studiens syfte och frågeställningar 
Utvecklingen av nya IT‐system och införandet av elektronisk förvaltning i offentlig 
sektor  innebär  att  det  görs  olika  val  vad  gäller  prioritering  av  verksamhetens 
kärnprocesser och standardisering av arbetssätt. Dessa val är sällan värderingsfria. 
Genom att betrakta elektronisk förvaltning som en global administrativ reform och 
studera hur den  översätts  i  en  lokal kontext,  i  relation  till  såväl diskursiva  som 
materiella  strukturer,  blir  det möjligt  att  studera  vilka  värden  som  legitimerar 
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införandet  och  hur  dessa  uttrycker  sig  i  den  materiella  praktiken.  Genom  att 
fokusera  de  argument  som  bygger  upp  och  legitimerar  införandet  samt  den 
kontextuella betydelsen av  elektronisk  förvaltning, kan vi  få kunskap om vilken 
rationalitet som ligger till grund för de beslut som fattas och styr utvecklingen av 
”e”  i  en  specifik kontext. Vad  som  kan vara viktigt  att uppmärksamma  som  en 
konsekvens av ett sådant angreppssätt är att det snarare är sociala föreställningar 
om, än informationstekniken i sig, som ställs i centrum för analysen.   
 
Det  bärande  konceptet  bakom  det  översättningsperspektiv  som  utgör  en  viktig 
utgångspunkt  för  avhandlingen  är  att  det  finns  ett  antal  överordnade 
rationaliseringsmyter som organisationer ofta är snabba att ta till sig (Czarniawska 
&  Joerges 1996). På detta sätt kommer olika koncept att  spridas, presenteras och 
åtnjuta  status  som  ”moderna”  problemlösningar.  Genom  att  ta  till  sig  dessa 
lösningar  och  införliva  dem  i  sin  verksamhet  ökar  organisationens  status  och 
legitimitet (se till exempel Brunsson & Sahlin Andersson 2000).   
 
Det  övergripande  syftet  med  avhandlingen  är  att  studera  hur  elektronisk 
förvaltning  översätts,  legitimeras  och  påverkar  arbetspraktiker  i  en  kommunal 
kontext.  För  att  kunna  fånga  en  mer  dynamisk  bild  över  översättningarnas 
rumsliga utbredning har  jag gjort  en  analytisk poäng  av  att,  i  enlighet med vad 
Callon (1980) och Latour (1987) kallar för ”the socio‐logic of translation”, betrakta 
reformen  som  en  idé på  resa under  vilken den  rumsligt  breder ut  sig  som  i  en 
kedja  av  översättningar.    I  denna  studie  går  denna  resa  från  global 
symbolproduktion,  via  lokala  texter  och  policydokument  till  institutionella 
förmedlare  och  konkreta  arbetspraktiker.  Studien  består  av  fyra  delstudier  som 
tillsammans  bygger  upp  en  helhet,  men  kan  också  läsas  var  för  sig  som 
självständiga delar utifrån följande frågeställningar: 
 

1. I  vilken  utsträckning  är  det  möjligt  att  betrakta  den  globala 
symbolproduktionen  av  eGovernment  som  en  överordnad 
”rationaliseringsmyt”?  (Artikel I) 

2. Hur  översätts  elektronisk  förvaltning  till  lokala  texter  och 
policydokument? (Artikel II) 

3. Hur  översätter  lokala  ledare  elektronisk  förvaltning  till  konkreta 
strategier? (Artikel III) 

4. Vilka  konsekvenser  får  elektronisk  förvaltning  för  de  anställdas 
arbetsprocesser/praktiker? (Artikel IV) 
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E-förvaltning – forskningsöversikt och introduktion 
Den  utveckling  som  idag  bedrivs  i  syfte  att  med  hjälp  av  informationsteknik 
reformera offentlig  sektor går  i  internationella  sammanhang under beteckningen 
eGovernment.  Begreppet  rör  sig  i  gränslandet mellan  offentlig  verksamhet,  ny 
teknik och  förändrade  förvaltningsformer.  I historien bakom  eGovernment  finns 
en rad politiska  initiativ med målsättningen att  inte bara få till stånd en ökad IT‐
användning  inom  offentlig  verksamhet  utan  också  om  att  genomföra  en  mer 
verksamhetsgenomgripande förändring. Exempel på detta finns i handlingsplanen 
i2010  för Eeurope1. De  flesta  länder har  idag någon strategi  för att utveckla en e‐
förvaltning och flera multinationella organisationer har engagerat sig i frågan, till 
exempel  EU,  FN,  Världsbanken,  ASEAN  (de  Senarclens  2001).  Men  trots  att 
utvecklingen mot en elektronisk  förvaltning nu pågått  i några år menar de  flesta 
forskare att den ännu  inte bidragit  till några mer grundläggande förändringar av 
relationerna  mellan  den  formella  politiken,  administrationen  och  det  civila 
samhället (se bl.a. Gasco 2003, Torres, Pina & Acerete 2005, Grönlund 2006).  
 
Begreppet  eGovernment  har  ingen  entydig  definition,  men  kan  i  vida  termer 
beskrivas  som  processer  i  syfte  att  utveckla  förvaltningstjänster  via  olika 
elektroniska  kanaler,  öka  den  inre  effektiviteten  samt  medborgarnas  politiska 
inflytande. Den bärande visionen bakom eGovernment vilar på föreställningen om 
en  fundamental  omorganisering  av  den  offentliga  sektorn.  Relationerna mellan 
den  formella  politiken,  dess  administration  och  det  civila  samhället  förväntas 
således förändras (Amoretti 2007, Yildiz 2007, Bekker & Homberg 2007). 
 
I  den  svenska  debatten  kring  eGovernment  används  ofta  begreppet  elektronisk 
förvaltning  som  en  synonym  trots  att  det  egentligen  är  möjligt  att  urskilja  tre 
dimensioner av begreppet eGovernment: e‐service, e‐förvaltning och e‐demokrati 
(Grönlund 2006, Sjöström 2003).   Uppdelningen  illustrerar en analytisk åtskillnad 
mellan  olika  insatser:  e‐service  ramar  in  de  insatser  som  syftar  till  att  utveckla 
förvaltningens  tjänster  och  myndighetsövning  via  elektroniska  kanaler,  e‐
förvaltning  rör  de  insatser  som  syftar  till  att  öka  den  inre  effektiviteten  och  e‐
demokrati handlar om att öka medborgarnas politiska  inflytande och deltagande. 
(SOU:2005:19)  Dessa  dimensioner  berör  tre  centrala  relationer  för  offentlig 
verksamhet. Det kan illustreras i följande bild: 
 

                                                           
1 i2010 är den europeiska unionens strategiska policydokument för ”Europes information society” vari 

eGovernment ingår. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment_research/mission/policy/index_en.htm 
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Den politiska  reform  som  idag bär namnet  e‐förvaltning har  en betydligt  längre 
historia än det namn den bär. Begreppet e‐förvaltning är en senare benämning på 
den  reform  som  1997  lanserades  under  begreppet  24‐timmars  kommunen  ‐  en 
utveckling som egentligen kan sägas ha haft sin begynnelse redan under 1960‐talet, 
det  årtionde  som  i Sverige har kommit  att kallas  för ADB‐årtiondet  (automatisk 
data  bearbetning)  årtiondet  (Ishammar,  Bjuström  och  Grönlund  2005).  ADB 
infördes  i  offentlig  sektor  med  huvudsyftet  att  rationalisera  och  effektivisera 
verksamheter.  Kombinerad  med  visioner  om  ett  automatiserat  kontor  kom 
rationalisering  redan  då  att  bli  en  av  de  främsta  drivkrafterna  bakom 
datoriseringen.  Denna  rationaliseringsprocess  fortsatte  in  på  1980‐talet  men 
började  då  också  att  anta  nya  skepnader.  I  samband med  att  datorn  på  allvar 
började  betraktas  som  ett  vardagsverktyg  trädde  nya  frågor  rörande 
informationsteknikens  möjlighet  att  bidra  till  ökad  demokrati  och  förbättrad 
offentlig service in i den politiska diskursen. Det var egentligen redan under 1980‐
talet som man började  tala om en  förnyelse av offentlig sektor. Förnyelsen skulle 
ske utifrån  tre  specifika  områden:  ökad  effektivitet,  ökad  inflytande  samt  bättre 
information  och  service.  Dessa  områden  återkommer  idag,  som  framgått,  i 
visionen om en e‐förvaltning i termer av e‐förvaltning, e‐service och e‐demokrati.  
 
Utveckling  fortlöpte  och  under  1990‐talet  hade  Sverige  tillskansat  sig  en 
världsledande  IT‐position.  Enligt  Ilshammar  et  al.  (2005)  har  den  svenska 
diskursen kring IT‐användning i offentlig förvaltning dominerats och legitimerats i 
huvudsak  av  argument  som  rör  effektivisering  och  rationalisering  ända  sedan 
1960‐talet. Oavsett vilken mening som tillskrivits informationstekniken eller vilken 
politisk  vision  den  omgärdats  av  har  den  främst  kommit  att  användas  som  ett 
rationaliseringsinstrument,  även  när  visionerna  har  handlat  om  bättre  service, 
decentralisering och ökad demokrati.  
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Inom banksektorn, en av pionjärerna bakom användningen av informationsteknik 
som  rationaliseringsinstrument  och  som  verktyg  för  tjänsteutveckling,  beskrivs 
övergången  från  traditionell  bank  till  Internetbank  som  en  förändring  av  hela 
verksamheten  (Appelquist  2005,  Björnfors  1996).  Flera  arbetsuppgifter  har 
rationaliserats bort eller utförs av kunderna själva och bankpersonalen har i stället  
i  allt  större utsträckning kommit  att  ägna  sig  åt problemlösning,  försäljning och 
rådgivning  (ibid).  I  och  med  Internetbankernas  ankomst  menar  man  att 
bankverksamhetens  grundförutsättningar  har  förändrats.  Gränsen  mellan  kund 
och bank är inte längre lika tydlig eftersom kunderna själva utför det mesta av det 
traditionella  bankarbetet.  Idag  handlar  bankverksamheten  främst  om  att 
upprätthålla  och  effektivisera  de  informationsteknologiska  tjänsterna  samt  att 
agera  finansiella  specialister  då  kunderna  efterfrågar  icke  standardiserade 
lösningar.  Den  offentliga  förvaltningen  befinner  sig  nu  i  en  liknande 
utvecklingsprocess. 
 
På  senare  år  har  det  kommit  att  påtalas  ett  behov  av  mer  kritiskt  inriktad 
forskning.  Då  elektronisk  förvaltning  förväntas  beröra  för  samhället  centrala 
relationer  så  som  den  mellan  stat  och  medborgare,  är  det  nödvändigt  att 
utvecklingen också betraktas utifrån ett kritiskt perspektiv (Ranerup 2006 Löfgren 
2007).  Den kritiska forskning som bedrivits utifrån svenska förhållanden har bland 
annat belyst hur dessa utvecklingsprojekt ofta bedrivs som tekniska projekt, trots 
att de  också  handlar  om  organisatoriska  förändringar  samt  att de demokratiska 
processerna tycks underordnas kraven på effektivitet och service (Ilshammar 2005, 
Åström 2005, Bjurström 2005). På andra håll har man  iakttagit en  förändring där 
statlig  styrning  allt  mer  ersätts  av  mål  som  god  service  och  effektivitet  och 
efterlyser  därför  ett  mer  genomtänkt  serviceperspektiv  inom  offentlig  sektor 
(Grönlund 2006, Ranerup 2006). En viktig del i att kunna tillgodose medborgarnas 
behov handlar om att ha kännedom om dessa. I annat fall riskerar det att uppstå 
ett  glapp  mellan  de  tjänster  som  utvecklas  och  de  tjänster  som  medborgarna 
använder och/eller behöver. Vidare har det påtalats ett behov av ett mer strategiskt 
grepp om it ‐användningen i offentlig sektor. Eftersom olika administrativa nivåer 
präglas av olika grader av  självstyre är kopplingen mellan  central planering och 
lokal praktik på intet sätt självklar (Johansson 2003).  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att den forskning som bedrivs kring elektronisk 
förvaltning  (eng.  eGovernment)  hittills  såväl  nationellt  som  internationellt  har 
fokuserat på utvecklingen och implementationen av offentliga e‐tjänster (Heeks & 
Bailur  2007).  Vidare  kan  man  konstatera  att  forskningen  ofta  bedrivs  i  nära 
samarbete med  de  intressenter  som  driver  denna  utveckling.  Flera  studier  har 
fokuserat på  framgångsfaktorer och  fallgropar  i både  lyckade och misslyckade e‐
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förvaltningsprojekt.  I många  fall  rör  det  sig  om  studier  inom  ramen  för  ämnet 
informatik  och  inte  alltför  sällan  om  utvecklingsprojekt  av mer  praktisk  natur  i 
syfte att utveckla användarvänliga program och nya tjänster (Grönlund & Ranerup 
2001,  Barry  2001,  Chadwick  &  May  2003,  Löfgren  2007).  Det  specifika 
forskningsfältet  ”eGovernment” har  inte  engagerat övriga  samhällsvetenskapliga 
forskare  i  samma  utsträckning.    Däremot  finns  det  forskning  som  rör 
informationssamhället  i  sin helhet  (se Castell  1996, Robins & Webster  1999) och 
förhållandet mellan IT och organisatorisk förändring i allmänhet (Burris 1998) men 
specifikt en elektronisk  förvaltning är mera sällsynt. Därför är det nu, menar  jag, 
viktigt att utveckla specifik kunskap om på vilket sätt den offentliga förvaltningens 
övergång  till  en  e‐förvaltning  påverkar  organisering,  arbetssituationer  och 
arbetsvillkor. Denna  studie  förväntas utifrån  ett  tekniksociologiskt perspektiv på 
IT,  arbete  och  organisering  kunna  bidra  med  viktig  kunskap  och  fördjupad 
förståelse av de sociala processer varigenom ”e” får organisatoriska konsekvenser i 
en specifik lokal kontext. 
 
IT i tekniksociologiskt perspektiv 
Frågan  om  hur  det  tekniska  förhåller  sig  till  det  sociala  har  länge  varit  ett 
debatterat ämne inom tekniksociologin och frågan om var gränsen mellan tekniska 
nät och sociala organisationer ska dras är långt ifrån självklar. Det är inte ovanligt 
att historiker och samhällsvetare ger en viss  tids dominerande  teknik  rollen som 
samhällsomvandlande  kraft  (Sundqvist  2001).  Ångmaskinen  och  elmotorns 
spridning har betraktas som betydande tekniska innovationer i övergången mellan 
feodalism och  industrialism.  Idag är det ofta  informationstekniken  som  tillskrivs 
rollen  som  samhällsomvandlare  (se  t.ex.  Björkman  &  Sandberg  1993).  Tidigare 
studier har visat att dessa bilder är vanliga  i dagens  IT‐debatt  (se  t.ex. Wihlborg 
2000, Sundquist 2001, Karlsson 2005). De är också vanliga inte bara i den politiska 
diskussionen  av  en  elektronisk  förvaltning  utan  även  inom  forskningsfältet  för 
eGovernment.  Det  nya  samhället  brukar  ofta  benämnas  informationssamhället 
och/eller nätverkssamhället.  I båda dessa benämningar ges  informationstekniken 
en central position och förväntas förändra samhället. Sådana bilder kan beskrivas 
som  teknikdeterministiska  i  och med  att  tekniken  förutsätts  ha  en  primär  roll  i 
samhällsutvecklingen.  
 
I  det  sätt  varpå  IT  vanligtvis  beskrivs  finns  ofta  också  ett  antagande  om  att  IT 
skiljer sig från annan teknik genom att vara en teknik med låg grad av tvingande 
materialitet  (jfr Sundquist 2001).  I  jämförelse med annan  teknik uppfattas  IT ofta 
som  en mer  idébaserad  och/eller mer  flexibel  teknik på  grund  av  sin generiska, 
kunskapsintensiva och multifunktionella karaktär.   
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Det  tekniksociologiska  perspektivet  på  IT  problematiserar  dessa  bilder.  Flera 
studier har visat att det inom en organisation ofta finns flera olika föreställningar 
om  IT och att dessa påverkas av andra sociala  faktorer  (se  t.ex. Orlikowski 1994, 
MacKenzie & Wajcman  1999,  Sundquist  2001).    I  en  studie  av  olika  IT‐chefers 
föreställningar  om  IT  påvisas  ett  samband mellan  teknikuppfattning  och  social 
organisation. De med större maktresurser tenderar att uppfatta tekniken som mer 
flexibel än de med mindre maktresurser  (Sundquist 2001). Liknande  resultat har 
också  påvisats  i  studier  av  hur  människor  tillskriver  IT  betydelse  i  fråga  om 
teknikens möjlighet och funktion, där den mening teknikerna tillskriver IT ofta är 
väsensskild  från  handläggarnas  (Orlikowski  1994).  Sådana  resultat  indikerar  att 
den  symboliska  produktionen  av  IT  som  flexibel  teknik  är  knuten  till  särskilda 
sociala positioner.  
 
Sammantaget visar det  tekniksociologiska perspektivet  att  användningen av  IT  i 
stor utsträckning avgörs av användarnas föreställningar och kunskaper, vilka i sin 
tur ofta kan förklaras med hjälp av andra sociala faktorer. Teknikens innebörd och 
funktion  får  en  social  förklaring  genom  att  aktörer  förstår  teknik  utifrån  sina 
sociala sammanhang (se bl.a. Latour 1988, Pinch & Bijker 1984). Lever man i en tid 
där den gängse bilden är att informationstekniken kommer att omvandla samhället 
(och  förvaltningen) är det  inte så märkligt att om man  tillskriver  tekniken denna 
egenskap. Denna forskningsinriktning visar att det är viktigt att studera och söka 
förklara människors olika föreställningar och upplevelser av IT.   
 
Trots  att  det  inom  det  tekniksociologiska  fältet  råder  delade meningar  om  var 
gränsen mellan det sociala och tekniska ska dras eller på vilket sätt relationen ska 
studeras förbinds det av att det försöker studera relationen mellan det tekniska och 
sociala  utan  att  hamna  i  teknikdeterminism.  Grovt  kan  man  dela  in 
tekniksociologiska  studier  i  tre  olika  perspektiv:  kritisk  teori,  SCOT  (social 
construction of  technology)och ANT  (actor network  theory)  (Cavanagh 2007). De 
studier  som  utgår  ifrån  kritisk  teori  lyfter  ofta  fram  frågor  som  rör  teknikens 
förhållande  till  rådande  sociala,  politiska  och  ekonomiska  ordningar/en  (se  t.ex. 
Feenberg  1999)  medan  de  studier  som  utgår  ifrån  SCOT  fokuserar  teknikens 
utveckling som en social process. Att studera  teknikens utveckling som en social 
process  innebär  att man  i det här  fallet  studerar hur utvecklingen  av  en  teknisk 
designprocess  går  från  tolkningsflexibilitet  till  stängning  dvs.  den  process 
varigenom sociala föreställningar om en viss teknik blir allt mer homogena (se t.ex. 
Pinch  &  Bijker  1984).  I  de  studier  som  utgår  ifrån  ANT  framhålls  en  radikal 
relationism  och  det  är  själva  interaktionen  mellan  teknik  och  människa  som 
framträder  som  centrala  (se  t.ex. Latour  1987).  Istället  för att dogmatiskt  ansluta 
mig till ett av dessa perspektiv kommer  jag att förhålla mig pragmatiskt till dem, 
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och  använda  de  utgångspunkter  jag  finner  lämpliga  i  förhållande  till  mitt 
empiriska material i de olika delstudierna. Värt att påpeka är att det material som 
ligger  till  grund  för  studien  inte  möjliggör  en  analys  utifrån  teknisk  horisont. 
Istället  utgörs  avhandlingens  studieobjekt  av  olika  personers  föreställningar  om 
och praktiska erfarenheter/upplevelser av teknik. 
 
IT, arbete och organisation 
På frågan om på vilket sätt tekniken förhåller sig till arbetets organisation utifrån 
ett arbetstagarperspektiv har det ursprungligen  funnits  två motstridiga svar. Det 
ena  utgår  från Braverman  (1974)  och  betonar  teknikens  implikationer  i  form  av 
mer  långtgående  centralisering,  arbetstagarnas  dekvalificering  och  minskade 
arbetsautonomi. Det andra utgår  ifrån Bells (1980) teorier om det postindustriella 
samhället  och  betonar  teknikens  betydelse  för  plattare  hierarkier,  en  mer 
kvalificerad arbetskraft samt arbetstagarnas delaktighet och autonomi.  
 
Det  senaste  decenniets  studier  har  dock  visat  att  förhållandet  mellan  IT  och 
arbetsorganisatoriska förändringar är mer komplicerat än att vara antingen det ena 
eller det andra. Då informationsteknik kan användas både för att automatisera och 
informera  är det  svårt  att  förutsäga  i  vilken  utsträckning,  och på  vilket  sätt, de 
anställda kommer att påverkas. Förändringar som dessa är beroende av vilka typer 
av system som införs, vem som kontrollerar dem, vilken typ av infrastruktur som 
avsätts för deras stöd, etc. Vissa kan gå igenom dekvalificerande processer medan 
andra blir mer kvalificerade  (se  exempelvis Wood 1992, Levy & Murnane 2002). 
Beroende av ledningens politik, de tjänster organisationen erbjuder och den typ av 
teknik  som  används  kan  konsekvenserna  för medarbetarnas  arbetssituation  bli 
olika (Burris1998, Salzman & Rosenthal 1994). Sammantaget är det därmed möjligt 
att  påstå  att  samma  teknik  tillämpad  i  olika  verksamheter  får  olikartade 
konsekvenser för arbetets kvalifikationsnivå (se t.ex. Zuboff 1988, Burris 1998). Det 
är  alltså möjligt  att  finna  exempel på  såväl uppkvalificering, dekvalificering och 
polarisering av arbetskraften(Wood 1992, Webster 2002).  
 
Den  teoretiska  tradition  inom  vilken  denna  forskning  ofta  bedrivs  är  den  så 
kallade  ”arbetsplatsforskningen”  (eng.  labourprocess  research),  en 
samlingsbeteckning  för  moderna  studier  av  arbetsprocesser  som  i  klassisk 
sociologisk  anda  sammanlänkar  nya  former  av  organisering  med  teknik  och 
konkreta arbetspraktiker (Burris 1998, Wood 1992). Angående hur man ska förhålla 
sig till förhållandet mellan teknik och organisationsform finns det inom ramen för 
fältet spänningar mellan vad som har kommit att kallas för den ”anglosaxiska” och 
den  ”franska”  traditionen  (se  t.ex.  Littler  1990,  Spencer  2000  för  utförligare 
diskussion). Den anglosaxiska skolan är nära besläktad med tysk industrisociologi 
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och  understryker  sambandet  mellan  produktivkrafternas  utveckling  och 
arbetsdelning,  vilket  innebär  att  IT  betraktas  som  ett  steg  i  produktivkrafternas 
utveckling  (Braverman  1974,  Thompsom  1983,  Thompson  &  Ackroyd  1995).    I 
denna  tradition  framhålls  ofta  homologin  mellan  den  tekniska  och  den 
organisatoriska strukturen  (t.ex. Kidder 1988, Freeman & Louca 2001, Appelquist 
2005). Teknikens institutionella karaktär står i centrum för analysen 
 
Den  franska  traditionen  (ofta  inspirerad  av  Foucault)  försöker  istället 
problematisera  relationen mellan  teknik och arbete, och  ser  teknik  som en bland 
andra  krafter  av  betydelse  för  arbetets  organisering  (Willmott  1990,  Knights  & 
Vurdubakis  1994).  På  liknande  sätt  som  man  i  industrin  skiljer  mellan 
massproduktion och kundorderstyrd produktion kan man  i offentlig sektor skilja 
mellan de  idealtypiska organisationsformerna massbyråkrati och kundorienterad 
byråkrati  (Frenkel  et  al  1998).  Dessa  idealtyper  kan  användas  för  att  illustrera 
skillnaden  mellan  olika  organisatoriska  produktionsformer  och  management 
strategier  i  övergången  från  ett  industriellt  till  vad  som  ibland  kallas  för  ett 
postindustriellt samhälle (ibid). Vissa menar att en elektronisk förvaltning är en del 
av en mer övergripande övergång från konventionell till kundorienterad byråkrati 
(se t.ex. Korczynski 2002).   Sådana övergripande samhälleliga och organisatoriska 
trender  menar  denna  tradition  vara  viktiga  om  man  vill  förstå  varför  en 
organisation  förändras.  Utgångspunkten  är  alltså  organisatoriska  förändringar 
utifrån ett diskursivt perspektiv med betoning på organisationens identitet. 
 
Ovanstående  resonemang  tydliggör  svårigheterna  att  förutsäga  hur  de 
organisatoriska  konsekvenserna  och  den  sociala  betydelsen  av  ”e”  i  offentlig 
förvaltning  kommer  att  uttrycka  sig.  Det  är  på  intet  vis  förutsägbart  hur  den 
kommunala  verksamheten  kommer  att  förändras  i  och  med  införandet  av 
elektronisk förvaltning. Varje kommun har ett självständigt ansvar för att utveckla 
sin verksamhet  i denna  riktning. Det  innebär  att  fenomenet kan  tillskrivas olika 
innebörder beroende på vilka diskurser  förändringsprocessen  i  fråga  legitimeras 
med. 
 
För att kunna studera ”e” både som retorisk reform och praktisk erfarenhet är det 
viktigt  att  låta det diskursiva perspektivet på  sociala  föreställningar  framträda  i 
relation  till den  institutionella dynamiken  i praktiska erfarenheter. Därför ser  jag 
det  ”franska”  och  det  ”anglosaxiska”  perspektivens  analytiska  utgångspunkter 
som komplementära. Genom en parallell användning av dessa två perspektiv blir 
det möjligt att låta dem belysa varandras komplexiteter.   
 



12 

Arbetets disposition  
I  nästa  avsnitt  beskriver  jag  avhandlingens  teoretiska  utgångspunkter. 
Diskussionen handlar  framförallt om vilka begrepp som bör byggas  samman  för 
att inom ramen för ett översättningsperspektiv möjliggöra en diskussion om frågor 
som rör  ideologi, makt och mikropolitiska processer. Vidare syftar kapitlet till att 
foga  samman  de  olika  teoretiska  begrepp  som  bygger  upp  avhandlingens  olika 
delstudier. 
 
Därefter  redogörs  för  de  vetenskapsteoretiska  och  epistemologiska  antaganden 
som ligger till grund för studien. Centralt i denna diskussion är ett metodologiskt 
förhållningssätt  som  förhåller  sig  både  till  aktör  och  struktur  utifrån  ett  kritiskt 
perspektiv.   
 
Det  efterföljande  kapitlet  syftar  till  att  ge  läsaren  en  bild  av  hur  den  praktiska 
forskningsprocessen  gått  till  med  avseende  på  vilka  datainsamlings‐  och 
analysmetoder som använts, varför och på vilket sätt.  Kapitlet inleds med en kort 
beskrivning  av  processen  och  en  mer  utförlig  beskrivning  av  de  olika 
materialkategorier  som  ligger  till  grund  för  studien  och  de  analysmetoder  som 
använts i avhandlingens fyra artiklar. Kapitlet avslutas sedan med en teoretisk och 
vetenskapliggörande reflektion. 
 
Avslutningsvis  knyts  studiens  olika  delar  samman  i  en  sammanfattande 
diskussion och resultatredovisning. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Detta  kapitel  syftar  till  att  redovisa  avhandlingens  teoretiska  utgångspunkter.  Mina 
teoretiska utflykter har varit mer eller mindre viktiga i förhållande till studiens olika delar. 
I  detta  avsnitt  är  delarna  i  sig  själva mindre  intressanta  än  deras  bidrag  till  helheten. 
Därför kommer redovisningen att utgå ifrån de resonemang som syr ihop delarna.  

Den  amerikanska  förvaltningsforskaren  Jane  E  Fountain  (2001)  brukar  betraktas 
som en av de första att teoretisera kring e‐förvaltning. Fountain tar avstamp i den 
amerikanska  förvaltningens  införande  av  informationsteknik  och  studerar 
sambandet mellan  informationsteknik och  institutionell  förändring på vägen mot 
fördjupad e‐förvaltning. Ett av hennes viktigaste bidrag  till  förståelsen av denna 
process är att organisationens sociala och kulturella struktur påverkar hur den nya 
tekniken kommer  att uppfattas och  användas. Fountains nyinstitutionella  analys 
av  informationsteknik  i  offentlig  förvaltning  har  visat  hur  organisatoriska 
föreställningar påverkar användningen  av nya  system  snarare än  tvärtom. Även 
om organisatoriska innovationer inledningsvis införs av uppgiftsrelaterade orsaker 
antar de så småningom, när de sprids inom ett organisatoriskt fält, en institutionell 
form och kan sedan införas som en självklarhet. Med det menas att det är lättare att 
genomföra  en  förändring  om dess  innehåll  anknyter  till mer  överordnade  idéer 
och trender ‐ ett resonemang som härrör ur klassisk nyinstitutionell teori.  
 
Artikeln ”Institutionalized Organisation: formal Structure as Myth and Ceremony” 
publicerad  av Meyer  och  Rowan  (1977)  brukar  betraktas  som  banbrytande  för 
nyinstitutionell  teori  (se  t.ex.  Johansson  2002).    Det  bärande  resonemanget  hos 
Meyer  och  Rowan  är  att  organisationers  formella  struktur  avspeglar  deras 
institutionella  omgivning  och  att  organisationer  anpassar  sig  till  omgivningens 
krav för att vinna legitimitet. Vidare menar de att organisationers formella struktur 
allt  som  oftast  reflekterar  de  myter  som  finns  i  deras  institutionaliserade 
omgivningar.  Genom  att  anpassa  sin  formella  struktur  till  institutionaliserade 
samhälleliga myter  kan  organisationer  erhålla  ett  sätt  att  hävda  sin  legitimitet. 
Exempel  på  sådana  myter  är,  enligt  författarna,  olika  institutionaliserade 
produkter,  tjänster,  teknologier och policys.   Mytens  legitimitet är  av avgörande 
betydelse för dess framgång och den grundas  i hög grad i relationen mellan dess 
sändare och mottagare.  
 
En nyinstitutionell  analys av Fountains  samt Meyer och Rowans  (1977) karaktär 
kan  lätt  bli  kritiserad  för  att  tillskriva  diskursiva  ordningar  för  stort 
förklaringsvärde  och  därigenom  ignorera  mänskliga  aktörers  potential  (Yang 
2003). I Sverige har den nyinstitutionella forskningen antagit en annorlunda form 
(Johansson  2002)  och  låtit  sig  inspireras  av  bland  annat  Bruno  Latour  (se 



14 

Czarniawska  &  Joerges  1996).    Denna  inriktning menar  i  likhet med Meyer  & 
Rowan (1977) att det finns ett antal överordnade rationaliseringsmyter som många 
organisationer anammar varigenom koncept sprids, presenteras och åtnjuter status 
som ”moderna” problemlösningar (se t.ex. Røvik 2000 och Czarniawska & Joerges 
1996).  Dock  betonas  inom  skandinaviska  nyinstitutionell  teori  att  olika 
organisatoriska ”recept” när de tillskansat sig den status som erfordras för att ”ge 
sig ut på  resa” översätts och  tillskrivs mening  i  lokal kontext.  I  sin bok Moderna 
Organisationer,  trender  inom  organisationstänkandet  vid  millennieskiftet  beskriver 
Røvik  (2000)  de  gemensamma  drag  som  kännetecknar  vad  han  kallar  ett 
organisatoriskt  recept,  superstandard  och/eller  myt.  Denna  uppsättning  av 
gemensamma och karakteristiska nämnare bidrar  till att en  trend blir så populär 
att  organisationer  världen  över  väljer  att  implementera  den  i  sin  verksamhet. 
Teorin presenteras i form av sju punkter. Ju fler kriterier ett organisatoriskt recept 
och/eller en trend uppfyller, desto större är sannolikheten att detta blir verklighet.  
 
Det första kriteriet handlar om den sociala auktoriseringen av en organisatorisk trend 
vilket innebär att en idés genomslagskraft är beroende av att förbindas med starka 
förebilder.  Nästa  kriterium  för  mytbildningen  rör  vad  Røvik  (2002)  kallar  för 
teorisering och universalisering, och betyder att koncepten måste framställas så pass 
generella  att  de  kan  uppfattas  som  att  de  går  att  använda  på  alla  slags 
verksamheter  oavsett  lokalisering,  syfte,  storlek  eller  typ  av  arbetskraft.  Detta 
innebär att idén måste paketeras i en sådan generell form att den uppfattas som ett 
universalt koncept. Den tredje punkten, produktivering av trenden, avser den process 
varigenom en  trend görs om  till en produkt.  Idén eller  trenden blir  till en  färdig 
paketlösning  eller  produkt  med  ett  trovärdigt,  attraktivt,  lättillgängligt  och 
kommunicerbart budskap.   Det  fjärde kriteriet som Røvik menar känneteckna ett 
organsiatoriskt  recept  är  att  det  är  tidsmarkerat,  i  betydelsen  att  det  stämmer 
överens  med  samtidens  aktuella  värderingar  och  bör  således  lanseras  som  en 
lösning  på  samtida  problem. Receptet måste  alltså  vara möjlig  att  betrakta  som 
något  nytt,  modernt  och  framtidsinriktat.  Det  femte  kriteriet,  harmonisering, 
beskriver hur viktigt det är  för ett  framgångsrikt ”recept” att det presenteras och 
utformas på ett sådant sätt att det kan uppfattas som något fördelaktigt för alla i en 
organisation. Receptet måste  stå  neutralt  inför  kända  intresse‐  och  konfliktlinjer 
och  ofta  framstår  de  framgångsrika  koncepten  så  pass  ”opolitiska”  att  grupper 
med olika motsatta intressen ändå kan sluta sig till dem. Den sjätte och näst sista 
punkten handlar om trendens dramatisering. Ett vanligt förekommande gemensamt 
drag hos  framgångsrika  recept är, enligt Røvik, att dess beskrivningar  innehåller 
dramatiska element. Dramatiska inslag bidrar till att öka trendens spridningskraft. 
Det sjunde och sista kriteriet handlar om trendens individualisering. Konsekvensen 
av  detta  är  att  en  trend måste  vara  individualiserad  för  att  kunna  bli  populär, 
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vilket  innebär  att  budskapet  bör  framstå  som  ett  erbjudande  inte  bara  för 
organisationen utan också för den enskilda organisationsmedlemmen.  
 
Det är alltså möjligt att  tänka  sig att  e‐förvaltning har kommit att bli vad Røvik 
(2000,  2007)  kallar  för  ett  organisatoriskt  recept,  en  myt,  superstandard  eller 
megatrend. Idéer som färdas mellan olika praktiker är förpackade (Erlingsdottir & 
Lindberg 2005). Beroende på hur idén formuleras, och vilka etiketter som sätts på 
den,  framställs en  förpackad  idé  som mer eller mindre attraktiv. Det  innebär att 
idén är så formulerad att den kan tilltala flera olika intressen och framstå som en 
lösning på vitt skilda problem.  
 
Det  första steget  i en översättningsstudie är alltså att närmare studera hur eller  i 
vilken utsträckning eGovernment är möjlig att betrakta som en global megatrend 
och  på  vilket  sätt  den  är  förpackad,  med  andra  ord,  vilken  typ  av 
symbolproduktion som omgärdar den. Därefter kan man för att studera vad som 
händer  när  globala  idéer  på  modet  (myter  eller  trender)  tas  in  i  lokala 
organisationer  göra  som  bland  annat  Czarniawska  och  Joerges  (1996)  föreslår: 
studera  lokala översättningsprocesser. När en  idé väl  landar och  tas emot  i  lokal 
praktik kan den antingen översättas för att passa in på den plats den kommit till så 
att den blir meningsfull och kan omsättas i handling, eller så försvinner den bort i 
den lokala praktiken och blir aldrig något annat än en retorisk reform.  
 
Fördelen med att anta ett översättningsperspektiv på hur  idéer  förändras när de 
förflyttar  sig mellan  olika  fält  är  i mina  ögon möjligheten  att  uppmärksamma 
aktörernas  tolknings‐  och  handlingsutrymme  (Czarniawska  &  Joerges  1996, 
Czarniawska & Sevon 2005). En sådan teoretisk orientering ger möjlighet att utöver 
diskursiva  och  materiella  strukturer  också  sätta  lokalt  förankrade 
meningsskapande processer i strålkastarljuset. Att studera sådana innebär att man 
studerar hur kommunala aktörer översätter, tolkar och tillskriver införandet av en 
elektronisk förvaltning mening.   
 
Eftersom att syftet med avhandlingen är att studera hur en elektronisk förvaltning 
översätts, legitimeras och påverkar arbetspraktiker i en lokal kontext finner jag det 
lämpligt att ta avstamp i de meningsskapande processer som existerar inom ramen 
för den lokala kontexten utifrån ett översättningsperspektiv. I den organisatoriska 
kontext  inom  vilken  olika  aktörer  och  enheter  skapar  sin  idéntitet  sker  vad  vi 
skulle  kunna  kalla  en  symbolisk  produktion  av  ”e”.  Med  hjälp  av 
översättningsmodellen blir det alltså möjligt att rikta uppmärksamheten mot ”e”:s 
sociala och symboliska betydelse med avseende på hur ”idén” görs attraktiv samt 
vilka  andra  idéer,  objekt och praktiker den  förbinds med.  För detta  ändamål  är 
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översättningsmodellen ett utomordentligt angreppssätt.   Tyvärr har diskussioner 
om ideologi, konflikt, makt och mikropolitiska processer inte haft så stort utrymme 
inom  ramen  för denna modell och  tillhandahåller således, utifrån min ansats, en 
otillräcklig begreppsapparat. 
 
För  mig,  består  den  teoretiska  utmaningen  i  att  kombinera  teorierna  om 
översättningsprocesser  med  teorier  som  gör  det  möjligt  att  försöka  fånga  de 
processer  varigenom  ”övertalningen”  äger  rum  (jfr  Bergström  2002).  Av  den 
anledningen  har  jag  i  följande  avsnitt  för  avsikt  att  komplettera  den  med  ett 
teoretiskt språk som gör det möjligt att beskriva hur, positioner, makt, subjekt och 
ideologi vävs samman.  
 
Retorik och praktik i översättning 
Institutionalisering som översättning är ett angreppssätt som främst har utvecklats 
av  teoretiker  som  Latour  (1998)  och  Callon  (1980)2.  Callon  (1980)  använder 
begreppet  “the  socio‐logic  of  translation”  för  att  beskriva  hur 
översättningsprocessen  i praktiken sker mellan olika aktörer och på olika nivåer. 
Denna  tankegång  återfinns  hos  de  flesta  som  studerar  översättning, 
utgångspunkten  är  att  det  finns  ett  slags  kontinuum  i  översättningen  (jfr  Law 
1992),  en  process  varigenom  det  sker  en  materialisering  av  idéer,  tankar  och 
relationer.  I  översättningsprocessen  manifesterar  sig  ofta  olika  typer  av 
inskriptioner  vilka utgör vad man  skulle  kunna  kalla  för  färdigförhandlade  och 
justerade  tolkningar  som  fått  en  konkret  form.  Översättningen  handlar  om  en 
process  i  vilken  ett  element  antar  en  sådan  konkret  form.  När  detta  ägt  rum 
upplever  de  involverade  aktörerna  inte  längre  något  behov  att  reflektera  över 
”produkten”,  åtminstone  så  länge  den  fungerar  som  den  ska. När  ett  element 
antagit en så konkret form, har den blivit vad Latour och Callon (1981) kallar för en 
svart låda.  
Översättning är med andra ord en sorts konvertering mellan olika sfärer som  till 
exempel den  sociala, den  tekniska  och den  konceptuella. Det  bör  noteras  att  en 
sådan svart låda till sin natur kan vara såväl social som diskursiv och teknisk, eller 
rentav en blandning av allt detta. Callon och Latour  (1981,  s. 285) beskriver den 
svarta lådans innehåll på följande sätt:  
 
A black box contains  that which no  longer needs  to be considered,  those  things whose contents have 

become a matter of indifference. 

                                                           
2 Denna teoretiska inriktning kallas också för ANT (actor network theory)men jag har för enkelhetens skull lämnat 

det begreppet åt sidan eftersom min studie inte uteslutande utgår ifrån ett sådant perspektiv.  
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En  svart  låda  påminner  således  om  det  som  Røvik  (1998,  2002)  kallar  för  ett 
organisatoriskt recept, en superstandard eller megatrend, eller bättre uttryckt så är 
ett organisatoriskt recept ett exempel på en svart låda.  
 
I  förhållande  till  de  frågeställningar  som  jag  i  enlighet med  en  ”socio‐logic  of 
translation”  har  utarbetat  för  de  enskilda  artiklarna  rör  sig  e‐förvaltning  som 
organisatoriskt recept och/eller trend i en serie av översättningar. Konceptet färdas 
från  global  symbolproduktion,  via  lokala  texter  och  policydokument  till 
institutionella  förmedlare  och  de  anställdas  konkreta  arbetspraktiker.  Hur  den 
globala mytbildningens  symbolproduktion  och  dess  översättning  i  lokala  texter 
och policydokument förhåller sig till en mer övergripande sociokulturell praktik är 
en  fråga  som  framförallt  rör vad  jag  skulle vilja kalla  för  retorik. När konceptet 
sedan  av  lokala  ledare  översätts  till  konkreta  handlingsstratgier  som 
implementeras  i  form av nya  IT‐stöd är det  inte  längre bara en  fråga om retorik, 
det handlar också om praktik.  
 
För  att kunna  studera om och hur  institutionella praktiker  transformeras  är det, 
menar  jag, nödvändigt  att  inkludera  relationen mellan  arbete och organisering  i 
min  studie,  vilket  innebär  ett  återinförande  av  arbetsprocessen  i 
organisationsteorin  (jfr  Barley  1996,  2001).  Såväl  nyinstitutionell  teori  som  det 
organisatoriska  översättningsperspektivet  riktar  i  huvudsak  in  sig  på  vad  jag 
skulle vilja kalla  för  retoriska översättningskedjor. Hur denna  retorik  reflekterar 
eller påverkar de anställdas konkreta arbetsvillkor är mer sällsynta. Denna vanligt 
förekommande uppdelning mellan organisationsteori och arbetslivssociologi är det 
enligt min mening nödvändigt att överskrida om ambitionen är att dialektiskt röra 
sig  mellan  retorik  och  praktik.  För  att  kunna  studera  organisering  och 
omorganisering  utifrån  ett  översättningsperspektiv  måste  den  konkreta 
arbetspraktiken vävas  in  i analysen. För att  förstå hur det nya  tekniska systemet 
integreras  i användarnas dagliga arbetsrutiner och  förändrar deras arbetsinnehåll 
menar  jag  att  det  är  viktigt  att  försöka  ringa  in  och  studera  personalens 
föreställningar om och upplevelser av e‐förvaltning.  
 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang finner  jag det nödvändigt att tala om 
översättning på två olika sätt: dels som retoriskt (teoretisk) organisationsrecept och 
dels  som  teknisk  praktik. Detta  innebär  i  sin  tur  att  översättningen  av  ”e”  som 
retoriskt organisationsrecept måste operationaliseras på ett annorlunda sätt än ”e” 
som teknisk praktik. 
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”e” som retorik  
Översättning  av  organisatoriska  recept  kan  enligt  Røvik  (2000)  analytiskt 
kategoriseras i fyra olika huvudtyper. Dessa huvudtyper representerar en stigande 
grad  av  omformning. Den  första  typen  av  översättning  kallas  konkretisering  och 
innebär  precis  som  namnet  antyder  en  konkretisering  av  konceptet.  I  dessa  fall 
försöker man  i  organisationen  transformera  det  generella  till  det  specifika  och 
skapa en egen lokal och praktisk konstruktion av idén så att den kan uttrycka sig i 
organisatoriska  aktiviteter.  Den  andra  typen  av  översättning  benämns  delvis 
imitation  vilket  innebär  att  översättningen  bara  adopterar  en del  av  ett  koncept. 
Den  tredje  formen  av  organisatorisk  översättning  kallar  Røvik  (ibid.)  för 
kombination. När översättningen äger rum i form av en kombination kopplar man i 
den lokala kontexten ihop det nya receptet med andra koncept. Koncepten kopplas 
löst till varandra och kan lätt idéntifieras som självständiga delar. På detta sätt kan 
olika koncept kopplas samman i olika lokala kombinationsformer. Den sista typen 
av  översättning  kallar  Røvik  (2000)  för  omsmältning.  Omsmältning  är  en  mer 
radikal  form  av  översättning  där  delar  av  ett  organisationsrecept  sammanfogas 
med andra organisatoriska modeller och blir till en egen ny variant. 
För att kunna  särskilja mellan dessa  typer av översättning är det nödvändigt att 
studera  ”e”  som  retorik utifrån  ett diskursivt perspektiv. Med det menar  jag  att 
”e”s  sociala  och  symboliska  betydelse måste  analyseras med  avseende  på  hur 
”idén”  görs  attraktiv  samt  vilka  andra  idéer,  objekt  och  praktiker  den  förbinds 
med. Dessa konnotationer sker inte i ett tomrum utan är en del av vad jag kallar en 
sociokulturell praktik (jfr Fairclough 1995).  
 
Sociokulturell praktik är ett begrepp som det är möjligt att använda för analys av 
till exempel språk,  ideologi och makt. Den sociokulturella praktiken konstitueras 
främst  av  den  aktuella  politiken  i  generell  mening  eller  närmare  bestämt 
marknadsekonomins karaktär vid en given tidpunkt. Detta är, som  jag tolkar det, 
vad  man  också  skulle  kunna  benämna  en  sociokulturell  styrningspraktik  på 
samhällelig nivå  som utgör ett yttre  ramverk  för hur  teknologin eller  reformen  i 
det här  fallet utvecklas, översätts och  tillämpas. Detta  sätt att  tänka härrör  i  stor 
utsträckning  från Michel Foucaults  tankevärld och det analytiska  ramverk  som  i 
mina ögon är bäst  lämpat  för en analys av den sociokulturella praktiken, står att 
finna just hos honom.  
 
Foucault  (1991,  1993)  använder  begrepp  som  diskurs,  diskursiva  fält  och 
diskursiva praktiker. Det kan vara på  sin plats att påpeka att dessa  resonemang 
både påminner och skiljer sig  ifrån Latours (1998) sätt att resonera kring vad han 
kallar för sammanflätade artefakter och aktanter. Det de har gemensamt är att de 
studerar  performationer  dvs.  hur  fenomen  uttrycker  sig  snarare  än  vad  de  är. 
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Latour  undviker  däremot  till  skillnad  från  Foucault  att  tala  om makt,  kapital, 
dominans och hegemoni.  I Latours  idévärld beskrivs dessa exempel som effekter 
av  sociotekniska  nätverk,  inte  tvärtom. Det  är  därför  jag  i  det  här  fallet  för  in 
Foucaults  resonemang,  eftersom  det  erbjuder  en  möjlighet  att  betrakta  olika 
reformer i skenet av mer överordnade sociokulturella praktiker.  
 
Diskurser kan  förändras över  tid och det går att studera dem genom att utforska 
vilket inflytande olika ord, metaforer och agentskap får inom en diskursiv praktik. 
Olika diskursiva praktiker (ordningar eller regelbundenheter) kan handla om hur 
en  metafor  i  praktiken  uttalas  och  därmed  artikuleras  av  olika  personer  vid 
upprepade  tillfällen och på  liknande vis. Det  synligaste av de  restriktionssystem 
som bygger upp diskurserna och åskådliggör vilka krav som ställs på det talande 
subjektet är ritualerna, de ord och begrepp som är ständigt återkommande utan att 
de ifrågasätts (Foucault, 1997). I denna studie handlar det om att se vilka ord och 
begrepp  som  o‐ifrågasatt  förbinds med  e‐förvaltning  samt  vilket  agentskap  den 
tillskrivs. 
 
”e” som praktik  
För  att  beskriva  vardagliga  arbetspraktiker  och  den  arbetsorganisatoriska 
förändring som pågår inom ramen för offentlig förvaltning är det, utifrån mitt sätt 
att  se,  möjligt  att  använda  sig  av  perspektiv  lånade  från  den  marxistiska 
teoritraditionen  (jfr  Feenberg  1999).  Marx  reflektioner  över  teknikens  historia 
handlar om ”den materiella produktionens utveckling”  (Aspelin 1969  s.30) och  i 
teknikens  historia  finner  vi  en  fortgående  stegring  av  arbetets  produktivkrafter 
som  i  samspel  med  rådande  produktionsförhållande  formar  rådande 
produktionssätt  (Marx  1997).  Produktivkrafter  och  produktionsförhållanden  är 
begrepp  med  förhållandevis  oprecisa  innebörder  men  refererar  i  detta 
sammanhang  till  de  organisatoriskt  –  tekniska  förhållandena  under  vilka 
produktionen  bedrivs.  Beroende  av  produktivkrafternas  nivå  utformas  det 
organisatoriskt‐tekniska  sammanhanget  på  olika  sätt.  I  korthet  kan  de  sägas 
omfatta  teknik,  arbetsorganisation och  arbetsinsats. Med hjälp  av dessa begrepp 
blir  det  alltså  möjligt  att  betrakta  informationsteknik,  digitalisering  och 
automatiserad  ärende  och  dokumenthantering  som  olika  nivåer  hos 
produktivkrafterna. Dessa nivåer  är  sedan  en del  av de  tekniskt–organisatoriska 
mönster  sådana  de  kommer  till  uttryck  i  en  elektronisk  förvaltning.  Ökad 
digitalisering  och  automatisering  erbjuder  nya  möjligheter  att  organisera 
arbetsaktiviteter och fördela arbetsuppgifter vilket i sin tur kan få konsekvenser för 
arbetsinnehåll och arbetsdelning såväl horisontellt som vertikalt.  
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Teknikens  plats  i  denna  utveckling  rör  vad  man  skulle  kunna  betrakta  som 
händelser  i  o‐omvändbara  processer.  I  varje  utvecklingsskede  befinner  sig 
människorna i bestämda sociala relationer. Kunskapen om dessa förhållanden ger, 
menar jag, förståelse för hur den sociala ordningen kan begränsa valet mellan olika 
handlingsalternativ.  
 
Dessa  resonemang  angränsar  till  studiet  av  översättning  som  en  fråga  om 
teknikens  tolkningsflexibilitet  (Pinch  &  Bijker  1984),  finns  inom  tekniksociologin 
exempel på hur översättningsbegreppet kan operationaliseras med hjälp av de från 
SCOT  lånade  begreppen  stabilitet  och  stängning  (Sundquist  2001).  Bakom  dessa 
begrepp  finns  ett  antagande  om  att  teknikens  tolkningsflexibilitet  genom  olika 
sociala processer stängs och stabiliseras  (Pinch & Bijker 1984). Stängning betyder 
att  sociala  föreställningarna blir  allt mer  lika och  stabilisering  att  så  småningom 
även användningsområdena blir det. Detta innebär att en viss teknisk artefakt, i ett 
visst  socialt  sammanhang,  över  tid,  genomgår  en  ”stabiliseringsprocess”. Vilket 
betyder  att  tolkningsflexibiliteten  allt  eftersom  reduceras.  En  viktig  poäng med 
detta perspektiv är att olika sociala grupper kan  tilldela  tekniken olika betydelse 
och stabiliseringsprocesserna kan ta sig olika uttryck i olika sociala sammanhang. 
Om man  i en organisation  skulle  finna olika men av  flera delade  föreställningar 
och användningsbeskrivningar om  IT skulle man måsta söka sociala  förklaringar 
till varför tekniken uppfattats och stabiliserats på olika sätt. 
 
Ett sådant sätt lämpar sig väl för att studera hur idén om en elektronisk förvaltning 
översätts  i  förhållande  till  den  institutionella  dynamiken  i  ”e”  som  praktisk 
erfarenhet. Översättningskedjorna äger rum i en unik kontext och de får form och 
innehåll  av  fältets  aktörer.  De  översättande  aktörerna  befinner  sig  i  sociala 
strukturer med olika mycket makt och olika stort rörelse–, och handlingsutrymme 
varför  det  också  är  intressant  att  studera  hur  detta  har  betydelse  för  deras 
praktiska erfarenheter av ”e”.  
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VETENSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH 
BÄRANDE PERSPEKTIV  

Detta kapitel syftar i sin helhet till att redogöra för de vetenskapsteoretiska  utgångspunkter 
som  ända  sedan  avhandlingens  begynnelse  haft  avgörande  betydelse  för  såväl  mina 
teoretiska som mina metodiska val. 
 

Mycket av det värdefulla i den moderna människans förflutna kanske till sist kan bevaras, förutsatt 

att  ingenting,  inte  ens  vetenskapen,  denna  den  västerländska  människans  stoltaste  skapelse, 

behandlas som något absolut, något fullständigt otillgängligt för mänsklig värdering och kontroll. 

Vad människan har skapat kan människan förstöra; och vad hon kan förstöra kan hon också göra 

om efter annat mönster (Mumford 1949/1984 s.12). 

Ovanstående citat är hämtat ur boken Teknik och Civilisation där Lewis Mumford 
(1949/1984)  belyser  teknikens  och  vetenskapens  roll  i  den  samhälleliga 
utvecklingen.  Han  menar  att  man  för  att  kunna  förstå  varför  den  moderna 
tekniken kommit att  få en så central position  i den moderna civilisationen måste 
utforska den kultur som står redo att bruka den. I och med detta visar Mumford 
att både kunskapen och tekniken är historiskt och socialt situerad och i likhet med 
honom (och många andra) betraktar  jag kunskap som en aktiv och socialt skapad 
process.  
 
Mitt avhandlingsarbete vilar på en socialkonstruktivistisk grund vilket betyder att 
jag utgår ifrån att människor själva med hjälp av språket skapar den sociala värld 
som omger dem. Utöver detta vill jag också placera min studie inom ramen för det 
som  kallas  för  ”kritisk  teori”  vilket  innebär  att  jag  inte  bara  vill  belysa 
konstruktioner  utan  att  jag  också  vill  problematisera  dem.  Med  det  är  min 
förhoppning att visa på att det är möjligt att göra andra konstruktioner.  
 
Den socialkonstruktivistiska ansatsen 
Den  socialkonstruktivistiska  skolbildningen  vilar  inte  på  någon  enhetlig  grund 
men  kan,  enligt  Burr  (1995),  i  vida  termer  sägas  vila  på  fyra  gemensamma 
antaganden. Det första innebär en kritisk hållning till all för givet tagen kunskap, 
det  andra  att  det  inte  finns  någon  objektiv  kunskap,  det  tredje  att  vår  syn  på 
omvärlden är historiskt och kulturellt präglad och det fjärde att all kunskap byggs 
upp i sociala processer. Dessa fyra antaganden får konsekvenser inte bara för hur 
jag  förhåller  mig  till  kunskap  utan  också  för  hur  jag  förhåller  mig  till  social 
förändring, framförallt i förhållande till teknik. 
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Anthony Giddens (1984) är en av dem som har försökt förklara förhållandet mellan 
agent  och  struktur  utan  att  fastna  vare  sig  i  ett  strukturalistiskt  eller 
aktörsorienterat  perspektiv.  Struktureringsteorin  vilar  på  ett  antagande  om  att 
individer  har  en  förmåga  att  reflektera  över  sina  handlingar.  Denna  förmåga 
uttrycker  sig  som  ett  metodologiskt  förhållningssätt,  en  självreflexivitet,  som 
genomsyrar  formandet av  sociala  strukturer. Dessa  tankar är närbesläktade med 
Berger & Luckmann´s (1967) idéer. Enligt dem måste vi om vi vill förstå orsakerna 
bakom  en  institution betrakta den utifrån den historiska process varigenom den 
frambringades. När den nya generationen uppfattar den som sann och verklig har 
den  objektiverats.  Med  hjälp  av  detta  resonemang  kan  åtskillnaden  mellan 
självreflexivitet  och  institutionell  reflexivitet  tydliggöras.  Utifrån  ovanstående 
teoretiska  resonemang  blir  det  möjligt  att  analysera  både  översättningarnas 
institutionella  former  samtidigt  som  vi  kan  analysera  dem  som  individuella 
självreflexiva processer. Med denna ansats i botten är det, som jag ser det, möjligt 
att  i de  individuella  självreflexiva processerna  formulera  en  agens,  ett motstånd 
eller en förändring av de institutionella vetandeformer som legitimerar en rådande 
ordning och teknik.  
 
I analyser av självreflexiva processer ställs tolkning och meningsskapande i fokus 
och att anta ett översättningsperspektiv på hur idéer förändras när de förflyttar sig 
mellan olika områden ger möjlighet att uppmärksamma aktörernas tolknings‐ och 
handlingsutrymme  (Johansson 2002, Czarniawska &  Joerges 1996).  Istället  för att 
enbart  sätta  diskursiva  ordningar  i  centrum  hamnar  lokalt  förankrade 
meningsskapande  processer  i  strålkastarljuset  vilket  i  mitt  fall  innebär  att  jag 
studerar hur kommunala aktörer översätter, tolkar och tillskriver den förestående 
förändringen  betydelse.  Men  tolkning  och  meningsskapande  pågår  alltid  i  ett 
sammanhang. För att synliggöra sammanhang måste fokus flyttas från individ till 
praktik och det teoretiska intresset från individ till språk. I översättningsprocessen 
används  och  relateras nya  fenomen  till  förvaltningens  rådande ordningar. Detta 
innebär  att  frågan  istället  för  att  handla  om  vad  en  elektronisk  förvaltning 
egentligen  är  handlar  om  hur  den  legitimeras  och  vilka  signifikanta 
utvecklingslinjer som är  förknippade med spridningen av elektronisk  förvaltning 
och  dess  reformering  av  den  kommunala  verksamheten.  Jag  menar  att  både 
individens  tolkningar  och  den  språkliga  praktiken  bör  belysas.  Båda  dessa 
processer är lika viktiga för förståelsen av sociala förändringsprocesser. 
 
Denna utgångspunkt  innebär således att  jag utgår  ifrån att de centrala aktörerna 
när  de  ska  beskriva  den  elektroniska  förvaltningens  innehåll  och,  drivkrafter, 
kommer att använda sig av redan etablerade förståelseformer.  
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Den kritiska ansatsen 
Den kritiska teorin, liksom socialkonstruktivismen, vilar på en grundföreställning 
om att den mänskliga kunskapsproduktionen är en praktisk konkret aktivitet. Den 
försiggår  i  ett  samhälleligt  sammanhang  och  i  en  given  historisk  situation. Det 
gemensamma draget för de flesta som ansluter sig till den kritiska teorin är att de 
hämtar  sin  näring  i  marxismen  eller  kanske  närmare  bestämt  i 
historiematerialismen  (se  t.ex. Marx 1995, Horkheimer & Adorno 1981, Althusser 
1976,  Habermas  1995,  Foucault  1991,  Fairclough  1995,  Barry  2001).  Det  mest 
grundläggande  i  en  sådan  historiesyn  rör  förhållandet  mellan  bas  och 
överbyggnad.  Tillsammans  utgör  de  samhällsformationens  två  skikt,  där  basen 
illustrerar  den  ekonomiska  grundstrukturen  och  överbyggnaden  illustrerar  den 
juridiska  och  politiska  apparaten  samt  de  för  formationen  karakteristiska 
medvetandeformer. Utan  att  gå  in  på  några  specifika  politiska  implikationer  av 
detta  förhållande  kan man  säga  att  de  kunskapsteoretiska  följderna  som  bland 
annat har uppmärksammats  av Frankfurtskolan,  innebär  att  just kunskapen  inte 
kan beskrivas som ett självständigt fenomen, utan måste betraktas i anslutning till 
basen. 
 
För mig betyder den kritiska  ansatsen  att  frågor om  ideologi, konflikt och makt 
förs  in  i analysen. Med utgångspunkt  i  frågor om makt, meningsproduktion och 
legitimitet  riktas  uppmärksamheten  mot  frågor  som:  Vilken  mening  tillskrivs 
förändringen?  Med  vilka  förståelseformer  legitimeras  den?  Och  med  vilka 
konsekvenser? Det  kritiska  perspektivet  innebär  således  att  jag  i mina  analyser 
också  försöker  identifiera  vilken  kunskap  och  vilka  förståelseformer  som  får 
företräde framför, eller på bekostnad av, andra. För att göra det har  jag för avsikt 
att  utgå  ifrån  en  slags  ”dialektik”  där min  ambition  är  att  röra mig mellan  att 
betrakta å ena sidan ”e” som retorisk reform och å andra sidan ”e” som praktiska 
erfarenheter  av  IT.  Det  diskursiva  perspektivet  på  sociala  föreställningar  får 
framträda i relation till den institutionella dynamiken i praktiska erfarenheter. 
 
Med diskursiva strukturer menar  jag diskurs  i vid bemärkelse, en slags historiskt 
betingade ramar för vår självförståelse. Dessa diskursiva strukturer omfattar såväl 
sociokulturella  som  diskursiva  praktiker  och  semantiska  fält. Med  institutionell 
dynamik menar jag sociala relationer mellan positioner dvs. sociala ordningar som 
refererar till det faktum att alla aktörer inte är  jämlika, de har olika mycket makt, 
rörelse  och  handlingsutrymme  och  därmed  kanske  också  olika  praktiska 
erfarenheter av IT i relation till sitt arbete.  
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Språk, praktik och semantiska fält – analytiska utgångspunkter  
Hittills  har  jag  presenterat  hur min  vetenskapsteoretiska  ansats  utgår  ifrån  ett 
övergripande  kritiskt  och  socialkonstruktivistiskt  perspektiv.  I  det  följande 
kommer  jag  att  redogöra  för  den  sociokulturella  syn  på  språk  och 
språkanvändning  (jfr Berger och Luckmann  1967, Garfinkel  1967, Foucault  1993, 
Fairclough 1995) som också utgör en central del av avhandlingens plattform.  
 
Den  socialkonstruktivistiska  ansatsen bygger på  ett  antagande om  att  språk och 
kommunikation är grundläggande för konstruktion av verkligheten (jfr Berger och 
Luckmann  1967, Garfinkel  1967).  Språket  och  den  språkliga  praktiken  betraktas 
således inte som något som står emellan oss och verkligheten, det är snarare så att 
språket  kan  betraktas  som  det medium  varigenom  ”verkligheten”  aktiveras.  Ett 
sådant  betraktelsesätt  innebär  att  jag,  när  jag  tolkar  och  förstår  de 
meningsstrukturer  som  träder  fram  i  det  material  som  utgör  avhandlingens 
empiri, sätter både diskursiva ordningar och  lokalt  förankrade meningsskapande 
processer i strålkastarljuset.   
 
Konkret  innebär  det  att  jag  intresserar  mig  för  hur  förvaltningens  aktörer 
översätter,  tolkar  och  tillskriver  förändringen  betydelse. Men  eftersom  jag utgår 
ifrån att tolkning och meningsskapande alltid pågår i ett sammanhang, innebär det 
också att  jag förutsätter att texterna bär spår av detta. Eftersom språket bidrar till 
att skapa och förmedla en verklighet kan språkliga utsagor inte neutralt presentera 
den. Analysarbetet  riktas därför  inte mot vad människor  egentligen menar med 
sina utsagor, utan mot vilka mönster de bildar och vilka självklarheter som tas för 
givna.  För  att  kunna  studera dessa mönster  är det  viktigt  att  i  analysen  pendla 
mellan  att  förstå  yttranden  och  handlingar  som  konstitutiva  element  i 
övergripande verksamheter, och  att  se verksamheten  som konstitutiva  element  i 
yttranden och handlingar. Detta möjliggörs  i denna  studie genom  att  texter  och 
talhandlingar analyseras som delar av mer omfattande sociokulturella praktiker.  
 
Ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv är  fruktbart när det gäller att studera de 
diskurser  som manifesterar  sig  i  talet  om  elektronisk  förvaltning  på  kommunal 
nivå.  Den  kritiska  diskursanalysen  lämpar  sig  i  synnerhet  för  att  synliggöra 
förhållandet  mellan  språk  och  social  praktik.  Huvudrepresentanten  för  den 
kritiska  diskursanalysen  är  den  engelska  sociolingvisten  Norman  Fairclough 
(1995). I sin textorienterade diskursanalys kopplar han ihop tre olika vetenskapliga 
perspektiv:  etnometodologi,  lingvistik  och  makrosociologisk  analys.  Dessa  tre 
perspektiv  förbinder  ett  aktörsorienterat  perspektiv  med  ett  institutionellt 
perspektiv. De möjliggör därmed en analys av hur  förvaltningens underliggande 
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tolkningsmönster förhåller sig till överordnade diskursiva ordningar och hur dessa 
används  för  att  förstå  och  legitimera  elektronisk  förvaltning.  Genom  att 
systematiskt undersöka  sambandet mellan  sociala processer  och  språkliga  texter 
kan  diskurser  synliggöras.  Texterna  om  elektronisk  förvaltning  bär  således 
vittnesbörd om de diskurser som är operativa inom den kommunala förvaltningen.  
 
Fairclough  (1995)  menar  med  hänvisning  till  Garfinkel,  att  etnometodologins 
metod  att  studera  talhandlingar  som  sociala  praktiker  lämpar  sig  som 
utgångspunkt  för  analyser  av  diskursiva  praktiker.  De  texter  jag  studerat  har 
producerats  inom  ramen  för  den  kommunala  förvaltningsverksamhetens 
semantiska  fält.  Med  detta  fält  följer  ett  visst  språkbruk  och  en  särskild 
självförståelse. Den dokumentära metod som Garfinkel (1967) förespråkar innebär 
att  texten/utsagan betraktas  som  ett  ”dokument om” någonting  ‐  i det här  fallet 
förvaltningens  underliggande  ordning.  En  sådan  utgångspunkt  intresserar  sig  i 
första hand för de diskurser som människor använder sig av för att skapa mening i 
sin vardagliga sociala praktik.  I denna avhandling betyder det att  jag söker efter 
etablerade förståelseformer i de utsagor som beskriver händelser relaterade till den 
elektroniska  förvaltningens  innehåll och drivkrafter. De enskilda utsagorna  tänks 
alltså referera till förvaltningens underliggande ordning, det vill säga den ordning 
de förutsätter för att bli rimliga samtidigt som de är en del av denna ordning (jfr 
Karlsson 2005). Dessa tankar är snarlika Berger & Luckmanns teorier om språkets 
sociala  egenskaper.  Berger  &  Luckmann  (1979)  framhåller  i  huvudsak  två  för 
vardagslivet betydelsefulla egenskaper hos språket: den ena är det tal som pågår i 
konkreta  situationer,  det  andra  är  språkets  lagring  av  objektiverade  tankar  och 
handlingar, på så sätt att olika begrepp finns  inbäddade  i olika betydelsebärande 
sammanhang.  Dessa  sammanhang  kallar  Berger  &  Luckmann  (ibid.)  för 
semantiska fält. Summan av de språkliga objektiveringar som hör samman med en 
kommunal  förvaltning  kan  till  exempel  bilda  ett  semantiskt  fält  som  bringar  en 
meningsfull  kognitiv  ordning.  Produktionsvillkoren  för  de  texter  jag  studerat 
utgörs av den offentliga förvaltningsverksamhetens semantiska fält.  
 
Trots  den  relativa  beständighet  som  råder  i  dessa  strukturer  kan,  menar  jag, 
förvaltningens  utformning  omförhandlas  och  förändras  genom  människors 
reflexiva översättningar.  
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METOD, MATERIAL OCH FORSKNINGSPROCESS 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bild av hur den praktiska forskningsprocessen gått 
till med avseende på vilka metoder som använts hur, när och varför. Kapitlet inleds med en 
faktisk  beskrivning  av  processen  och  avslutas med  en  teoretisk  och  vetenskapliggörande 
reflektion. 

Det  övergripande  syftet  med  avhandlingen  är  att  studera  hur  idén  om  en 
elektronisk  förvaltning  översätts,  legitimeras  och  påverkar  arbetspraktiker  i  en 
kommunal kontext. Den kommun, eller det ”fall” varifrån det empiriska materialet 
insamlats  har  som  vision  att  bli  vad  som  tidigare  kallades  för  en  24–timmars 
kommun,  numera  en  e‐förvaltning.  Av  anonymitetsskäl  ges  ingen  grundligare 
beskrivning av kommunen.  
 
Relationen  till kommunen etablerades  i begynnelsen av en helt annan anledning. 
Kommunens  IT‐chef kontaktade Mittuniversitetet  i samband med att kommunen 
skulle  införa  ett  nytt  avdelningsövergripande  ärende‐  och 
dokumenthanteringssystem.  Önskemålet  från  kommunens  sida  var  att  någon 
skulle  studera  utvecklingen  utifrån  ett  personalperspektiv  och  kontinuerligt 
återrapportera  till  kommunen.  För  denna  uppgift  skapades  projektet  ”IT‐
stöd=Överflöd?”3. Tanken var att denna avhandling skulle behandla införandet av 
ett  nytt  ärende  och  dokumenthanteringssystem  utifrån  ett  renodlat 
personalperspektiv.  Så  blev  det  inte.  När  jag  i  samband  med  att  projektet 
initierades  kom  att  sitta med  som  deltagande  observatör  vid  fyra  projektmöten 
väcktes  de  frågor  som  nu  ligger  till  grund  för  avhandlingen.  Under  de 
projektmöten  jag närvarade vid diskuterade projektgruppen det nya  ärende och 
dokumenthanteringssystemet  i  liten  utsträckning.  Istället  handlade  frågorna  om 
hur man i kommunen skulle få ett större genomslag i skapandet av en elektronisk 
förvaltning.  Det  blev  väldigt  tydligt  att  olika  personer  inom  ramen  för 
referensgruppen  tillskrev  den  specifika  förändringen,  eller  informationsteknik 
över  lag,  väldigt  olika  organisatorisk  betydelse.  En  oenighet  som  var  särskilt 
tydligt när  IT‐, personal‐ och verksamhetscheferna diskuterade hur arbetet skulle 
läggas  upp  och  vad  som  var  det  egentliga  syftet  med  en  IT‐baserad 
verksamhetsutveckling. 
 
Ett  av de  första  större  stegen mot  en  elektronisk  förvaltning  innebar  att  ett nytt 
arbetssätt  i  form av ett digitalt  system  för ärende och dokumenthantering  skulle 
implementeras. Det  nya  strategiska  systemet  förväntades  omvandla  och  ersätta 
                                                           
3 Projektet bedrivs inom ramen för forskningsgruppen CITIZYS. En multivetenskaplig forskargrupp med fokus på 

IT och hållbar samhällsutveckling. 
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kommunens  icke  samordnade  strukturer och processer  till ett centralt  strategiskt 
system. Ambitionen var att det sedan utifrån det nya strategiska systemet skulle 
byggas  upp  nya  samordnade  strukturer  och  processer.  Det  nya  strategiska 
systemet  ställde  kommunen  inför  ett  ganska  omfattande  implementerings‐  och 
förändringsarbete något som initiativtagarna ville att någon skulle studera, och det 
var  på  det  sättet  denna  studie  började.  Det  blev  tydligt  att  alla  ville  ha  ett 
genomslag  för  en  elektronisk  förvaltning men  det  fanns  ingen  enighet  om  vad 
detta  innebar  mer  konkret,  hur  det  skulle  göras  eller  ens  varför.  Det  pågick 
dessutom  hela  tiden  förhandlingar  om  vad  som  var  viktiga  nyckelprocesser  i 
förändringsarbetet.  
 
Det  jag beskrivit ovan är en viktig del  i den empiriska förförståelse som  legat till 
grund  för hur  jag  formulerat mina  frågor. När  jag  studerade detta med hjälp av 
den  skandinaviska  inriktningen  på  nyinstitutionell  teori  blev  behovet  av  att 
studera  översättningsprocesser  vetenskapligt  relevant  och  frågorna  förfinades. 
Genom  att  studera  översättningar  utifrån  ett  kritiskt  perspektiv, med  fokus  på 
retorik och praktik som två analytiska perspektiv hoppas jag kunna besvara frågan 
om  hur  en  elektronisk  förvaltning  översätts,  legitimeras  och  påverkar 
arbetspraktiker.  Genom  att  i  olika  dokument  och  bland  olika  personer  studera 
sociala föreställningar och upplevelser blir det möjligt att synliggöra det sätt varpå 
en elektronisk förvaltning breder ut sig i den lokala kontexten genom en kedja av 
översättningar.  
 
De artiklar som ingår i denna avhandling har byggts upp utifrån studiens specifika 
frågeställningar. Studiens  frågeställningar är  intimt  förbundna med den rumsliga 
utbredningen  av  en  elektronisk  förvaltning där  ambitionen  är  att  gå  från global 
idéspridning  via  lokala  policyformuleringar  och  managementstrategier  till 
konkreta  arbetspraktiker.  Frågeställningarna  har  behandlats  var  för  sig.  
Datamaterialet har analyserats på olika sätt i de olika artiklarna för att möjliggöra 
en  analys  av  såväl  diskursiva  formationer  som  materiella  strukturer  och 
människors reflexiva processer.  
 
Nedan kommer en utförligare beskrivning av vilket material som ligger till grund 
för  de  olika  frågeställningarna  samt  på  vilket  sätt  de  analyserats  beroende  av  i 
vilka artiklar de förekommer. En sammanfattande bild över de olika artiklarna ges 
i figuren nedan:  
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Figur 2. Översikt över de i avhandlingen ingående artiklarna 
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(Foucault 1991) 

Översättning 

(Czarniawska & 

Joerges 1996 , Rövik 

2000) 

Struktureringsteorin 

(Giddens 1984), 

interpretativa ramar 

(Orlikowski 1994), 

sensemaking, (Weick 

1995) 

Deskilling/upskilling 

(Barley 1998, Burris 

1998)  

 
 

Material och datainsamling 
Mina metodologiska  överväganden  har  handlat  om  i  vilket  datamaterial  det  är 
lämpligt  att  söka  information  om  hur  idéer  antar  form  och  förmedlas  in  i  en 
organisation,  från policynivå  via  handlingsplaner  och managementstrategier,  till 
konkreta arbetspraktiker. För att försöka fånga denna process bestämde jag mig för 
att använda fler än en materialkategori. Dessa kommer att presenteras tillsammans 
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med  en  beskrivning  av  vad  jag menar  att  de  bidrar med  i  förhållande  till  det 
övergripande syftet.  
 

Dokument 
De lokala dokument som behandlar frågor om en elektronisk förvaltning synliggör 
en viktig del av det  lokala sammanhangets översättningsprocesser. Det är  i dessa 
dokument, menar  jag, möjligt att  få syn på den  första  formeringen av den  lokala 
översättningen av ”e”. De politiska dokument4 som ligger till grund för analysen är 
två  handlingsplaner  (antagna  av  kommunstyrelsekontoret),  två  förstudier,  ett 
visionsdokument  och  ett  informationsblad  riktat  till  kommunalanställda.  I 
dokumenten  fastläggs  riktningen  för  det  kommande  arbetet med  införandet  av 
elektronisk  förvaltning.  I  handlingsplanen  finns  målsättning  och  strategier  för 
genomförande beskrivna, medan  informationsbladet berättar om på vilket sätt en 
elektronisk förvaltning kommer att förenkla de anställdas arbete. 
 
Dokumenten har främst använts för att analysera hur förändringarna legitimeras i 
den lokala kontexten och för att identifiera de diskurser som framträder i texterna 
om  elektronisk  förvaltning. De  utgör  en  del  av  det  datamaterial  som  ligger  till 
grund för artikel II. 
 
Frågeformulär 
Frågeformuläret delades ut  inom  ramen  för projektet  ”IT  stöd= Överflöd?” men 
eftersom några av frågorna visade sig ha relevans för studiet av ”e” i praktiken har 
jag  valt  att  använda  några  av  dem.  De  frågor  jag  använt  handlar  om  hur  de 
anställda  ser  på  införandet  av  nya  IT‐stöd  i  förhållande  till  sitt  dagliga  arbete. 
Frågorna  handlade  om  nya  IT‐stöd  och  vardagliga  arbetspraktiker,  hur  och  på 
vilket sätt de påverkat arbetet samt om de upplevde att arbetet blev friare eller mer 
kontrollerat i och med en högre grad av IT‐baserade arbetsuppgifter.  
 
Frågeformuläret delades ut  till  två av kommunens avdelningar/enheter vid deras 
arbetsplatsträff  (socialtjänsten  och  förvaltningen  för  arbetsmarknad  och 
integration). Anledningen till att det blev  just dessa två beror på att de var villiga 
att medverka. Sammanlagt svarade 38 personer på frågorna.  
 
De  frågor  från  formuläret  som har  använts  i denna  studie hade  inte några  fasta 
svarsalternativ  utan  var  öppna  för  respondenterna  att  besvara  med  egen 

                                                           
4 Då jag garanterat informanterna anonymitet kan jag inte namnge eller länka till dokumenten eftersom det då är 

väldig lätt att identifiera några intervjurespondenterna. 
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formulerad text. Dessa svar har jag använt i konstruktionen av två, inom ramen för 
”e”, idealtypiska yrkeskategorier i artikel IV. 
 
Enkät 
För att få en bild av vilka ord eller begrepp som de förvaltningsanställda förband 
”e” som idé och ”e” som praktik med, och skillnaderna dem emellan genomfördes 
en enkätstudie. Enkäten syftade till att undersöka de enskilda individernas relation 
till en elektronisk förvaltning och huruvida det fanns något gemensamt mönster i 
det  sätt  som  förvaltningsanställda  förstod å  ena  sidan  en  elektronisk  förvaltning 
utifrån ett organisatoriskt perspektiv som  idé och vision. Å andra  sidan ville  jag 
veta  hur de förstod en elektronisk förvaltning i form av nya IT‐stöd i förhållande 
till sin konkreta arbetssituation. Enkätmaterialet syftar främst till att ge en generell 
beskrivning av hur den aktuella kommunens förvaltningsanställda ser på ”e” som 
ide och ”e”  som praktik,  samt om de anser  sig vara en del av denna utveckling 
eller inte. 
 
Enkäten  innehöll  sammanlagt  tio  frågor  och  skickades  med  hjälp  av 
webbverktyget Eval ut till samtliga av kommunens 2624 förvaltningsanställda Av 
dessa svarade 1270. I efterhand har några orsaker till bortfallet framkommit. Bland 
annat  fanns  det  personer  som  inte  förstod  frågorna  och/eller  inte  kände  till 
utvecklingen av  förvaltningen. Andra har sagt att de av princip aldrig svarar på 
sådan e‐post. Detta till trots visar de entydiga svaren att datamaterialet uppnått en 
viss mättnad. Enkäten har använts i artikel I och IV.  
 
Intervjuer 
Om man vill veta något om människors  erfarenheter, känslor och  tankar om  en 
förändring kan ett lämpligt sätt vara att låta dem berätta om dessa. Den kvalitativa 
intervjumetoden  har  därför  varit  ett  ändamålsenligt  komplement  till  det  övriga 
materialet.  Jag  har  använt mig  av  två  olika  intervjumetoder. Dels  en  tematiskt 
strukturerad  intervju med  tre personer och dels en  i det närmaste ostrukturerad 
intervjumetod  med  tre  personer  där  respondenterna  fritt  fått  beskriva  hur 
införandet av en specifik e‐tjänst förändrat deras arbete. 
 
Av  informanterna  befinner  sig  tre  i  ledande  befattning  och  har  utifrån  ett 
inomorganisatoriskt  perspektiv  identifierats  som  betydelsefulla  ”institutionella 
förmedlare”  (jfr Amoretti  2007)  för  spridandet  av  en  elektronisk  förvaltning. De 
ansågs ha en viktig roll  i förmedlandet av  idén och hade också  i egenskap av sin 
position  (IT‐chef,  personalchef  och  verksamhetschef)  ansvar  att  göra  det. 
Materialet  från  intervjuerna med  de  ”institutionella  förmedlarna”  det  vill  säga 
ledarna, används främst i artikel III men också i artikel II och IV. Dessa intervjuer 
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kompletterades med  tre  intervjuer där personer  i  lägre befattning, och  som  i  sitt 
dagliga  arbete  är direkt  berörda  av  ”e”  fick  berätta  om  sina  erfarenheter. Dessa 
informanter  kommer  från  tre  olika  enheter  (arbetsmarknad  och  integration, 
personal respektive kultur och fritid). Deras berättelser om hur arbetet förändrats i 
och med  att  det  i  någon mening  knutits  till  det  som  kallas  för  en  elektronisk 
förvaltning har använts i artikel IV.  
 
Informanterna  har  fått  prata  så  fritt  som möjligt  om det de  själva  velat  ta  upp. 
Även om det ibland har resulterat i att de pratat om annat än det jag förväntat mig 
så har avsikten varit att i mesta möjliga mån fånga deras beskrivningar, deras ord 
och deras associationer, inte att inkapsla deras erfarenheter i mitt språk. Det blir de 
ändock i och med att  jag ordnar deras berättelser i förhållande till min analytiska 
referensram.  
 
Intervjuerna  pågick  i  ungefär  90  minuter  och  spelades  in  för  att  sedan 
transkriberas. Det  transkriberade materialet  har  sedan  analyserats  på  olika  sätt 
beroende av i vilket sammanhang det använts.  
 

Analysmetoder 
I  det  förra  avsnittet  beskrev  jag  de metoder  som  använts  för  att  samla  in  det 
empiriska  material  som  ligger  till  grund  för  studien.  På  samma  sätt  som  det 
erfordras olika materialkategorier för att studera översättningsprocesser i skenet av 
diskursiva och materiella  strukturer  erfordras det också  fler  än  en  analysmetod. 
Avhandlingens första två artiklar sätter relationen mellan enskilda översättningar 
och diskursiva  strukturer  i centrum  för analysen medan det  i avhandlingens  två 
sista artiklar är relationen mellan enskilda översättningar och materiella strukturer 
som fokuseras. I detta avsnitt kommer jag att presentera och redogöra för de olika 
analysmetoder som använts i respektive artikel. 
 
Artikel I: The myth of eGovernment 
Den fråga som ligger till grund för studien handlar om i vilken utsträckning det är 
möjligt  att  betrakta  den  globala  symbolproduktionen  av  eGovernment  som  en 
överordnad ”rationaliseringsmyt”. Som  tidigare nämndes  finns ett antal kriterier 
en  reform  bör  uppfylla  för  att  överhuvudtaget  kunna  betraktas  som  en  sådan 
”myt”. De första sex kriterier som Rövik (2000) målar upp är så pass generella att 
de  inte  bör  studeras  från  fall  till  fall,  med  det  menar  jag  att  de  inte  är 
organisationsspecifika.  I  artikeln  används  därför  tidigare  forskning  för  att 
diskutera de första sex kriterierna. 
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Det kriterium som inte gick att besvara med hjälp av tidigare forskning riktar sig 
direkt  till  den  studerade  organisationen  och  handlar  om  idéns  relation  till  de 
anställda eller på vilket sätt elektronisk förvaltning kan sägas vara individualiserad. 
Artikeln  fokuserar  på  frågan  huruvida  de  enskilda  organisationsmedlemmarna 
uppfattar en elektronisk förvaltning som ett uttryck för förändring både utifrån ett 
organisatoriskt  och  ett  personligt  perspektiv.  För  att  besvara  frågan  om  hur  de 
enskilda  organisatoriska  medlemmarna  i  den  aktuella  kommunen  såg  på 
införandet  av  en  elektronisk  förvaltning  utifrån  ett  organisatoriskt  och  ett 
personligt perspektiv användes enkätmaterialet.  
 
För  att  bygga  upp  enkäten  och  för  att  analysera  enkätsvaren  användes  en 
analysmodell  som  gjorde  det  möjligt  att  skilja  mellan  organisatoriska  och 
personliga  referenspunkter  (jfr  RwT  modellen  Lindblad‐Gidlund  2005).    Den 
organisatoriska referenspunkten har närmare relation till allmänna föreställningar 
om  elektronisk  förvaltning,  medan  den  personliga  referenspunkten  är 
sammankopplad med konkreta  IT‐stöd  i den dagliga arbetspraktiken. Genom att 
ställa tre nästan likadana frågor för de två referenspunkterna besvaras frågan om i 
vilket  avseende  en  elektronisk  förvaltning  är  individualiserad  både  utifrån  ett 
organisatoriskt och ett personligt perspektiv.   
 
Artikel II: eGovernmentality - on electronic administration in local government 
I  syfte  att  studera hur den globala  symbolproduktionen översätts  i  lokala  texter 
och  policydokument  fann  jag  det  lämpligt  att  utgå  ifrån  ett  kritiskt 
diskursanalytiskt perspektiv.   Fördelen med Faircloughs  (1995) diskursanalys är, 
förutom  dess  fokus  på  social  förändring  utifrån  såväl  ett  mikro‐  som  ett 
makroperspektiv, att den erbjuder en textnära analys. 
 
De  texter/material  som  ligger  till  grund  för  denna  studie  utgörs  dels  av 
dokumentmaterial  och  dels  av  intervjumaterial.  Intervjumaterialet  utgörs  av  tre 
transkriberade  ljudupptagningar.  Tillsammans  bestod  datamaterialet  (intervjuer 
och dokument) av ca 70 sidor text. I  linje med den kritiska diskursanalysen avser 
jag  emellertid  inte  att  undersöka  målsättning  och  strategier  i  sig  själva,  utan 
snarare vilka diskurser som kommer till uttryck i beskrivningen av dessa. De delar 
av  intervjumaterialet  som  används  har  valts på  grundval  av  att  respondenterna 
innehar  centrala  positioner  inom  den  kommunala  förvaltningen.  De  tre 
intervjupersonerna är verksamhetschef, personalchef  respektive  IT‐chef. De har  i 
egenskap  av  sina  positioner  en  översättande  och  förmedlande  roll,  som  väl 
motsvarar  vad  Fairclough  (1995)  anser  vara  den  diskursiva  praktikens  primära 
uppgift.  
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Genom  att  systematiskt  undersöka  sambandet  mellan  sociala  processer  och 
språkliga  texter  kan  diskurser  synliggöras.  Texterna  om  elektronisk  förvaltning 
förväntas  alltså  bära  vittnesbörd  om  de  diskurser  som  är  operativa  inom  den 
kommunala  förvaltningen.  Det  var  således  diskurserna  i  sig  själva,  snarare  än 
dokumenten och de enskilda utsagorna, som var det huvudsakliga  föremålet  för 
analys  i denna artikel. Datamaterialet behandlades  som en helhet, vilket  innebar 
att  all  text  lades  samman  och  behandlades  som  ett  dokument.  De  enskilda 
respondenternas  utsagor  var  därför  av  underordnat  intresse,  de  behandlades 
snarast som exponenter för en diskurs (Fairclough 1995). 
 
Analysarbetet  innebar,  i  mer  konkreta  termer,  att  jag  idéntifierade  de  olika 
diskurser  som  kom  till uttryck  texterna.  Jag  sökte  efter  gemensamma mönster  i 
texterna  för  att  försöka  frilägga  den/de  diskursiva  ordningen/arna  bakom 
utsagorna.  
 
Artikeln är uppdelad i tre olika analysavsnitt. Den första delen består av en analys 
av  den  diskursiva  praktiken.  I  det  avsnittet  tar  jag  i  enlighet med  Faircloughs 
förslag  min  utgångspunkt  i  etnometodologin.  Jag  fokuserar  på  vilket  sätt 
textproducenterna använder sig av förvaltningsrelaterade diskurser och genrer för 
att diskutera  elektronisk  förvaltning.  I analysens andra del  använder  jag mig  av 
begrepp som hör hemma i den lingvistiska disciplinens mer detaljerade textanalys. 
Jag  har  valt  att  utgå  ifrån  två  grammatiska  redskap,  transivitet  och  modalitet.  
Begreppen möjliggör en analys av huruvida det finns någon agent bakom förslaget 
att  införa  eGovernment  i  offentlig  förvaltning.  I  det  tredje  och  avslutande 
analysmomentet  företar  jag en makrosociologisk analys av den sociala praktiken.  
Jag  anknyter,  precis  som  Fairclough  föreslår,  till  Foucault  (1992)  och  dennes 
analyser av den moderna välfärdsstaten med hjälp av begreppet governmentality.  
 
Artikel III: Leaders as mediators of global megatrends – A diagnostic framework  
Syftet  med  den  tredje  artikeln  är  att  studera  hur  lokala  ledare  översätter  den 
globala symbolproduktionen till konkreta strategier i lokal kontext. Att chefer ofta 
får spela rollen som institutionella förmedlare och översättare av globala reformer i 
lokala kontexter  föranleder att dessa kan vara en  intressant grupp att studera  för 
den  som vill  förstå hur koncept  sprids och  i vilken utsträckning de utformas  till 
verksamhetsspecifika varianter (jfr Lawrence & Phillips 2004).  
 
För  detta  ändamål  utarbetas  i  artikeln  ett  teoretiskt  ramverk  i  syfte  att  öka 
förståelsen  för denna  process  och  samtidigt  analysera den  i  förhållande  till den 
aktuella  kommunens  lokala  ”förmedlare”  av  elektronisk  förvaltning.  I  enlighet 
med  denna  utgångspunkt  formulerades  en  analysmodell  (jfr  A  diagnostic 
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framework Schein 1994) med utgångspunkt i tre betydelsefulla dimensioner. De tre 
dimensionerna  utgörs  av  föreställningar  om  en  elektronisk  förvaltning, 
uppfattning av den egna rollen och positionen samt synen på organisationen och 
dess medlemmar. Dessa tre dimensioner antas ligga till grund för hur lokala ledare 
översätter  den  elektroniska  förvaltningen  till  konkreta  strategier.  Mot  denna 
bakgrund  analyserades  intervjumaterialet  utifrån  följande  tre  frågor  (som  också 
ingick som teman i själva intervjuerna) – hur vill du beskriva målet och orsakerna 
bakom  införandet  av  en  elektronisk  förvaltning  i  er  kommun?  –  vad  är  din 
roll/uppgift  i  utvecklingen  av  en  elektronisk  förvaltning?  –  vilken  roll  har 
organisationen och de anställda i denna utvecklingsprocess? 
 
Genom att analysera det datamaterialet med utgångspunkt i dessa tre dimensioner 
blev det möjligt  att  studera hur  respondenternas  enskilda  själreflexiva processer 
var  relaterade  till  mer  institutionella  former  av  förståelse.  De  enskilda 
reflektionerna analyserades på detaljnivå för att finna de dominerande temana och 
beskrivningarna  i  varje  svarspersons  reflektion.  De  dominerande  temana 
analyserades  sedan  i  sin  helhet  för  att  öka  förståelsen  hur  den  överordnade 
”myten”  om  en  elektronisk  förvaltning  omsätts  till  konkreta  strategier,  genom 
människors reflexiva processer. 
 
Artikel IV: The everyday practice of eGovernment 
I  den  fjärde  artikeln  är  syftet  att  studera  hur  det  vardagliga  arbetet  på 
förvaltningen förändras i och med införandet av en elektronisk förvaltning för att 
generera  en  större  förståelse  för  förhållandet mellan  elektronisk  förvaltning  som 
idé och de anställdas arbetspraktiker.   
 
Artikeln utgår ifrån att konstruktioner av idealtypiska yrkeskategorier för att förstå 
hur arbetsfördelningen är uppbyggd och hur olika yrkesgrupper  tilldelas  status. 
Att konstruera  idealtypiska yrkeskategorier  för  att  analysera utvecklingen  av  en 
elektronisk  förvaltning  kan  leda  till  en  ökad  kunskap  om  på  vilket  sätt  det 
vardagliga arbetet påverkas.  
 
För  att  renodla yrkeskategorierna  tar  artikeln  avstamp  i den  teoretiska  tradition 
som studerar sambandet mellan produktivkrafternas utveckling och arbetsdelning. 
Tidigare studier har visat att samma teknologi tillämpad i olika verksamheter kan 
få väldigt  olikartade  konsekvenser  för  arbetets  kvalifikationsnivå  (se  t.ex. Burris 
1998). Även om det råder delade meningar om på vilket sätt arbetet påverkas av 
digitalisering  råder  det  viss  enighet  om  de  följande  dimensioner  påverkas: 
arbetsinnehåll, kompetenskrav samt arbetsautonomi.  
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Alla materialkategorier  förutom dokumentmaterialet har använts  i denna artikel.  
Det  empiriska materialet har  analyserats  i  två  steg. Det  första  steget  innebar  en 
omläsning  i  syfte  att  identifiera  uttryck  som  reflekterade  erfarenheter  av 
digitaliserat arbete och organisatorisk förändring av arbetsrutiner i samband med 
införandet  av  elektronisk  förvaltning.  Det  andra  steget  innebar  en  kodning  av 
uttryck och erfarenheter utifrån de tematiska dimensioner som tidigare forskning 
påvisat vara betydelsefulla i samband med digitalisering utifrån vilka idealtyperna 
konstruerades. 
 

Reflektioner omkring den vetenskapliga stringensen 
I  de  tidigare  avsnitten  har  jag  presenterat  den  forskningsprocess  och  de 
materialkategorier och analysmetoder som bygger upp avhandlingen.  Nu vill jag 
avsluta  metodavsnittet  med  att  koppla  den  empiriska  beskrivningen  av 
datainsamlingen till en teoretisk betraktelse av studiens vetenskapliga stringens.  
 
Studien bör betraktas som en fallstudie. En fallstudie lämpar sig bäst när det  inte 
går  att  skilja  delarna  som  rör  företeelsen  från  den  aktuella  kontexten  (  se  t.ex. 
Merriam  1993  och  Becker  1968).  I  min  studie  är  förhållandet  till  kontexten 
inkluderat redan i frågan om hur en global reform omsätts i en lokal kontext. Jag 
utgår  alltså  ifrån  att  kontexten  är  av betydelse  för vilken  form den  elektroniska 
förvaltningen kommer att anta. Vidare stämmer mitt syfte överens med det syfte 
som Becker  (1968) menar vara  förbundet med en  fallstudie, nämligen att studien 
syftar  till att utveckla  en generell  teoretisk  förståelse kring det  sociala  skeendets 
sociala processer. Den generella teoretiska förståelsen bedöms, enligt min mening, 
utifrån  i  vilken utsträckning  analysen  lyckas  fånga det  sociala  skeendets  sociala 
processer och deras kontextuella beroende.  
 
Det  finns dock några kriterier  som även  för mig  som  forskare är möjliga att  ta  i 
beaktande vid bedömningen  av  en  fallstudie. En  fallstudie beskrivs  av Merriam 
(1993) som partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv och bör därför bedömas 
utifrån sådana kriterier  i stället  för de kriterier som ställs upp  för andra  typer av 
studier.  Denna  studie  uppfyller  i  det  stora  hela  dessa  kriterier.  Enligt  min 
bedömning är studien partikularistisk så till vida att den förhåller sig till en specifik 
situation men ändå belyser ett generellt problem – hur globala reformer omsätts i 
lokala kontexter är ett generellt problem som studeras specifikt genom studera hur 
e‐förvaltning omsätts i en lokal kommun. Den är deskriptiv så till vida att den visar 
på komplexiteten i en särskild situation, hämtar information från flera olika källor 
och presenterar  informationen på olika  sätt och utifrån olika perspektiv. Den  är 
heuristisk  så  till vida  att den kan utvärdera och  sammanfatta, vilket gör  att dess 
tillämpbarhet  ökar  och  slutligen  är  den  inte  induktiv  i  traditionell mening men 
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detta till trots  inriktad på att beskriva, upptäcka och skapa en teoretisk förståelse 
för fenomenet (jfr Merriam 1993). 
 
Resultaten  från en fallstudie bör vidare bedömas utifrån rimlighet,  inre  logik och 
möjligheten  till  teoretisk  förståelse  (Kvale  1996).  I  vilken  utsträckning  den 
teoretiska  förståelse mina  resultat  genererat  kommer  att  användas  för  framtida 
forskning är väl snarast en empirisk fråga, men det är naturligtvis min ambition att 
så  ska vara möjligt. De  skulle  till  exempel kunna vara hypotesgenererande  eller 
användas  för  jämförelse  med  ”översättningsprocesser”  i  andra  kontexter. Med 
detta  i åtanke har  jag som författare gjort min röst så synlig som möjligt  i texten. 
Genom  att  tydligt  deklarera  vilka  bedömningar,  antaganden  och  analytiska 
verktyg  som  har  byggt  upp  studien  kan  resultaten  bedömas mot  bakgrund  av 
dessa.  
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”E” I RETORIK OCH PRAKTIK 

I detta kapitel har jag för avsikt att knyta samman studiens olika delar i en sammanfattande 
diskussion och resultatredovisning. Avsnittet avslutas med en reflektion kring vad denna 
studie  innebär  för  förståelsen  av  hur  idén  om  en  elektronisk  förvaltning  översätts, 
legitimeras och påverkar arbetspraktiker 

Det  övergripande  syftet  med  avhandlingen  var  att  studera  hur  idén  om  en 
elektronisk  förvaltning  översätts,  legitimeras  och  påverkar  arbetspraktiker  i  en 
kommunal kontext. För att uppfylla det övergripande syftet formulerades fyra mer 
specifika frågeställningar. Dessa har behandlats var för sig i de olika artiklarna och 
följer  vad  man  skulle  kunna  kalla  för  en  ”socio‐logic  of  translation”,  där  e‐
förvaltning rumsligt breder ut sig som  i en kedja av översättningar. Denna kedja 
går  i  denna  studie  från  global  symbolproduktion,  via  lokala  texter  och 
policydokument till institutionella förmedlare och konkreta arbetspraktiker. Delar 
av  syftet  är  uppfyllt  i  och  med  att  resultatet  från  de  fyra  mer  specifika 
frågeställningarna  finns presenterade  i  fyra olika  artiklar. Det  andra  återstår;  att 
sätta  dem  samman  i  relation  till  varandra  för  att  se  om  de  tillsammans  ger  en 
annan  eller  mer  fullständig  bild  av  de  processer  varigenom  en  global 
förvaltningsreform omsätts  i  en  lokal kontext. För  att göra detta kommer  jag att 
börja med att ge en kort sammanfattning av artiklarnas viktigaste resultat 
 

Sammanfattning av framkomna resultat 
Den första artikeln handlar om e‐förvaltning som koncept, vilket innebär att ramen 
för  e‐förvaltning  (eng.  eGovernment)  som  global  trend  studeras  närmare.  Den 
fråga  som  ligger  till  grund  för  studien  handlar  om  i  vilken  utsträckning  det  är 
möjligt  att  betrakta  den  globala  symbolproduktionen  av  eGovernment  som  en 
överordnad ”rationaliseringsmyt”. Även om det  första som kommer  i åtanke när 
Røvik (2000) talar om organisatoriska recept är idéer med mer precisa innebörder 
än vad elektronisk förvaltning kan sägas ha är det, menar  jag, möjligt att betrakta 
en elektronisk  förvaltning som ett organisatoriskt  recept. Om man utgår  ifrån de 
kriterier en  idé måste uppfylla för att uppnå statusen av en megatrend.   Idén om 
en  elektronisk  förvaltning  (eGovernment)  är  idag  socialt  auktoriserad  i  den 
meningen  att  den  förbinds  och  proklameras  av  starka  förebilder  (t.ex.  EU, UN, 
Världsbanken  etc.).  Den  är  också  vad  Røvik  (2002)  kallar  för  teoriserad  och 
universaliserad  eftersom  den  framställs  i  så  pass  generell  form  att  den  uppfattas 
vara  tillämplig  i  alla  länder  och  i  alla  typer  av  förvaltningar.  Idén  är  också 
produktiverad  på  så  sätt  att  reformen  kommuniceras  som  en  färdig  paketlösning 
eller  produkt med  ett  trovärdigt,  attraktivt,  lättillgängligt  och  kommunicerbart 
budskap.  eGovernment stämmer väl överens med samtidens aktuella värderingar 
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och lanseras som en lösning på förvaltningens samtida problem, vilket enligt Røvik 
betyder att  idén är  tidsmarkerad.   Receptet är också harmoniserat vilket  innebär att 
det presenteras och utformas på  ett  sådant  sätt  att det kan uppfattas  som något 
fördelaktigt  för  alla  i  en  organisation.  eGovernment  presenteras  på  ett  så 
”opolitiskt” sätt att grupper med motsatta intressen ansluter sig till den. Det finns 
också  tecken  på  dramatiserade  beskrivningar  i  anslutning  till  konceptet,  inte  så 
mycket  om hur de  skapades  som  om vad  som  kommer  att hända  om man  inte 
anammar  receptet. Dessa dramatiska  inslag  bidrar naturligtvis  också  till  att  öka 
konceptets  spridningskraft.  Det  är  också  möjligt  att  säga  att  eGovernment  är 
individualiserat. Visionen om eGovernment  framstår  inte bara som ett erbjudande 
för  förvaltningen utan också  för  flera av de enskilda organisationsmedlemmarna. 
Dock  visar  det  empiriska  materialet  att  generella  retoriska  erbjudandet  ser 
annorlunda ut än det praktiska och specifika. Den generella retoriska visionen om 
en  e‐förvaltning  i  huvudsak  förbinds  med  ökad  service  medan  den  specifika 
implementeringen  av  nya  e‐lösningar  förbinds  med  ökad  effektivitet  av 
kommunens  förvaltningsanställda.  Den  generella  bilden  av  eGovernment  är 
omgärdad  av  en  omfattande  symbolproduktion  och  det  finns  bland 
förvaltningsanställda  en  svag  koppling  mellan  den  generella  bilden  av 
eGovernment  och  de  specifika  informationsteknologiska  och  organisatoriska 
förändringar som detta medför.  

Avhandlingens  andra  artikel  studerar  de  processer  som  omvandlar 
legitimitetsgrundande praktiker till management strategier. Syftet med artikeln är 
att  utifrån  ett  kritiskt  diskursanalytiskt  perspektiv  analysera  hur  eGovernment 
tillskrivs  legitimitet  i  lokal kontext. Den  fråga som behandlas diskuterar hur den 
globala symbolproduktionen översätts till lokala texter och policydokument.  
 
De  diskurser  som  kommer  till  uttryck  i  texterna  om  elektronisk  förvaltning 
åberopar individens frihet. Individen ställs i centrum på så sätt att självservice och 
tillgänglighet  betraktas  som möjligheter  för  enskilda medborgare  att  sköta  sina 
ärenden  utifrån  egna  behov  och  på  tider  när  det  passar  dem  själva.  De 
kostnadseffektiva  incitamenten  är  däremot  intimt  förknippade  med  övriga 
rationaliserings‐ och automatiseringsdiskurser. Den moderna staten uppnår enligt 
Foucault  (1992)  sin  maximala  effektivitet  när  den  kan  reglera  så  mycket  som 
möjligt  genom  ett  minimum  av  ingrepp.  Utifrån  ett  sådant  perspektiv  är  det 
möjligt  att  betrakta  den  elektroniska  förvaltningen  som  en  del  av  den  sociala 
praktik som  försöker utvinna  så mycket  som möjligt av medborgarna genom att 
helt enkelt  låta dem sköta  flera administrativa ärenden själva. Förståelsen av den 
elektroniska förvaltningen bygger i de dokument som ligger till grund för analysen 
på  diskursiva  praktiker  som  sätter  medborgarservice  och  instrumentell 
verksamhetsutveckling  i  centrum.  Dessa  diskursiva  praktiker  är,  som  påvisats 
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,möjliga  att  betrakta  i  ljuset  av  en  mer  allmän  marknadisering  av  det  civila 
samhället,  det  jag  här  beskriver  som  en  diskursiv  struktur.  New  Public 
management utgör en del av denna diskursiva struktur, och  i den  lokala kontext 
jag har studerat ansluter sig den elektroniska förvaltningen också dit.  
 

Resultatet visar att förståelsen av den elektroniska förvaltningen i den kommunala 
kontexten  byggs  på  diskursiva  praktiker  som  sätter  medborgarservice  och 
instrumentell verksamhetsutveckling  i centrum. Förbättrad medborgarservice och 
instrumentell  verksamhetsutveckling  (jfr  rationalisering  och  ökad  effektivitet)  är 
aktiva komponenter också i den globala produktionen av eGovernment, men i den 
lokala produktionen vittnar texterna också om en oro inför, och ett motstånd mot, 
vad  som  upplevs  vara  en  IT‐styrd  verksamhetsutveckling.  IT  och  organisation 
ställs ibland emot varandra som olika entiteter som konkurrerar med varandra om 
att få styra förvaltningens framtida utveckling.  Visserligen skulle det vara möjligt 
att  betrakta  ifrågasättandet  eller  problematiseringen  av  vilken  ”teknokrati” 
(verksamhet eller IT) som ska styra denna utveckling som ytterligare ett steg i den 
utveckling  som  gör  dem  till  samma  sak.  Jag  väljer  dock  att  se  det  som  en 
motståndsdiskurs  ‐  ett  motstånd  mot  vad  som  upplevs  vara  en  IT‐styrd 
verksamhetsutveckling.  
 

I  den  tredje  artikeln  utarbetas  ett  ramverk  för  att  analysera  hur  lokala  ledare 
översätter  den  globala  symbolproduktionen  till  konkreta  handlingsstrategier  i 
lokal kontext.  I denna delstudie blir det tydligt att idén om eGovernment översatts 
sig förhållandevis oreflekterat genom olika handlingsplaner och policydokument. 
Detta  visade  sig  vara  ett  problem  när  de  lokala  ledarna  skulle  omsätta  dessa 
visioner till utvecklingsstrategier i den konkreta verksamheten. Studien belyser det 
komplexa arbete  lokala  ledare ställs  inför när de skall översätta och  förmedla en 
global reform i sin specifika kontext. Ledarnas praktiska förståelse och föreslagna 
strategier visade sig vara intimt förbundna med vad de ansåg vara sitt ansvar och 
verksamhetens  uppdrag.  I  denna  studie  framträder  den  materiella  strukturen. 
Institutionella förmedlare av globala megatrender är precis som andra människor 
positionerade. Det visar sig i ledarnas olika berättelser att deras översättningar är 
intimt förbundna med varifrån personen  ifråga betraktar verksamheten. De utgår 
ifrån  sina  specifika  interpretativa  ramar  när  abstrakta  visioner  och  generella 
tolkningar ska omformuleras till konkreta handlingsstrategier.  
 

I  mitt  empiriska  material  framträdde  chefernas  positionerade  erfarenhet  och 
organisationsförståelse  som  särskilt betydelsefull.    I  rollen  som  förmedlare  av  e‐
förvaltning såg till exempel personalchefen som sin viktigaste uppgift att förankra 
reformen  bland medarbetarna  i  syfte  att  skapa  förståelse  för  förändringen. Den 
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viktigaste  strategin  i det arbetet var,  enligt honom, att  återgå  till  frågan om vad 
som egentligen är förvaltningens uppdrag. 
 
IT‐chefen, å sin sida, såg som sin främsta uppgift att vara visionär. En avgörande 
strategi  i det visionära arbetet, var enligt honom, att byta  fokus  för kommunens 
verksamhetsutveckling. Att byta fokus innebar i hans berättelser att gå från ”back” 
till  ”front  office”  samt  ”mappa”  (anpassa)  organisationen  i  förhållande  till  en 
tydligare åtskillnad mellan enkla och komplexa processer.  
 
Verksamhetschefen däremot beskrev  som  sin viktigaste uppgift att motivera och 
övertyga  förvaltningsanställda  att  arbeta  i  denna  riktning.  För  att  få  ett  större 
genomslag  för  förändringen såg han som en avgörande strategi att med hjälp av 
strategiska kompetensanalyser rekrytera för förändring.  
 
Den  slutsats  jag  drar  av  ovanstående  resonemang  är  att  det  sätt  varpå mening 
tillskrivs  reformen  orsakar  olika  typer  av  utvecklingsstrategier  vari  den 
organisatoriska  förståelsens  positionering  är  av  avgörande  betydelse.  Olika 
administrativa och institutionella minnen framträder i dessa olika tolkningsramar. 
När dessa strategier sedan presenteras  i möten där det förhandlas om vilket eller 
vilka  perspektiv  som  ska  få  tolkningsföreträde,  är  det  inte  ofta  som  de  olika 
”översättningarna” återförs till sin så kallade positionella karaktär. Istället blir det 
en förhandling om vilken beskrivning som är den mest rimliga.  
 

Den fjärde och sista artikeln handlar om hur det vardagliga arbetet på förvaltningen 
förändras i och med införandet av en elektronisk förvaltning. Vilka konsekvenser 
får den globala symbolproduktionens för de anställdas arbetsprocesser/praktiker? 
Analysen visar att det för flera har skett en förskjutning av det vardagliga arbetets 
innehåll,  från  ”att  arbeta  med  människor”  till  ”att  hantera  dokument”,  en 
utveckling  som  i  det  vardagliga  arbetet  inte  beskrivs  som  en  utveckling  mot 
förbättrad  service  utan  snarare  upplevs  som  det  motsatta.  I  översättningarnas 
materiella  strukturer  framträder  två olika positioner  som  i den  lokala kontexten 
delar upp den elektroniska förvaltningens praktiska arbete i två idealtyper. Dessa 
arbetar  under  olika  typer  av  produktionsförhållanden.  Den  ena  typen  är  den 
monotona  handläggaren,  han/hon  arbetar  i  en  standardiserad  produktionskontext 
medan  den  andra  typen,  den  personlige  byråkraten,  arbetar  i  en  kundorienterad 
produktionskontext. Deras beskrivningar av den elektroniska förvaltningen skiljer 
sig åt  i  fråga om arbetsinnehåll, kompetenskrav, arbetsautonomi och  relation  till 
medborgaren.  
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Resultatet visar att monotona handläggare och personliga byråkrater är positionerade 
på  olika  sätt  i  förhållande  till  kommunens  arbetsprocesser.  Den  monotona 
handläggaren  är  placerad  i  kommunens  standardiserade  arbetsprocesser medan 
den personlige byråkraten är positionerad i de mer flexibla och serviceorienterade 
arbetsprocesserna. 
 

Även  om  typerna  är  substantiellt  åtskilda  utgör  de  naturligtvis  inte  en  statisk 
position. Några av respondenterna berättade att de tidigare,  i  implementeringens 
första  skede,  deltagit  i  ett  utvecklingsprojekt  vars  syfte  var  att  utveckla  ett 
automatiskt system. Så länge som deras kunskap var betydelsefull för utvecklingen 
av det nya IT‐stödet hade de en position mer lik den personliga byråkratens, men 
när kunskapen överförts  till  systemet blev deras position mer  lik den monotona 
handläggarens. Därför  är  det  kanske  inte  överraskande  att många  av  dem  som 
beskriver  sitt  arbete  i  likhet med  den monotona  handläggaren  arbetar  inom  de 
områden där  en ökad grad  av  automatisering har  ägt  rum. För de  anställda  får 
införandet av en e‐förvaltning olika konsekvenser, både vad gäller arbetsinnehåll 
som kompetenskrav och arbetsautonomi samt deras relation till medborgarna. 
 
Bland dem  som utför  förvaltningens vardagliga  arbete  finns det  en motsättning 
mellan  kvantitet  och  kvalitet.  I  den  generella  retoriska  beskrivningen  av  en 
elektronisk  förvaltning  översätts  ”snabb”  ofta  till  ”bra”  men  i  medarbetarnas 
berättelser är ”snabb” inte alls synonymt med ”bra”.  
 

 
”e” i retorik och praktik – en elektronisk förvaltning i översättning 
Det har nu blivit dags att ta det sista steget dvs. att sätta studiernas delar samman i 
form  av  en  översättningskedja  och  i  relation  till  varandra  för  att  se  om  de 
tillsammans ger en annan eller mer fullständig bild av de processer varigenom en 
global  förvaltningsreform  omsätts  i  en  lokal  kontext.  Genom  att  föra  samman 
studiens olika delar, som på olika sätt synliggör hur diskursiva och institutionella 
strukturer  påverkar  översättningarnas  karaktär  samtidigt  som  hänsyn  tas  till 
agenternas egen förståelse och uttalade motiv, framträder svaret på frågan.  

 

”e” som retorik i översättning  
Røvik  (2000)  talade  om  fyra  idealtypiska  former  av  översättning:  konkretisering, 
delvis imitation, kombination och omsmältning som skiljer sig från varandra i form av 
en stigande grad av omformning. När det gäller översättningen av en elektronisk 
förvaltning  i den  aktuella kommunen är det  svårt  att,  i  relation  till Røviks olika 
typer  av  översättning,  distinkt  säga  på  vilket  sätt  den  har  översatts. Den  första 
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typen  av  översättning  kallas  konkretisering  och  betyder  att  kommunen  skall ha 
försökt  konkretisera  den  generella  formuleringen  av  en  elektronisk  förvaltning. 
Som exempel på sådana konkretiseringar  i kommunen finns handlingsplaner och 
visionsdokument. Det finns också exempel på organisatoriska aktiviteter i form av 
olika e‐funktioner. Att reformen på allvar trätt in i kommunen syns bland annat i 
uppkomsten av en rad nya begrepp som föregås av bokstaven ”e”. Men det faktum 
att  funktionerna  föregås  av  ”e”  visar  också  att  informationstekniken  (eller 
reformen)  i  vissa  fall  fortfarande  är  exogen  i  förhållande  till  organisationen. Av 
detta  drar  jag  slutsatsen  att  en  elektronisk  förvaltning  i  den  lokala  kommunen 
(ännu)  inte  översatts  i  form  av  omsmältning. Den  har  ännu  inte  smält  samman 
med den övriga verksamheten, vilket är möjligt att  tänka sig att den kommer att 
göra  i  framtiden. På  sikt  kanske  ”e”  bäddas  in  och  smälter  samman med  övrig 
verksamhet i så stor utsträckning att ”e” som sådant faller bort.  
 
 
För att kunna  särskilja olika  typer av översättning är det nödvändigt att  studera 
”e” som retorik utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv. Med det menar jag att ”e”s 
sociala och  symboliska betydelse måste  analyseras med  avseende på hur  ”idén” 
görs attraktiv, samt vilka andra idéer, objekt och praktiker den förbinds med. I den 
lokala kommun  som här har  studerats beskrivs den  elektroniska  förvaltningen  i 
huvudsak  som  ett  verktyg  för  instrumentell  verksamhetsutveckling  med 
legitimitetsgrund  i  god  och  förbättrad  service  gentemot  medborgarna.  De 
diskursiva praktiker som är mest framträdande handlar om ”kostnadseffektivitet”, 
”kundorientering”  och  ”rationalisering”.  Inom  ramen  för  den  elektroniska 
förvaltningen  kombineras  dessutom  begrepp  som  kvalitet,  god  service  och 
effektivitet  som  om  de  vore  varandras  orsak  och  konsekvens,  utan  att  någon 
tänkbar motsättning dem emellan påtalas. Enligt Foucault (1997) är det de begrepp 
som  ständigt  återkommer  utan  att  ifrågasättas  som  bygger  upp  diskurserna. 
Förbättrad  medborgarservice  och  instrumentell  verksamhetsutveckling  (jfr 
rationalisering  och  ökad  effektivitet)  är  aktiva  komponenter  också  i den  globala 
produktionen  av  eGovernment  –  komponenter  som  översätts  i  form  av  delvis 
imitation i den lokala kommunen.  
 
Med  hjälp  av dessa diskursiva  praktiker  kan man dra  slutsatsen  att  elektronisk 
förvaltning i den lokala kommunala verksamheten översätts som, och kombineras 
med, en annan ny och förfinad administrativ styrningsteknik.  
 
En  sådan  form  av  administrativ  styrningsteknik  är  lätt  att  förbinda med  en mer 
överordnad nyliberal diskurs. Sedan 1980‐talet finns det en tydlig utveckling i hela 
Västvärlden, som går under beteckningen New Public Management (NPM). Denna 
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reformrörelse  befinner  sig  i  samklang,  och  kombineras  med,  de  delar  man  i 
kommunen  översätter  i  form  av  delvis  imitation. NPM  kan  sägas  innebära  en 
allmän reformering av den offentliga sektorn  i riktning mot ökad effektivitet och 
tydlig marknadsorientering  (Almqvist  2006). Även om  traditionen  teoretiskt  sett 
främst hämtar  inspiration från rational choice/public choice‐skolorna, handlar det 
på  en  empirisk  nivå  om  att  minska  avståndet  mellan  offentlig  sektor  och 
näringsliv. Trots att denna inriktning är omstridd har den haft stor betydelse för de 
senaste  decenniernas  utveckling  av  politiska  och  offentliga  förvaltningar.  Bland 
annat har den  fört med sig ett nytt språkbruk, som har hämtats  från den privata 
sektorn  (Almqvist  2006). Denna  typ  av  begrepp  förekommer  också  i den  lokala 
beskrivningen  av  en  elektronisk  förvaltning,  exempel  på  sådana  är  ”kund”, 
”kostnadseffektivitet”  och  ”service”.    De  utsagor  i  texterna  som  betonar 
”kärnverksamhet” rimmar tillika väl med den reformidé inom NPM som syftar till 
att begränsa stat och kommun till ”kärnverksamheten” (Premfors 1999). Kritikerna 
menar  att NPM:s  fokus  på  effektivitet  gör  att  demokratiska  uppdrag  kommer  i 
andra hand. Denna tendens är också märkbar i mitt material. 
 
Översättningen av elektronisk  förvaltning befinner sig, enligt min  tolkning,  i den 
lokala  kommunen  någonstans mellan  formerna  delvis  imitation  och  kombination.  
Man  har  adopterat  delar  av  konceptet  (delvis  imitation)  samtidigt  som  det  sätt 
varpå man  väljer  och  legitimerar dessa delar  bär  spår  av,  och  kopplas  samman 
med, det mer övergripande konceptet New Public Management. De är inte uttalat 
förbundna med varandra men det framträder tydligt att de i den lokala kontexten 
kopplas samman. Att  jag ändå avstår  från att säga att den  lokala kommunen har 
översatt en elektronisk förvaltning i form av kombination (Røvik 2002) beror på det 
motstånd som ändå uttrycker sig i materialet. Texterna vittnar om en oro inför och 
ett motstånd mot vad som upplevs vara en IT‐styrd verksamhetsutveckling. IT och 
organisation ställs ibland emot varandra som olika entiteter som konkurrerar med 
varandra om att få styra förvaltningens framtida utveckling. Frågan om huruvida 
de  ska  kombineras  i  form  av  en  IT‐baserad  verksamhetsutveckling  eller  en 
verksamhetsbaserad IT‐utveckling är ännu inte avgjord.  
 
Med  hjälp  av  den  kritiska  diskursanalysens  lingvistiska  inslag  (transivitet  och 
modalitet)  blev  det  i Artikel  IV  tydligt  att  i  texterna  om  elektronisk  förvaltning 
tillskrivs IT en agentroll (Artikel II). Utsagor som ”det handlar om...”, ”man kan…” 
eller ”vi måste” är vanliga i texterna och talet om elektronisk förvaltning. Förutom 
agenterna  ”det”,  ”man”  och  ”kommunen”  finns  utöver  IT  inte  någon  tydlig 
organisatorisk agent. Agentskapet har betydelse  för de  ideologiska konsekvenser 
som  olika  framställningsformer  kan  ha. Om man  till  exempel  använder  passiv 
form och utesluter  agenten, blir det  svårare  att hitta någon  som kan  lastas  eller 



44 

ställas till ansvar för det som händer (Fairclough 1995). Konsekvensen av detta är 
att  organisationens medarbetare  i  detta  sammanhang  tillskrivs  en  passiv  roll  i 
utvecklingen  av  en  elektronisk  förvaltning.  Den  elektroniska  förvaltningen  är 
fortfarande extern  i förhållande till kommunen och har ännu  inte  internaliserats  i 
kommunens  självförståelse. Av utsagorna att döma kommer omvandlingstrycket 
utifrån snarare än inifrån. Enligt Czarniawska och Bernard (1996) finns det ett antal 
överordnade rationaliseringsmyter som organisationer ofta är snabba att ta till sig. 
Då  New  Public  Management‐trenden  redan  vunnit  viss  status  som  rationell 
problemlösningsmodell  är  det  kanske  inte  förvånande  att  detta  slags  retorik 
återkommer  hos  tjänstemän  i  offentlig  förvaltning  när  de  diskuterar  och 
argumenterar för införandet av elektronisk förvaltning. Det är inte heller märkligt 
att offentlig  sektor vill efterlikna den privata  sektorn. Genom att  ta  till sig dessa 
lösningar  och  införliva  dem  i  sin  verksamhet  ökar  organisationens  status  och 
legitimitet.  Ibland  tycks  själva  införandet  av  ny  teknologi  vara  viktigare,  eller 
åtminstone minst lika viktigt, som de egentliga effekterna. Detta kommer också till 
uttryck i mitt material. 
 

Upplevelsen av att  förändringen  inte  ligger  i deras egna händer framträder ännu 
tydligare när man närmare studerar texternas grad av hävdande (modalitet). Detta 
går att utläsa av säkerheten i uttalandena. Valet av modalitet har stor betydelse för 
kunskaps‐ och betydelsesystem: antingen  framställs utsagan som ett hårt  faktum 
eller  som  en  osäker  förhoppning  (jfr  Fairclough  1995)  I  texterna  om  elektronisk 
förvaltning förses utsagorna ofta med prefix som ”Jag tror”, ”Som jag ser det” och 
”Jag tycker” (Artikel II). Detta tyder på att graden av hävdande  inte är så starka. 
Det finns, med andra ord, ingen trygg säkerhet eller visshet i utsagorna. Det finns 
inte heller något vedertaget kunskapssystem  som åberopas. Detta  tolkar  jag  som 
att  frågan om på vilket  sätt en elektronisk  förvaltning  ska  kombineras med andra 
koncept är förbunden med ambivalens och tvetydighet.  
 
”e” som praktik i översättning 
I  förhållande  till  de  frågeställningar  som  jag  i  enlighet med  en  ”socio‐logic  of 
translation” har behandlat i de enskilda artiklarna rör sig e‐förvaltning som recept 
i en serie av översättningar. Receptet  färdas alltså  från global symbolproduktion, 
via  lokala  texter  och  policydokument  till  institutionella  förmedlare  och  de 
anställdas  konkreta  arbetspraktiker.  När  e‐förvaltning  träder  in  i  kommunens 
visionsdokument  och  lokala  handlingsplaner  sker  det  genom  vad  man  skulle 
kunna kalla för en första översättning, någon eller några formulerar en agenda för 
vad ”e” är eller ska vara. Beroende av med vilka ord och metaforer det  förbinds 
sätts  också  i  någon  mening  gränser  för  vad  ”e”  kan  bli.  När  receptet  sedan 
översätts  till  konkreta  handlingsstratgier  av  lokala  ledare  och  implementeras  i 
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form  av nya  IT‐stöd  blir det  tydligt  att  inomorganisatoriska  översättningskedjor 
kan karakteriseras och bära spår av den interna arbetsdelningen. 

Med hjälp av  teorier om  teknikens  tolkningsflexibilitet, samt de  från SCOT  lånade 
begreppen  stabilitet och  stängning, kan översättningsbegreppet operationaliseras  i 
förhållande  till  den  praktiska  erfarenheten  av  ”e”  bland  organisationens 
medlemmar (Pinch & Bijker 1984). 
 
Bakom dessa begrepp finns, som tidigare nämnts, ett antagande om att teknikens 
tolkningsflexibilitet genom olika sociala processer stängs och stabiliseras (Pinch & 
Bijker  1984).  Detta  innebär  att  en  viss  teknisk  artefakt  i  ett  visst  socialt 
sammanhang  och  över  tid,  genomgår  en  ”stabiliseringsprocess”.  I  det  här 
sammanhanget  handlar  analysen  om  i  vilken  utsträckning  det  går  att  se  några 
tecken på stabilisering dels i fråga om hur de sociala föreställningarna stängs och 
dels i fråga om hur användningsområdena stabiliseras. 
 
Resultaten  i  artikel  III  visar  att  idén  om  en  elektronisk  förvaltning  översatts 
förhållandevis  oreflekterat  genom  olika  handlingsplaner  och  policydokument, 
något som visade sig vara ett problem när de lokala ledarna skulle omsätta dessa 
visioner till utvecklingsstrategier i den konkreta verksamheten. Detta kan förstås i 
relation till att det i handlingsplaner och visionsdokument för det mesta är IT som 
tillskrivs  rollen som  förvaltningsomvandlare, medan personalen  tillskrivs en mer 
passiv  roll.  Tolkningsflexibiliteten  visar  sig  i  ledarnas  olika  berättelser  ‐  deras 
översättningar ser olika ut och är  intimt  förbundna med varifrån personen  ifråga 
betraktar  verksamheten.  De  utgår  ifrån  sina  interpretativa  ramar  när  abstrakta 
visioner  och  generella  tolkningar  ska  omformuleras  till  konkreta 
handlingsstrategier.  I mitt empiriska material  framträder chefernas positionerade 
erfarenhet  och  organisationsförståelse  som  särskilt  betydelsefull.    I  rollen  som 
förmedlare  av  e‐förvaltning  såg  till  exempel  personalchefen  som  sin  viktigaste 
uppgift att  förankra  reformen  i syfte att bland medarbetarna skapa  förståelse  för 
förändringen  medan  IT‐chefen  såg  som  sin  främsta  uppgift  att  vara  visionär. 
Verksamhetschefen däremot, beskrev som sin viktigaste uppgift att motivera och 
övertyga  förvaltningsanställda  att  arbeta  i  denna  riktning.  Dock  har  de  det 
gemensamt att de ser sig själva som  förändringens  förmedlare/ budbärare. Detta 
tolkar  jag som att det pågår en stängning av de sociala  föreställningarna där ”e” 
uppfattas som något som organisationen måste anpassa sig efter, inte något som de 
själva  skapar.  Däremot  kan  jag  på  denna  nivå  i  organisationen  inte  se  någon 
stabilisering,  i  och  med  att  de  tillskriver  tekniken  väldigt  olika 
användningsområden, och därmed också föreslår olika handlingsstrategier.  
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När dessa strategier sedan presenteras  i möten där det förhandlas om vilket eller 
vilka  perspektiv  som  ska  få  tolkningsföreträde,  är  sällan  de  olika 
”översättningarna” återförs  till sin så kallade positionella karaktär,  istället blir de 
en  förhandling  om  vilken  beskrivning  som  är  den  mest  rimliga.  Deras  olika 
administrativt  och  institutionellt  positionerade  erfarenheter  framträder  i  dessa 
olika  tolkningsramar.  I  det  fall  som  studeras  här  bedömer  jag  att  det  är  den 
visionära rösten som har haft störst genomslag. IT‐chefen får med anledning av sitt 
formella professionsområde och IT:s förväntade agens ett bättre förhandlingsläge, 
kanske på bekostnad av strategiska kompetensanalyser och en bland medarbetarna 
grundläggande förståelse för förändringen. 
 
Stängning används för att beskriva hur de sociala föreställningarna blir allt mer lika 
och stabilisering för att beskriva hur användningsområdena blir det. Det finns hos 
respondenterna en del stängda föreställningar om IT:s agens. Denna översättning 
innehåller inslag av teknikdeterminism där det är IT som sätter gränser och skapar 
förutsättningar för hur arbetet ska organiseras. IT är lösningen och organisationen 
är  problemet.    Det  är  utifrån  detta  resonemang  möjligt  att  påstå  att  ”e”  på 
ledningsnivå är översatt i form av stängning men inte i form av stabilisering.  Detta 
uttrycker sig annorlunda bland medarbetarna. 
 
I artikel IV framträder två idealtypiska positioner som i den lokala kontexten delar 
upp  såväl  föreställningarna  om,  och  användningen  av  ”e”.  Resultatet  visar  att 
monotona  handläggare  och  personliga  byråkrater  har  positionerade  erfarenheter  och 
därmed  översätter  ”e”  på  olika  sätt.  Den  monotona  handläggaren  är  placerad  i 
kommunens  standardiserade  arbetsprocesser, medan den  personlige  byråkraten  är 
positionerad  i  de  mer  flexibla  och  serviceorienterade  arbetsprocesserna.  Föga 
förvånande  får  detta  konsekvenser  för  hur  de  översätter  den  praktiska 
erfarenheten av ”e”. Deras beskrivningar av den elektroniska förvaltningen skiljer 
sig åt  i  fråga om arbetsinnehåll, kompetenskrav, arbetsautonomi och  relation  till 
medborgaren.  
 
Den monotona  handläggaren  tenderar  att  se  tekniken  som  stabil, begränsande och 
degraderande. Hans/hennes praktiska erfarenhet av ”e” handlar i stor utsräckning 
om att de blir osynliga. Beskrivningen av IT‐stöd och dess användningsområden är 
också homogen och  standardiserad. Bland dessa personer  är  ”e” översatt både  i 
form av stängning och stabilisering.  
 
Hos  den  personlige  byråkraten  råder  en  annan  form  av  stängning  och  ingen 
stabilisering. Här uppfattas  tekniken  som mer  flexibel och  serviceorienterad och 
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det råder ingen homogen uppfattning om dess användningsområden i förhållande 
till deras arbetsuppgifter. 
 
En  viktig  poäng  som  detta  perspektiv  belyser  är  att  det  inom  en  och  samma 
organisation kan  finnas olika stängnings och stabiliseringsprocesser  i  förhållande 
till var i organisationen man befinner sig. Dessa uppfattningar är av social karaktär 
och kan ta sig olika uttryck i olika sociala sammanhang. Om man i en organisation 
skulle  finna  olika,  men  av  flera  delade  föreställningar  och 
användningsbeskrivningar  om  IT,  skulle  man  vara  tvungen  att  söka  sociala 
förklaringar  till  varför  tekniken  uppfattats  och  stabiliserats  på  olika  sätt.  När 
informationsteknologi  således  används  för  att  organisera  arbetet  är det  svårt  att 
fortsätta betrakta  tekniken  som  ett  stöd  för  en organisation det vill  säga  som  en 
organisation oberoende av hur tekniken ser ut. Det diskursiva förhållandet mellan 
instrumentell  verksamhetsutveckling  och  medborgarservice  uttrycker  sig  i  den 
institutionella  strukturen  som monotona  handläggare  och  personliga  byråkrater. Där 
deras  föreställningar  och  användning  av  IT  kan  förklaras med hjälp  av  grad  av 
rutiniserade  arbetsuppgifter  och  arbetsautonomi.  De  som  har  en  låg  grad  av 
rutiniserade  arbetsuppgifter  och  hög  grad  av  arbetsautonomi  tenderar  att  se 
tekniken  som  flexibel  medan  de  som  har  en  hög  grad  av  rutiniserade 
arbetsuppgifter och  en  låg grad av arbetsautonomi  tenderar  att  se  tekniken  som 
stabiliserad.  
 
När  IT  tillskrivs  rollen som  förvaltningsomvandlare,  som den så ofta görs  i  talet 
och  texterna  om  elektronisk  förvaltning,  blir  tekniken  lätt  primär  i  relation  till 
organisationen.  Förutsättningarna  för  en  ökad  digitalisering  och  automatisering 
erbjuder  nya  möjligheter  att  organisera  arbetsaktiviteter  och  fördela 
arbetsuppgifter,  vilket  i  sin  tur  får  konsekvenser  för  arbetsinnehåll  och 
arbetsdelning  såväl  horisontellt  som  vertikalt.  Tekniken  blir  en  del  av 
organisationen  och  när  den  förändras,  förändras  också  organisationen.  Den 
tekniska  och den  organisatoriska utvecklingen  förhåller  sig  således  till varandra 
som  olika  sidor  av  samma  mynt.  Det  är  kanske  rentav  så  att  det  tekniska 
framåtskridandet  hämmas  av  rådande  socialekonomiska  produktionssätt? Med 
radikala  förändringar  inom  tekniken  kan  de  ekonomiska  former  under  vilken 
arbetsprocessen försiggår omgestaltas.  
 
Den lokala kommunens strikta organisationsstruktur och e‐förvaltning i vardande 
reser  frågor om hela  förvaltningens  legitimitetsgrund. Att delar av den offentliga 
sektorns  verksamhet  präglas  av  en  långt  driven  formalisering  och  reglering  av 
verksamheten, samt en hög grad av specificering av arbetsrutinerna, har inte bara 
att göra med effektivisering och produktionskostnadsskäl. Dess  legitimitetsgrund 
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handlar  också  om  kontinuitet  och  rättvisa,  begrepp  som  är  förvånansvärt 
frånvarande i beskrivningen av en elektronisk förvaltning. I och med införandet av 
en  elektronisk  förvaltning  tycks  denna  legititmitetsgrund  förskjutas,  från  att  i 
första hand ha varit en fråga om rättssäkerhet till att i allt högre utsträckning bli en 
fråga om god service. 
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