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Sammanfattning 
Digital transformation påverkar alla aspekter i samhället. Hur vi kommunicerar, arbetar och hanterar 

information. Detta ger möjlighet till fler effektiva företag som tillåter sig leverera högre kvalitet 

(Ekonomistyrningsverket [ESV], 2017). Inom offentlig sektor handlar digital transformation om att 

kunna förbättra ärendehantering och leverera en högre kvalitet inom sitt tjänsteutbud till 

medborgare, privata företag och organisationer. Problematiken för offentlig sektor ligger i, enligt 

Digitaliseringskommissionen (2016) att Sveriges offentliga sektor ej har digitaliserats till den grad 

man velat. Denna studie har undersökt offentlig sektor, i synnerhet kommunal förvaltning i Luleå 

Kommun, för att skapa en förståelse för utmaningarna med digital transformation och adressera 

dessa. Teori inom studien berör digital transformation, organisationsförändring samt digital 

transformationsstrategi. Studiens explorativa karaktär har bidragit till att undersöka de utmaningar 

som en offentlig organisation har. Detta har medfört att datainsamlingsmetoden tar en kvalitativ 

ståndpunkt. Den kvalitativa datainsamlingen utfördes genom semi-strukturerade intervjuer där tre 

respondenter valde att delta. De intervjufrågor som användes under datainsamlingen skapades 

utifrån teorier för vad som utger sig vara utmaningar relaterat till digital transformation. Resultatet 

av studien visar på insikter i vad som är stora utmaningar men även utvecklingsmöjligheter för en 

offentlig verksamhet gällande digital transformation. Insikter som att inkludera slutanvändare mer, 

ändra inställning till digitalisering och förändring, bryta barriärer mellan olika förvaltningar och nyttja 

organisationens alla roller för insikt och utveckling är några av de centrala delarna resultatet 

presenterar och motiverar för. 

Abstract 
Digital transformation affects all aspects of society as we see it today. How we communicate, work 

and process information. Digital transformation can create more effective businesses. The 

importance of digital transformation lies within many things, one is to make the services companies 

offer more valuable to their customers. Within the public sector, digital information is related to how 

well the specific public organization can handle and provide the services which citizens demands. 

One issue with the Swedish public sector is that it has not been digitalized in the way possible 

(Digitaliseringskommissionen, 2016). This study explores what types of challenges that are occurring 

in the Swedish public sector. The study uses theories about digital transformation, organizational 

change and digital transformation strategy to understand the theory behind digital transformation 

and what the theory points out as challenges. The study is an explorative study who seeks to find the 

challenges within the public sector. Because of this, a qualitative study has been carried out. The 

qualitative study used semi-structured interview questions. Three respondents with experience and 

knowledge from the IT field and digitalization of the public sector have been chosen as respondents. 

Secondary data has also been added to the study, in form of IT-strategies and public-sector websites 

to see how they differ from what the theory argue as to be important. The results provide insights in 

what could consider as challenges but as well as opportunities to develop the public sector with 

digital transformation. The results argue that the public sector must include the end-user in 

development projects, change their view towards digitalization and change, break barriers and co-

operate more between sectors and include all roles within an organization to drive digital 

transformation.  

 

Nyceklord: Digital transformation, Digitalisering, Digitisering, E-förvaltning, Kommunal utveckling, 

förändringsarbete, transformation, verksamhetsutveckling med IT, Digital transformationsstrategi i 

offentlig sektor  



 
 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion .....................................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................................1 

1.2 Problemställning .......................................................................................................................1 

1.3 Syfte ..........................................................................................................................................3 

1.4 Disposition ................................................................................................................................3 

2 Offentlig organisation ......................................................................................................................4 

2.1 Offentliga organisationens kontext ............................................................................................4 

2.1.1 Luleå kommun ....................................................................................................................4 

2.2 E-förvaltning .............................................................................................................................5 

2.2.1 E-förvaltningens bakgrund ..................................................................................................5 

2.2.2 E-förvaltningens centrala delar ...........................................................................................6 

2.3 Näringsdepartementets riktlinjer och policys.............................................................................9 

3 Teori .............................................................................................................................................. 12 

3.1 Digital transformation ............................................................................................................. 12 

3.1.1 Möjligheter med digital transformation ............................................................................ 13 

3.1.2 Utmaningar med digital transformation ............................................................................ 14 

3.2 Organisationsförändring .......................................................................................................... 16 

3.2.1 Utmaningar i förändringsarbete för digital transformation ............................................... 16 

3.2.2 Organisationsförändringsprocess ...................................................................................... 17 

3.2.3 Ledarskap för förändring .................................................................................................. 18 

3.2.4 Inställning och tankesätt i en förändring ........................................................................... 19 

3.3 Digital transformationsstrategi ................................................................................................ 20 

3.3.1 Bakgrund för digital transformationsstrategi .................................................................... 20 

3.3.2 Utmaningar med digitala transformationsstrategier ......................................................... 21 

3.4 Teoretiska ramverket .............................................................................................................. 22 

4 Metod ............................................................................................................................................ 24 

4.1 Litteratursökning ..................................................................................................................... 24 

4.2 Metodologisk ansats och forskningsstrategi ............................................................................ 25 

4.3 Tillvägagångsätt ...................................................................................................................... 27 

4.3.1 Studieobjekt ..................................................................................................................... 27 

4.3.2 Datainsamling ................................................................................................................... 29 

4.4 Studiens kvalitet ...................................................................................................................... 31 

5 Empiri ............................................................................................................................................ 33 

5.1 Processer för digital transformation ........................................................................................ 33 

5.2 Förändringsarbete för digital transformation ........................................................................... 35 



 
 

5.3 Digital transformationsstrategi ................................................................................................ 37 

5.4 IT-strategier och kommunala hemsidor ................................................................................... 38 

6 Analys ............................................................................................................................................ 40 

6.1 Processer för digital transformation ........................................................................................ 40 

6.2 Förändringsarbete för digital transformation ........................................................................... 42 

6.3 Digital transformationsstrategi ................................................................................................ 42 

6.4 IT-strategier och kommunala hemsidor ................................................................................... 43 

6.5 Sammanfattning av utmaningar för offentlig sektor ................................................................ 44 

7 Diskussion & Slutsats ..................................................................................................................... 45 

7.1 Forskningsfrågor ..................................................................................................................... 45 

7.2 Framtida studier ...................................................................................................................... 46 

8 Referenslista .................................................................................................................................. 47 

Bilaga ................................................................................................................................................ 53 

Intervjuguide ................................................................................................................................ 53 

 

  



1 
 

1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund  
Digitala tjänster och internet används idag i en hög utsträckning i Sverige. Enligt Internetstiftelsen blir 

Sveriges befolkning ett allt mer digitaliserat folk. Stiftelsen påpekar att 100 % av alla 16–25 åringar 

använder digitala tjänster och teknisk hårdvara, exempelvis i form av smarta telefoner för att utföra 

vardagliga aktiviteter såsom att lyssna på musik digitalt, se film på internet, samt nyttja 

bankapplikationer med mera (Davidsson & Thoresson, 2017). 

 

Teknikutveckling skapar inte bara en högre användning av hårdvara och mjukvara för unga, utan för 

hela befolkningen. På 90 talet hade 10% av svenskarna privata datorer, som kan jämföras med 88,2% 

år 2006 (Gapminder, 2018). Användningen av datorer i hemmen har idag planat ut, men 

befolkningen använder i större utsträckning surfplattor och mobiler. Detta tyder på att 

digitaliseringen påverkar vårt samhälle (Davidsson & Thoresson, 2017).  

Enligt Nationalencyklopedin lyder definitionen för digitalisering – ”Digitalisering är ett begrepp som 

innebär att material av skilda slag omformas för att kunna arbetas i datorn” (NE, 2018). Detta är en 

väldigt enkel definition på ett komplext begrepp. Definitionen av Nationalencyklopedin skulle snarare 

kunna visa på hur någonting går från ”pärm till skärm” (KvalitetsCentrum, 2000). Med detta menar 

man hur analoga lösningar blir digitala (Hess, Benlian, Matt & Wiesböck. 2016). 

Digitalisering är någonting mer än att bara digitisera. Inom organisationer handlar digitalisering om 

att förändra en befintlig arbetsprocess, eller skapa en ny process för att få fördelar i arbetet, med 

tekniken som hjälpmedel. Att arbeta med att endast utveckla någonting från monologform till digital 

form (digitisera) är i sig en för vag definition till vad digitalisering innebär. När man börjar se huruvida 

människors beteende kan påverkas av teknik samt hur teknik kan möjliggöra nya mänskliga processer 

både privat och i arbete, blir det mer förståeligt vad digitalisering kan skapa och hur digitisering är 

något som möjliggör detta (Fardost, 2017). Digitisering och digitalisering är därför inte samma sak, 

men är relaterade till varandra. 

1.2 Problemställning 
Digital transformation (DT) kan förklaras som huruvida teknik används i samhället, för individer eller 

organisationer där olika tekniker kan integreras för att skapa förändringar i både tekniska strukturer 

och i beteende och användning där nya tjänster och processer kan uppkomma 

(Ekonomistyrningsverket [ESV], 2017). Det digitala transformationsarbetet är aktuellt och regeringen 

vill implementera denna förändringsprocess i myndigheter, för att skapa högre konkurrenskraft för 

Sverige. Kommuner arbetar idag med digital transformation och tillsätter de strategier och 

arbetsprocesser som ligger i linje med de lagar och policys som regeringen utger 

(Digitaliseringskommissionen, 2016). På grund av dessa krav är digitaliseringsarbetet aktuellt i de 

flesta kommuner i Sverige. Vidare menar Digitaliseringskommissionen att man inte har kommit så 

långt man velat trots att kravställningar har formulerats (Digitaliseringskommissionen, 2016).  

Utmaningar präglar digital transformation och ny teknik som är tänkt att transformera en 

organisations olika processer är svåra att implementera. Tidigare studier visar hur upp till 90 % av 

sådana projekt inte lyckas (Loonam, Eaves, Kumar & Parry, 2018). Digital transformation berör 

områden som relaterar till både teknik, användare, organisationer och kultur samt strategier för 

dessa olika områden. Loonam et al. (2018) motiverar att digital transformation behöver utvecklas 

utifrån ett behovsdrivet perspektiv där projekt som avser att skapa digital transformation inte blir för 
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teknikfokuserade och ger digitala transformationen ett syfte och mål. Digital transformation 

inkluderar att kunna förstå sig på sin kund och användare samt dess förväntningar på en 

organisations värdeerbjudande. De digitala tjänster som kunder, användare eller medborgare nyttjar 

ska även vara integrerade och kunna ”prata” med interna arbetssystem hos en organisation. Loonam 

et al (2018) menar även att organisatoriska och kulturella förändringar krävs där förståelse för varför 

digital transformation behövs och hur man driver en sådan förändringsprocess blir centralt. 

Sveriges Näringsdepartement agerar för att utvecklingen och digitaliseringen hos offentliga 

förvaltningar ska påbörjas och fortskrida. Näringsdepartementet menar att det har varit svårt för 

myndigheter att ta till sig de möjligheter som digitaliseringen medfört. Med olika typer av 

utmaningar så arbetar myndigheter ständigt för att kunna uppfylla de krav som ställs på dem utifrån 

regeringens strategi, enligt deras ”policy-dokument”. Dokumentet kommunicerar krav och riktlinjer 

för hur man ska arbeta och är gemensamma för hela stadsförvaltningen (Näringsdepartementet, 

2012). 

 

E-förvaltning har en koppling till digital transformation och är någonting som kommuner i Sverige 

arbetar med att utveckla. Tanken med e-förvaltningar är att agera som stöd för att möjliggöra och 

förbättra människor, organisationer och samhällen genom elektroniska tjänster. Medlemsländer 

inom EU har tillsammans definierat e-förvaltning på följande vis: ”Verksamhetsutveckling i offentlig 

förvaltning som drar nytta av informations och kommunikationsteknik kombinerad med 

organisatoriska förändringar och nya kompetenser.” (Regeringskansliet, 2008). 

E-förvaltning handlar därför om att kunna göra det mesta med dagens och framtidens teknologi, för 

att erbjuda och tillgängliggöra information och tjänster som statliga myndigheter tillhandahåller. Att 

kunna höja kvalitet, skapa mer kostnadseffektiva lösningar och öka sambandet och kopplingen 

mellan politiker, företag och medborgare är centralt. Detta är vad framtida statliga myndigheter och 

organisationer behöver ha som mål, där teknologi har ett stort inflytande (Fang, 2002). 

 

Digitalisering och digital transformation påverkar hur offentliga organisationer kan nå ut med tjänster 

till medborgare, bli effektivare inom olika förvaltningsområden med mera. Det blir därför viktigt att 

se hur organisationen ska transformera sitt vanliga sätt att arbeta till en mer digital hållning. Att 

kunna uppnå ett aktivt arbete med digital transformation och förändring är utmaningen för offentliga 

verksamheter (Tassabehji, Hackney & Popovic, 2016). Digitalisering och digital transformation är för 

en organisation en process som ständigt pågår, och för offentliga verksamheter behöver man arbeta 

mer med detta. Förändringen inom en offentlig organisation kräver att digital transformation 

appliceras både på unik organisation och avdelning men även horisontellt genom olika avdelningar 

och organisationer. Detta menar Eppel et al. (2015) är betydande för hur medborgare ska kunna 

använda offentliga tjänster tillsammans och ger offentliga organisationer kapacitet att samarbeta och 

skapa effektivitet i sina erbjudanden (Eppel & Lips, 2015). 

Dessa krav och riktlinjer leder till att kommuner behöver anpassa sig till framtida teknikmöjligheter 

och därmed skapa förändring. Målet är att det offentliga Sverige ska vara bäst på att utnyttja nya 

tekniker. Fortsatta krav ställs på offentlig förvaltning (SOU 2017:114). Hur ska offentliga 

organisationer möta dessa krav och uppnå målet med att bli ”bäst” på digital transformation? Enligt 

Weerakkody et al. (2016) är digital transformation och nyttjandet av digitala teknologier för 

offentliga sektorn en komplex omställning att förhålla sig till. Utmaningen ligger i att teknologier inte 

implementeras för att förändra offentliga organisationers möjligheter att driva förbättring, utan 

snarare drivs av en isolerad implementering för enstaka förvaltningars nytta och kortsiktiga behov 

(Weerakkody, Omar, El-Haddadeh & Al-Busaidy, 2016). 
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1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka utmaningar för en offentlig organisation gällande digital 

transformation. Studien ämnar specifikt att besvara följande forskningsfrågor. 

1. Vilka utmaningar har en offentlig organisation relaterat till övergripande processer för digitalt 

transformationsarbete? 

2. Vilka utmaningar har en offentlig organisation vad gäller förändringsarbete? 

3. Vilka utmaningar finns för en offentlig organisation relaterat till strategi för digital transformation? 

 

1.4 Disposition 
Kapitel 2 kommer handla om offentlig förvaltning och vilka krav som ställs på en sådan typ av 

verksamhet. Koncernstrukturen för en offentlig organisation presenteras även i kapitel 2, likaså en 

mer utförlig förklaring av e-förvaltning och dess innebörd. 

För att kunna besvara syftet med studien och forskningsfrågorna kommer en teoretisk referensram 

att utformas, detta i kapitel 3. Denna referensram kommer baseras på området digital 

transformation, vad det handlar om och vilka utmaningar och möjligheter som finns inom området. 

Vidare kommer teorikapitlet beröra området organisationsförändring samt digital 

transformationsstrategi, då detta är relevanta områden i ett digitalt transformationsarbete. I kapitel 

4 (metodkapitlet) presenteras de olika metoder som används för att samla in empiri till studien. I 

kapitel 5 presenteras resultatet som skapats utifrån den valda metoden och tillvägagångssättet för 

studiens datainsamling och empiribildning. Detta kommer sedan användas för en analys där teori och 

empiri jämförs, vilket presenteras i kapitel 6. Kapitel 7 innehåller delarna diskussion och resultat, där 

bland annat forskningsfrågorna besvaras. Kapitel 8 innehåller referenser som har använts i 

rapporten, och i slutet av rapporten presenteras bilagor (till exempel intervjuguide). 
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2 Offentlig organisation 
Detta kapitel har som avsikt att redogöra offentliga organisationers karaktär och kontext. Vidare 

kommer e-förvaltning att presenteras, där centrala delar tas upp. I slutet av kapitlet presenteras de 

krav som en offentlig organisation har. Detta gällande policys och riktlinjer från högre instanser, 

såsom näringsdepartementet och digitaliseringskommissionen. 

2.1 Offentliga organisationens kontext 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), förklarar hur strukturen för en kommun ser ut. Det blir i 

arbetet viktigt att ge en bild av organisationsstrukturen för en kommun, då den är uppdelad i många 

olika enheter. Hur digitaliseringen påverkar en sådan typ av organisation skiljer sig från privata 

organisationer och företag (SKL, 2015). SKL menar att kommunala förvaltningar är självstyrande och 

därmed har de privilegier för att sätta upp sina egna funktioner och forma sina arbetsprocesser för 

vad de själva anser är bäst för förvaltningen. Detta sker så länge förvaltningarna arbetar mot 

kommunallagen och uppfyller krav som lagen ställer på dem. (SKL, 2015). 

2.1.1 Luleå kommun 
Kommunfullmäktige - Den högsta beslutsfattande instansen kallas kommunfullmäktige. 

Förtroendevalda kandidater som valts av medborgare sitter i denna instans. Denna instans väljer ut 

styrelser och nämnder, kommunfullmäktige har även ansvar för kommunens kvalitet i form av 

löpande arbete. 

Kommunstyrelse - Kommunstyrelsen har som uppgift att leda kommunens angelägenheter i form av 

förvaltningar och andra kommunala verksamheter och bolag. 

Nämnder - De olika nämnderna i kommunen ansvarar för olika områden. Det viktigaste enligt Luleå 

Kommun är att nämnderna kan bryta ner övergripande mål som är ställda från kommunfullmäktige 

till egna ansvarsområden. Nämnderna har även ansvar för att de olika förvaltningarna eller privata 

underentreprenörer arbetar mot de uppsatta målen. 

Förvaltningar - Förvaltningarna är de enheter som förvaltar de tjänster och genomför de aktiviteter 

som kommunens förtroendevalda beslutat om. Förvaltningarna i en kommun är uppdelade i olika 

verksamhetsområden, och arbetar under en nämnd.  

Kommunrevision - Vidare finns kommunrevisionen som granskar, utvärderar och kontrollerar samt 

främjar effektiviteten inom kommunen. 

Figur 1 nedanför visar Luleå kommuns organisationsstruktur.  
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Figur 1, Luleås organisationsstruktur, (Luleå Kommun, 2017) 

Digitaliseringskommissionen och näringsdepartementet samarbetar för att skapa riktlinjer och regler 

som ska driva digitaliseringsarbete i offentliga verksamheter. Det är stora ansvarsområden som en 

kommun har, med flera olika förvaltningar och självstyrande enheter. Förståelse för offentliga 

myndigheters karaktär behöver beaktas när arbete för digital transformation i offentlig sektor 

bedrivs, oavsett om det är operativt eller strategiskt arbete. På grund av den speciella 

organisationsstruktur samt andra karaktärsdrag hos offentliga myndigheter kommer studiens 

undersökningsobjekt primärt vara en kommun vilket är Luleå Kommun. Involverade insynspersoner 

kommer även att ha en position och förståelse som berör digitaliseringsfrågor. 

2.2 E-förvaltning 
Detta kapitel har som avsikt att mer djupgående förklara de karaktärsdrag som finns i en e-

förvaltning. Detta för att en offentlig organisation som använder sig av elektroniska tjänster och 

andra digitala medel i sitt arbete kan förklaras som en e-förvaltning (engelska e-government). 

Innebörden och målet med en e-förvaltning är någonting som påverkar hur riktningen för digital 

transformation och syftet med digital transformation har i relation till en offentlig organisation. 

2.2.1 E-förvaltningens bakgrund 

Förändringar i dagens samhälle grundar sig alltmer i ett nyttjande av teknologier, kommunikation och 

information och är något offentliga organisationer behöver uppmärksamma (Nagy, 2016). Det är 

viktigt att anpassa sig till nya tekniker och till digitaliseringens kraft. Huruvida offentliga 

organisationer gör detta är en fråga som blir viktig att beröra, och har varit aktuellt sedan 

Informations och kommunikationsteknologi (IKT) introducerades i samhället (Layne & Lee, 2001).  
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Chun, Reyes & Almazan (2012) menar att e-förvaltning handlar om hur Informations och 

kommunikationsteknologi (IKT) kan främja en offentlig organisations interna arbetsprocesser samt 

tjänsteerbjudande till medborgare och intressenter som vill och behöver interagera med och nyttja 

statliga tjänster. Chun et al. menar vidare att IKT kan möjliggöra hur medborgare, organisationer och 

myndigheter låter sig kommunicera med varandra genom kommunikationsteknologi. IKT skapar 

därför nya möjligheter för att få ett bättre och starkare samarbete mellan olika aktörer i samhället. 

Den statliga offentliga utredningen (2009:86) som publicerades år 2009 menar att informations och 

kommunikationsteknologi för den offentliga sektorn kan utnyttjas på olika sätt. Då kommuner och 

förvaltningar har olika typer av målgrupper och mottagare av de tjänster och den information som 

erbjuds, krävs en anpassning i hur man arbetar mot de olika målgrupperna. Detta på grund av en stor 

spridning av olika målgrupper, vilket i sin tur medför en utmaning för förvaltningar. Att forma 

tjänsteerbjudanden efter de olika segmenten kan vara krävande för att bedriva en kvalitativ 

kommunal organisation.  

  

Den statliga offentliga utredningen SOU 2009:86 redogör för hur tre huvudmålgrupper styr den 

offentliga sektorns centrala arbetsområden. Government to government (G2G), är engelska för 

myndighet till myndighet, vilket utgör ett arbetsområde. Vidare är även government to citizen (sv. 

myndighet till medborgare (G2C)) samt government to business (sv. myndighet till företag (G2B)) 

andra aktörer i samhället som offentliga organisationer behöver anpassa sig och sitt arbete till. 

 

Vad Nitro (2000) och SOU 2009:86 menar på är att e-förvaltning bygger på att förbättra processer 

internt i en offentlig verksamhet och underlätta administration. Vidare handlar e-förvaltning om att 

skapa samband mellan människor och bilda en samverkan där medborgare och företag kan ha chans 

att påverka och nyttja kommunala tjänster digitalt. Digitalisering av tjänster är något kommunala 

förvaltningar behöver se som en möjlighet för att öka tillgängligheten i det befintliga tjänsteutbudet. 

 

2.2.2 E-förvaltningens centrala delar 

Vad som är centrala delar i en e-förvaltning beror på vilka intressenter som involveras och vilken 

kontext som berörs. Ekonomistyrningsverket (2017) och Statliga offentliga utredningar (2017) menar 

att de centrala utmaningarna som offentlig sektor i Sverige står inför är huruvida de ska kunna 

utnyttja digitala transformationens möjligheter. Vidare motiverar eSamverkansprogrammet (2018) 

att utmaningarna ligger i hur offentlig sektor behöver tillgodose samtliga intressenters behov och 

skapa den nytta som behövs med de offentliga tjänster som tillhandahålls, detta inkluderar även att 

anpassa sig till ny teknik för att tillgodose teknikens möjligheter. 

 

Sektionerna nedanför presenterar vad som är centralt för en offentlig organisation där målet är att 

uppnå digital transformation och hur ett nyttjande av teknologier och metoder kan möjliggöra detta.  

 

Policys och riktlinjer skapar påtryckningar 

Den offentliga utredningen SOU 2009:86 visar på en plan och en strategi för digital transformation 

och utvecklingen av e-förvaltningar. Utredningen menar på att e-förvaltningar i Sverige behöver 

nyttja identifierade möjligheter för att kunna reducera företagens administrativa börda och förenkla 

medborgarens vardag. För att nå detta mål krävs utvecklingsförmåga och innovationskraft. En 

utvecklingsförmåga och innovationskraft återspeglas i hur staten motiverar för den framtida e-

förvaltningen vilket lyder – ”Den framtida e-förvaltningen behöver ha en hög flexibilitet och 

föränderlighet, och kunna anpassas till framtida behov hos både medborgare, företag samt 

regeringen och EU:s behov.” (SOU 2009:86). 
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Den offentliga utredningen (SOU 2009:86) motiverar även att e-förvaltning inte längre kan betraktas 

som en intern angelägenhet för myndigheter i Sverige. En e-förvaltning behöver istället betraktas 

som en gemensam resurs som bör ställas till förfogande för den övergripande samhällsutvecklingen 

(SOU 2009:86). 

De påtryckningar och riktlinjer som presenteras senare i rapporten visar på hur offentliga 

organisationer ska uppnå en högre digitaliseringsgrad och förklaras som möjligheter, då de motiverar 

för förändring och visar att digital transformation är någonting som kan höja kvaliteten i dessa typer 

av organisationer. Utmaningen ligger i att offentliga organisationer måste förstå, genomföra och 

därmed besvara de riktlinjer och policys som ställs från näringsdepartementet för att drivas in i 

digitaliseringens era enligt Näringsdepartementet (2012). 

 

Tillgänglighet & Användarmedverkan i e-tjänster 
E-förvaltningar skapar nya sätt för offentliga myndigheter att kommunicera och tillgängliggöra sina 

tjänster för intressenter, i form av e-tjänster. Med en ökad tillgänglighet till offentliga tjänster skapas 

mer utvecklade samhällen (Nagy, 2016). Ett bättre välbefinnande och medvetenhet hos medborgare 

är även en central del och ett mål till varför offentliga förvaltningar finns till.  

 

Tillgänglighet till kommunala tjänster är ett grundbehov för medborgare och andra intressenter som 

offentliga organisationer arbetar mot. Behov som uppstår från samtliga intressenter blir viktiga att 

lokalisera och genom att involvera användare i utvecklingsprocesser av nya e-tjänster kan dessa 

behov och krav uppfyllas. Enligt tillväxtverket, som har ansvaret att skapa ett enklare företagande i 

Sverige, blir det viktigt att kunna prioritera vad som ger mest nytta inom ett specifikt område när nya 

e-tjänster utvecklas (eSam, 2018:01). 

I bildandet av tjänster krävs ett fokus där utgivaren måste skapa ett värde och fylla ett behov genom 

tillhandahållandet av en tjänst samt låta användaren fylla det ”tomrum” och därmed uppnå sina 

förväntningar genom att använda tjänsten. Användaren själv kan agera som en katalysator för att 

kunna skapa ett värde när tjänsten används, vilket ger möjligheter för automatisering (Kristensson, 

Gustafsson, & Witell, 2014). Att involvera användaren i skapandet av en förvaltnings e-tjänst kan ge 

positiv påverkan på hur ett värde uppnås i användningen av dessa e-tjänster. Den tjänstedominanta 

logiken förespråkar ”tillhandahållandet av tjänster” vilket speglar hur en aktör gör något till nytta för 

eller tillsammans med en annan aktör (Lusch & Vargo, 2014). Detta är vad e-tjänster utgivna av 

offentliga organisationer ska fokusera på. 

 

Interna kapaciteter hos offentliga organisationer måste rikta sig till att skapa och underhålla 

användarcentrerade tjänster där värdeskapande processer ligger till grund för hur tjänsten utvecklas. 

Om inte detta beaktas kan organisationer ha svårt att lyckas skapa tjänster som är betydande för 

användarens kontext och behov (Cannon, Wheeldon, Lacy, & Hanna, 2011). Det finns olika metoder 

som möjliggör en användarcentrerad design och tjänsteutveckling. Metoderna är motiverade till att 

fånga och förstå användaren innan tjänsten skapas (Kristensson, Gustafsson, & Witell, 2014). Detta 

blir nödvändigt då e-delegationen, vilket är en expertgrupp för e-förvaltning, motiverar genom SOU 

(2015:66) att behovsdriven utveckling är grundläggande för utvecklandet av offentliga 

organisationers e-förvaltning. 

 

Tillhandahållandet av behovsdrivna och korrekt utvecklade tjänster kommer skapa en större 

användning och utökad skala av digitala tjänster i samhället. Detta leder till att data i en högre 
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utsträckning kan samlas in vilket kan skapa en utökad kunskap om diverse områden 

(Näringsdepartementet, 2016). Nästa kapitel framför vikten av dataanalys i utvecklingen av det 

framtida samhället. 

Datadriven e-förvaltning & öppna data  

Med en ökad digitalisering och en ökad digital förvaltning (e-förvaltning) kan myndigheter samla in 

data och analysera användandet i de tjänster som erbjuds. Att analysera datatrender och bilda en 

djupare förståelse för hur företag, organisationer och medborgare interagerar med utgivna e-tjänster 

kan vara avgörande för förbättringar (OECD, 2015). Digitala tjänster som offentliga organisationer 

tillhandahåller sina användare gör att användare lämnar spår efter sig i form av data. Dataanalys kan 

bedrivas utifrån användardata, vilket kan möjliggöra innovation, skapa effektiviseringar, samt öka 

kunskap kring hur människan och samhället fungerar (Digitaliseringskommissionen, 2016). 

Lika som ovan menar Markus Bylund (2016) att användandet av nya tekniker ger möjlighet till en 
ökad datainsamling och bearbetning av data. Tillämpas resultat av dataanalyser för att 
kompetensutveckla och förbättra förvaltningens arbetsprocesser samt de värdeerbjudanden och e-
tjänster som är tillgängliga, kan kvaliteten förbättras (Bylund, 2016). Innovation kan även skapas på 
grund av att nya kunskaper och insikter bildas när data analyseras (Bylund, M. 2016; SOU 2016:85). 
 
Transparens, öppenhet samt delaktighet i en offentlig myndighet kan öka genom data och 
dataanalys. Data som samlas in och analyseras kan skapa förståelse för trender och insikter som är 
viktiga att dela med sig av. Genom öppna databaser och sökbarhet i analyserade data kan offentlig 
förvaltning bidra till ökad innovation (SOU 2016:89). Detta på grund av att företag och privatpersoner 
enkelt får tillgång till insikter och kan använda informationen för att skapa nya tjänster. Att kunna 
öppna upp för medborgare och andra intressenter samt visa vad analyserade data ger för slutsatser 
ökar utvecklingen i hur det demokratiska samhället fungerar. Detta kan ge individer och 
organisationer i samhället en förståelse och tillgång till data som kan bidra till att utveckla och 
förbättra olika delar i samhället (OECD, 2015; Bertot, Jaeger, & Grimes, 2011). Denna resurs kan 
endast uppkomma om offentliga myndigheter använder sig av stora mängder data och skapar en 
sökbarhet i data samt tillgängliggör den för allmänheten, eller använder den internt för förbättringar 
(SOU 2016:89). 
 
Enligt Sveriges Kommuner och landsting (SKL) är det idag endast ett fåtal kommuner som arbetar 
aktivt och har en strategi för hur de ska tillgängliggöra och erbjuda öppna data och arbeta med 
dataanalys som en central del inom e-förvaltningen (SKL, 2017). Detta trots att datainsamling och 
dataanalys ger effektivare ärendehantering, beslutsprocesser och ekonomiska besparingar (SOU 
2016:89). 
 
Interoperabla system inom e-förvaltningen 
Enligt SKL kan interoperabla system förklaras som ”förmågan hos olika och likartade organisationer 
att samarbeta i riktning mot ömsesidigt fördelaktiga mål samt överenskomma gemensamma mål, 
som inbegriper delning och utbyte av information och kunskap mellan organisationer via respektive 
organisations verksamhetsprocesser och IT-system” (SKL, 2017). 
 
Interoperabla system inom offentliga organisationer handlar därför om hur olika offentliga 
organisationer ska kunna skapa och dela information och data som kan flöda och användas genom 
hela koncernen / organisationen (Pardo, Nam, & Burke, 2012). En kommun har till exempel olika 
förvaltningar med olika syften (SOU 2007:47). Det som gör att interoperabla system är relevanta till 
offentliga organisationer är hur samspel mellan olika IT-system kan leda till att de olika 
verksamheterna som en helhet blir mer effektiv, vilket kan tillföra ökat värde både i internt arbete 
samt till externa intressenter (Scholl & Klischewski, 2007). 
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Att kunna möjliggöra en nedbrytning av olika förvaltningars gränser till varandra och kunna skapa en 
samverkan genom en hel offentlig organisation är centralt. Reilly et al. (2003) menar att integration 
av nuvarande IT-system kan komma att ändras och vidareutvecklas, även arbetsprocesser och 
struktur för en organisation kan förändras då nya sätt att arbeta och nya tillvägagångssätt möjliggörs. 
Samarbetet som uppstår genom olika förvaltningar ska i regel leda till snabbare beslutsfattande och 
mindre administrativt arbete (Reilly et al., 2003). 
 
Chun et al. (2012) menar att standardiserade format och data i olika IT-system ska samverka med 
varandra. Detta motiverar Chun et al. (2012) behövs för att skapa snabbare beslut och sänka 
kostnader, vilket är vad interoperabilitet i IT-infrastruktur möjliggör. I slutändan handlar det om 
integrationen mellan olika entiteter inom den offentliga förvaltningen, dess IT-infrastruktur och 
mjukvara och hur deras processer kan effektiviseras samt hur den uppkomna informationsdelning 
som kan ske förenklar administrativt arbete (Chun et al., 2012). 
 
Interoperabilitet inom IT-system kan möjliggöra hur olika datorer, nätverk, operativsystem och 
applikationer tillsammans kan arbeta för att möjliggöra utbyte av information (Scholl & Klischewski, 
2007). Interoperabilitet är en teknisk kapacitet och tillgång för en e-förvaltning och är centralt för 
den digitala transformationen i offentlig sektor (Scholl & Klischewski, 2007; SKL, 2017).  
Modellen nedan visar hur interaktionen mellan oberoende delar i en organisation kan skapa värde 
för externa intressenter samt effektivisera beslutsprocesser genom informationsdelning mellan 
administrationer.  

 
Figur 2. Interoperabilitet och samverkan (Scholl & Klischewski, 2007). 
 

2.3 Näringsdepartementets riktlinjer och policys 
Näringsdepartementet har som mål att göra Sveriges stadsförvaltningar till världens främsta när det 

kommer till att nyttja digitaliseringsmöjligheter och arbeta med elektroniska tjänster (e-tjänster). 

Samverkan är en del av detta, då vissa förvaltningsavdelningar i en kommun kan använda sig av 

samma informationssystem för respektive behov. Detta kan även inkludera att externa parter och 

privata företag har möjlighet till samverkan med offentliga organisationer, enligt 

Näringsdepartementet (2012). Näringsdepartementet har som grundavsikt att förbättra digital 

transformation hos myndigheter och stadsförvaltningar. Därför har de skapat specifika riktlinjer och 

policys för offentliga organisationer att följa.  
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Målen som presenteras nedan är alla grundade i näringsdepartementets riktlinjer och mål för att 

digitalisera offentliga organisationer i Sverige.  

 

Mål 1: En enklare vardag för medborgaren. Med detta mål menar näringsdepartementet att 

offentliga organisationer ska utveckla tjänster som riktar sig till privatpersoner, företag och andra 

organisationer. Dessa tjänster ska även grunda sig i att samverka mellan alla typer av intressenter. 

Konkreta behov för olika intressenter kan ge uppsåt till att skapa nya tjänster som bidrar till 

mervärde för alla parter (Näringsdepartementet, 2012). 

 

Delmål 1: Utveckla tjänster som är användarcentrerade. Med detta vill näringsdepartementet tyda 

på relevansen i att anpassa sina tjänster för det behov användaren har relaterat till offentliga 

tjänster, som alla människor ska kunna bruka. Därför behöver tjänsterna anpassas till en sådan bred 

massa som möjligt, och även anpassas för folk med kognitiva nedsättningar samt andra 

funktionsnedsättningar. Utformningen av tjänster ska grunda sig i användarens arbetsprocess, 

användningsprocess eller livssituation, och baseras på nytta och effektivitet (Näringsdepartementet, 

2012). 

 

Delmål 2: Säkerheten ska vara hög i de tjänster som en statlig förvaltning utger till den privata 

sektorn och medborgare samt offentliga verksamheter sinsemellan.  

 

Delmål 3: Tjänster som stadsförvaltningen erbjuder ska vara enkla för intressenter att hitta och ska 

kunna förmedlas i det sammanhang där tjänsten kan behöva nyttjas.  

Mål 2: Öppnare kommunal förvaltning, ska även stödja innovation och delaktighet.  

Det näringsdepartementet vill förmedla med denna riktlinje är att offentliga verksamheters data ska 

vara öppna och kunna bidra till att information som kan möjliggöra innovation och öka delaktighet 

ska vara tillgänglig för samtliga aktörer i samhället. 

Delmål 4: Detta delmål står för att göra öppna data mer tillgängligt. Med det menar 

näringsdepartementet att olika förvaltningar ska använda ett standardiserat format, vilket 

tillgängliggör informationen i en större utsträckning, och låter andra aktörer ta del av informationen 

för att skapa eller publicera informationen utan att det strider mot någon författning 

(Näringsdepartementet, 2012). 

 

Delmål 5: Statliga digitala tjänster ska kunna integreras och användas i privata organisationers bruk 

för att förbättra de tjänster som privata aktörer erbjuder. Det ska även vara möjligt att underlätta 

privatpersoners, företag och andra organisationers överlämning av uppgifter till kommunen. 

 

Delmål 6: Öka insyn och delaktighet i verksamheter. Här vill Näringsdepartementet att sociala medier 

och annan IKT ska kunna möjliggöra en ökad insyn och kommunikation mellan olika aktörer i 

samhället. 

Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Näringsdepartementet motiverar hur 

effektiviseringar kan leda till att samma typ av ärende utförs, med färre resurser. Effektiviseringar 

kan även påverka miljön där e-signaturer och digitala lösningar minskar pappersutskick, för att skapa 

en hållbar förvaltning. Det är även viktigt att hålla en hög kvalitet i informationssäkerheten. Detta 

gäller integritetsskyddad information och sanningsenlig information då information från stat kan vara 
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sekretessbelagd och kritisk för riket och medborgarens integritet och säkerhet 

(Näringsdepartementet, 2012). 

Delmål 7: Återanvändbara lösningar är viktigt för statens effektiviseringar inom IT. Att kunna hantera 

samma information i olika delar av den statliga förvaltningen bidrar till effektiviseringar. Därför 

behöver information byggas på gemensamma standarder. När informationsutbytet mellan olika 

organisationer sker kan lösningar inom IKT för hållbar och långsiktig samverkan öka. Enskilda tekniker 

och lösningar är ej att föredra, och öppna data samt öppna standarder måste prioriteras.  

Delmål 8: Informationssäkerheten ska förbättras. Detta delmål visar hur säkerheten och 

informationshanteringen ska förbättras så att medborgare kan känna tillit till de digitala tjänster de 

använder. När externa leverantörer anlitas krävs det att dessa granskas och uppnår vissa 

säkerhetskrav för att kunna förklaras som säkra. 

Delmål 9: Att kunna nå goda resultat med mindre resurser. Nyttorealiseringen för en digital 

transformation ska vara mätbar. Stödverksamheter behöver samordnas, statliga tjänster inom 

ekonomi och administration bör nyttjas av stadsförvaltningar i en högre utsträckning.  

Samtliga punkter som har presenterats är utvecklade av näringsdepartementet och vad dem 

kommunicerar ut gällande hur offentliga organisationer ska arbeta mot ett utnyttjande av digitala 

transformationens ”förändrande kraft”. Dessa riktlinjer är vad offentliga organisationer är tvungna 

att följa enligt lag. 
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3 Teori 
Detta kapitel kommer redogöra innebörden av digital transformation, organisationsförändring och 

digital transformationsstrategi. Kapitlet kommer även att presentera de utmaningar och möjligheter 

som finns relaterat till dessa områden.  

3.1 Digital transformation 
 

Digital transformation kan förklaras som en kraft där nuvarande arbetsprocesser och rutiner 

förändras genom digitala lösningar för att skapa nytta till organisationen i fråga, kunder, medborgare 

och användare av IT-lösningar (Liu, Chen & Chou, 2011). Digitaliseringskommissionen (2016) menar 

att digital transformation är en ”transformerande kraft”. Detta eftersom förutsättningar förändras, 

inte bara för samhället i stort, utan även för individen och den offentliga samt privata sektorn. Den 

digitala rörelsen möjliggör nya typer av affärsmodeller, kunderbjudanden, utökade värdekedjor, nya 

stödprocesser i tjänster, samt andra möjligheter (Loonam et al, 2018). 

Ovan definition på digital transformation menar på att en verksamhetsomställning och ett 

effektiviseringsarbete kommer att bedrivas. Grunden till digital transformation är att färre anställda 

kan utföra samma, eller förbättrat arbete med hjälp av förändrade strukturer och nya 

arbetsprocesser. Detta kan till exempel leda till mindre administrativa uppgifter och en automation 

av vissa traditionella, manuella processer. När standardiserade processer effektiviseras så krävs inte 

lika många anställda på arbetsplatsen för att utföra arbete, därav uppnås en administrativ lättnad 

(Westerman & Bonnet, 2015). Digital transformation är någonting som även står i centrum för 

huruvida individer, företag, organisationer, samhällen och nationer ska använda sig av 

digitaliseringens framkallade tekniker för att skapa framtida värde (Khan, 2016). 

 

Digital transformation bör enligt Westerman och Bonnet (2015) ses som en möjlighet för företag att 

förändra sina tillvägagångssätt och transformera hur de utför sina vardagliga uppgifter. Detta istället 

för att digital transformation ska agera som ett ”måste” där företag behöver adoptera ny teknik och 

utgå från en teknisk utmaning. Med andra ord krävs det att företag idag fokuserar mindre på 

tekniken som styrning i digital transformation och istället ser nyttan den kan skapa i organisationens 

befintliga processer, vilket även Loonam et al. (2018) motiverar för. Blix (2015) menar att 

förändringen som olika typer av organisationer står inför idag kan likna samma förändring som 

skedde under den industriella revolutionen, därför är omfattningen stor och den tar även tid. 

För att ge ett exempel på hur en digital transformation skulle fungera kan man utgå från en 

matkedja, menar Schmarzo (2017). Enligt Schmarzo (2017) kan den digitala strategin och 

affärsmodellen förändras inom matbutiken och därmed kan butiken adoptera nya digitala verktyg för 

vissa ändamål, (notera att detta endast är ett exempel för att tydliggöra konceptet av hur digital 

transformation kan påverka en verksamhet). Digitala transformation för en matvarubutik kan 

innefatta till exempel en egen hemsida för att leverera mat, en mobilapplikation för att leverera mat, 

sociala media för marknadsföring, fysiska sensorer vid ingången till den fysiska butiken kopplat till ett 

digitalt system som samlar data angående besökare, fysiska sensorer i hyllorna inuti matbutiken 

kopplat till matlagret. Med dessa olika digitala system får matvarukedjan en bättre insikt i hur man 

ska skapa ett ökat kundvärde, hur man ska operera för lagerstyrning, planering av personal, bättre 

hemleveranser av mat, förståelse för sina kunder och deras rörelse i butiken samt få minskade 

personalkostnader. De positiva effekterna av en digital transformation kan därför bli många. Om 

butiken vill kunna se hur dessa effekter kan ta plats, krävs en omstrukturering av arbetsprocesser, 

roller och kompetens (Schmarzo, 2017). 
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3.1.1 Möjligheter med digital transformation 

Denna sektion kommer presentera vilken påverkan digital transformation har på organisationer och 

samhällen samt vilka olika typer av möjligheter som medföljer i denna påverkan och transformation. 

Organisatoriska möjligheter 

Möjligheterna med att kunna ställa om en organisation och genomgå en digital transformation beror 

ofta på människorna i organisationen. Att tro att endast teknologin i sig kan skapa förändringar i en 

organisation är naivt (Weerakkody et al, 2016). Det som krävs är att organisationens anställda och 

beslutsfattare förstår att organisatoriska förändringar behöver genomföras. Något grundläggande för 

digital transformation är att man behöver motiv till varför man vill adoptera ny teknik och vad de kan 

göra för skillnad mot dagens arbetssätt inom organisationen i fråga (McKendrick, 2017). Hess et al. 

(2016) menar att allt för ofta utgår digital transformation utifrån ett tekniskt perspektiv, vilket leder 

till att den drivande meningen med digital transformation inte berörs. Att arbeta utifrån ett tekniskt 

perspektiv kan möjliggöra en bättre informationsteknisk infrastruktur. Digital transformation kan 

även innebära en förändring för organisationens processer, affärsmodell och struktur och behöver 

därför inte vara drivet utifrån tekniken i fokus (Hess et al, 2016). 

 

En digital transformation kan förklaras som en förändring. Denna förändringsprocess kan ses som ett 

måste för organisationer och samhällen. Vill man uppehålla en konkurrenskraft globalt och nationellt 

som samhälle eller företag krävs det att man ”överlever” denna transformation (Nagy, 2016). Därav 

är det betydande att organisationer och samhällen adopterar sig och använder sig av de möjligheter 

som tillhandahålls av ny teknik. Teknisk hårdvara blir billigare, och snabbare. Fler människor runt om 

världen har tillgång till internet. Detta bör ses som en möjlighet, då nya kommunikationsvägar och 

nya insikter kontinuerligt fortsätter att utvecklas (Weinelt, 2016). 

 

Olika organisationer och privata företag i samhället som har lyckats med digital transformation har 

kunnat skapa sig möjligheter och fördelar för sin framtid. Ett exempel är hur taxiföretaget Uber 

använt digital teknologi för att skapa en radikal förändring på taximarknaden. På ett disruptivt (nytt) 

sätt har Uber använt sig av en digital plattform och automatiserade processer för att möjliggöra en 

expansion av företagets verksamhet till 42 olika länder samt 100 städer, under en period på 4 år 

(Soule, Carrier, Bonnet, & Westerman, 2014). 

Samhället i stort påverkas även av denna transformation. Enligt Digitaliseringskommissionen skapar 

en digital transformation och ett rätt användande av ny teknik nya processer och fördelar för 

organisationer inom både offentlig och privat sektor. Loonam et al. (2018) menar att teknikutveckling 

och digitaliseringen har kunnat låta organisationer som arbetat med digital transformation generera 

nya affärsmodeller, kunderbjudanden, globala värdekedjor, stödprocesser med mera. 

 

Digital transformationens påverkan på samhället 

Sverige har starka och svaga områden inom digital transformation. Enligt e-government index ligger 

Sverige bra till, där infrastruktur är ett av våra främsta områden. Medborgarens användning av 

internet och teknikvana är även hög. Någonting som inte är lika bra är användarcentrerade tjänster 

(Digitaliseringskommissionen, 2016). Användarcentrerade tjänster kan förklaras som huruvida en 

tjänst formas för vad användaren har för behov, och i vilket syfte och kontext användaren vill eller 

behöver använda tjänsten (Kristensson, Gustafsson, & Witell, 2014). 

 

Möjligheter som digital transformation skapar kan vara gränsöverskridande till alla avdelningar på en 

organisation. Vidare är det någonting som kan hjälpa alla olika medborgare i samhället på olika sätt, 
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och möjligheterna för utveckling finns dit man vill ta dem. Digitaliseringskommissionens inställning 

och syn till framtiden för digital transformation är positiv. Några ord från deras tankegång:  

”Digitaliseringen är den mest samhällsomvandlande processen sedan industrialiseringen. Digitaliseringen kan 

göra att vi utvecklar ett demokratiskt och hållbart välfärdssamhälle som vi i dag knappt tror är möjligt. 

Utvecklingen innebär helt nya förutsättningar, behov och villkor för individ och samhälle, för företag och 

offentlig sektor, för arbetsliv och utbildning och för civilsamhället. Det påverkar samhällets grundläggande 

delar – tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati.” (SOU 2016:89:9). 

 

Med digitaliseringskommissionens uttalande så kan slutsatser dras om att dessa möjligheter bör 

hamn i fokus för organisationer (Digitaliseringskommissionen, 2016). I och med att en sådan bred 

massa kan bli påverkad av förändringen, bör vi se till vilka utmaningar vi står inför angående digital 

transformation (Liu,Chen & Chou, 2011). 

3.1.2 Utmaningar med digital transformation 

Utmaningarna med en digital transformation beror på till vilket kontext och typ av organisation som 

berörs. Detta på grund av att offentliga och privata organisationer skiljer sig, dock finns det även 

likheter. Loonam et al. (2018) och Hess et al. (2016) motiverar för att utmaningar och svårigheter 

med digital transformation överlag är huruvida processen berör mer än bara IT och IT-strategiska 

frågor. 

 

Loonam et al. (2018) menar att digital transformation berör utmaningar relaterat till att stärka 

befintliga värdeerbjudanden eller hitta nya värdeerbjudanden som kan leverera högre värde till 

intressenter än tidigare. Vidare finns det utmaningar inom organisationer för huruvida 

fragmenterade avdelningar och roller existerar. Det som krävs är att människor arbetar tillsammans 

för att skapa en gemensam riktning för digital transformation. Här kan användningen av ny teknik 

som ger stöd till organisationen som helhet uppmärksammas där digitala förmågor, digital 

kompetens och förståelse för vad som gör digital transformation möjligt lärs ut. Förutom att kunna 

förändra en organisations värdeerbjudanden till kunder, och förändra organisationen internt, krävs 

vidare ett perspektiv som kallas utifrån och in. Detta motiverar för att skapa värdeerbjudande som är 

behovsdrivna och direkt relaterade till vad en kund anser som värdefullt i en tjänst eller produkt som 

ett företag, organisation eller institution levererar. Loonam et al. (2018) motiverar även för ett fjärde 

perspektiv, det tekniska perspektivet. Detta innehåller frågor som berör hur IT-system ska kunna 

stödja organisationens olika delar, hur olika IT-applikationer ska kunna utbyta information med 

varandra, samt hur dataanalyser kan bidra till vidare utveckling och förbättring. 

Hess et al. (2016) menar att likväl som Loonam et al. (2018) att digital transformation kan förändra 

och stärka värdeerbjudanden, processer samt organisationsstrukturer. Hess et al. (2016) motiverar 

att den största utmaningen för en digital transformation är att skapa förändring genom hela 

organisationen där roller och avdelningar inkluderas i förändringen. Hess et al. (2016) menar att 

utmaningar gällande digital transformation idag präglas av att det inte finns en tillräckligt tydlig 

strategi för digital transformation som nyttjar olika organisationsstrategier, såsom 

verksamhetsutvecklingsstrategi och IT-strategi, kompetensutvecklingsstrategier med flera.  

Att skapa förändring genom digital transformation för hela organisationen menar Eppel et al. (2015) 

ligger i att kunna förstå hur teknik kan stödja behov i organisationen där vertikala och horisontella 

perspektiv och strukturer integreras till varandra. Detta kan inkludera hur till exempel olika 

förvaltningar i en kommunal koncern både stärker sina befintliga arbetsområden samt hur de kan 

samarbeta mellan olika funktioner för att kunna stärka sina befintliga arbetsområden samt skapa nya 
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typer av tjänster och värde utifrån ett förvaltningssamarbete. Eppel et al. (2015) motiverar vidare för 

att digitalt transformationsarbete inte ska genomföras i silo utan mellan organisationens olika 

avdelningar och områden där olika kompetenser och discipliner interagerar med varandra. Detta kan 

medföra att olika avdelningar genom informations och kommunikationsteknologi (IKT) och mänskligt 

samarbete hittar och skapar nya värden både internt och externt. 

Förändringar för nya arbetsprocesser, hur man hanterar arbetsuppgifter samt utomstående påverkan 

på organisationen är en av de svåraste utmaningarna en organisation under transformation kan 

genomgå, men är även krävande för att nå framgång (Kotter & Schlesinger, 1979). Det som är viktigt 

att se över gällande digital transformation är hur organisationen bedrivs i grunden. Går det att 

förändra och skapa nya möjligheter genom teknik blir frågor att adressera (Westerman & Bonnet, 

2015). Kan man använda nuvarande kunskap inom företaget samt utgå från en digitaliseringsprocess 

för att skapa ett helt nytt affärsområde? Eller kan man förbättra hur man arbetar i det nuvarande 

affärsområdet med hjälp av ny teknik? Att utveckla och vara nyfiken ligger som grund för hur 

organisationer kan röra sig framåt och hitta nya luckor i arbetssätt där teknik passar in som ett 

möjliggörande verktyg (Dörner & Edelman, 2015). 

Vad digital transformation är för något är en kompetens som går att läsa sig till men hur man 

bedriver och förstår varför det behövs i sin egen specifika organisation och i en specifik kontext 

kräver en förståelse och vision, långsiktighet och utförande. Hur digital transformation kan skapa 

framtida värde och vilka färdigheter en organisation behöver besitta och utveckla för detta innefattar 

utmaningar men också möjligheter för en organisation (Nagy, 2016). 

 

Punkterna nedan sammanfattar vilka huvudsakliga utmaningar som finns inom området digital 

transformation utifrån teorikapitlets olika sektioner. 

 

1. Arbeta för att involvera fler avdelningar och roller inom verksamheten. Detta kräver även att 

involverade individer har en digital kompetens och förstår hur digital transformation 

implementeras.  

 

2. Arbeta inte med teknik separerat till en arbetsprocess eller en avdelning, identifiera fler 

affärsprocesser och stärk fler värdeerbjudanden genom implementationen och arbetet med 

teknik.  

 

3. Driv digital transformation utifrån ett behov, detta inkluderar behov utifrån verksamheten 

men även behov utifrån kunder, användare och medborgare. Underlag och motivation till 

varför digital transformation ska ta plats måste definieras.  

 

4. Nyttja IT-system och applikationer som kan kommunicera med varandra och användas 

genom olika delar i organisationen. 

 

5. Hantera förändring i form av nya arbetsuppgifter och processer i transformationsarbetet.  

 

6. Skapa riktning för digital transformation genom en egenstående strategi för detta ändamål. 
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3.2 Organisationsförändring 
Denna sektion kommer att handla om utmaningar med digital transformation gällande förändring 

och utmaningar i organisationsförändringsprocesser. Vidare beskrivs ledarskap för förändring samt 

hur inställning och tankesätt påverkar när digital transformation blir aktuellt. I slutet av kapitlet 

presenteras en sammanfattning av vad som kan identifieras som centrala utmaningar för 

förändringsprocesser inom organisationer. 

 

3.2.1 Utmaningar i ett förändringsarbete för digital transformation 

Någonting som skapar utmaningar när nya arbetsrutiner, processer och teknik implementeras är 

förändringar. Förändring som skapar nya arbetsuppgifter kräver också nya kompetenser samt 

anpassning till nya förhållningssätt (Adermon & Gustavsson, 2015). Hess et al. (2016) menar att som 

vilken annan organisationsförändring som helst kommer digital transformation att påverka strukturer 

i ett företag. När en förändring ska ske inom en organisation kan även internt motstånd skapas, 

menar Kotter och Schlesinger (1979). Anledningen till detta kan variera. Men att vara utsatt för att 

sin anställning och sitt arbete inte längre uppfyller något värde för organisationen kan vara en 

anledning till motståndet. Detta är en direkt utmaning för det förändringsarbete som sker inom 

processen för digital transformation (Bengtsson & Gustafsson, 2017). 

Digital transformation kräver förändring vilket förklaras som någonting krävande eftersom det 

påverkar varje del av organisationen och påverkar alla processer och funktioner inom organisationen 

i fråga (Loonam et al, 2018; Olanrewaju, Smaje, & Willmot, 2014). Att kunna förändra olika 

avdelningar och människors uppfattning om vad de har för ansvar och vilka arbetsuppgifter de har 

ansvar för kräver att de förstår nyttan med tekniken och förändringen som ska implementeras 

(Westerman & Bonnet, 2015). Detta skapar en ny form av utmaning som involverar hur människors 

inställning till förändring kan utvecklas för att stödja digital transformation (Weerakkody et al. 2016; 

Dörner & Edelman, 2015). 

  

Anthopoulos et al. (2016) menar att projekt associerat till digitalisering av offentliga organisationers 

enstaka processer ofta misslyckas. Detta kan bero på att kompetens och förståelse för digital 

transformation är låg, samtidigt kan inte projekten möta användare och intressenters förväntan. 

Anthopoulos et al (2016) menar även att definitionen av digitaliseringsprojekt ofta inte är 

definierade, samtidigt är förståndet för förändring och hur man hanterar det från ett ledarperspektiv 

undermåttligt. 

 

Rogers (2016) motiverar för att organisationers förändringsbenägenhet är en huvudfaktor till att 

lyckas i en förändringsprocess. Rogers (2016) menar att organisationer behöver lokalisera vilka 

processer som är betydande och vilka som inte är det för att kunna investera i de som ger högst 

avkastning. Vidare handlar det om att mäta vad man anser är framgång och inte i ett 

förändringsprojekt. Det som behöver mätas är det som uppfattas och definieras som ”ett lyckat” 

projekt. Rogers (2016) anser också att det som är viktigt för att inte misslyckas är att låta anställda 

hyllas och motiveras för att genomgå förändring där ledare behöver motivera anställda att pröva nya 

tillvägagångssätt i sitt vardagliga arbete. 

Varför förändring benämns mycket i kontext till digital transformation är eftersom det är en 

förändring som kontinuerligt måste ske till en teknologiskt utvecklande framtid och det blir svårt för 

företag att motstå den transformerande effekt som den tekniska utvecklingen skapar (Hagberg & 

Jonsson, 2016; Digitaliseringskommissionen, 2016). Förändring är även någonting som inte går att 

förhindra om en organisation ska överleva sin framtid, menar Kotter & Schlesinger (1979). 
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Påtryckningar från teknologi, lagar, globalisering och individualism kräver omställning och förändring 

i både organisationer, samhällen och privatliv. Detta medför att förändring och utveckling utifrån 

omvärldens påtryckningar är en utmaning som skapar en yttre påverkan för organisationer att 

anpassa sig till (Burke, 2011). 

Förändring i arbetsuppgifter och struktur i en organisation är någonting som skapar ångest. Detta är 

en utmaning för ett digitalt transformationsarbete (Dörner & Meffert, 2015). Den osäkerhet som 

finns hos svenska organisationer om hur man arbetar med digitalisering samt kunskapen som krävs 

för att dra fördelar av en digitalisering är vad som framkallar denna ångest (Swedish ICT, 2016). 

Vidare blir det en utmaning att anamma ny teknologi som presenteras och ständigt vara en 

organisation som kan ta tillvara på dessa möjligheter (Kairos Future, 2016). Någonting som kan styra 

den digitala transformationens väg framåt är förändringsprocesser, förändringsledarskap inom 

organisationen samt en strategi som förklarar hur organisationen ska använda sig av ny teknik (Nagy, 

2016). 

 

3.2.2 Organisationsförändringsprocess 

När digital transformation visar sig vara lämplig för företag att anamma på grund av att kunna skapa 

konkurrensfördelar, uppstår en form av konkurrens om vilken organisation som kan förändra och 

förnya mest effektivt. Detta handlar om hur förändringsbenägna organisationer och dess 

medarbetare är (Nagy, 2016; Digitaliseringskommissionen, 2016). Om en organisation i fråga kan 

förändra hur de arbetar genom nya digitala teknologier och kan transformera sig till nya och mer 

effektiva förhållningssätt i hur de utför sina arbetsuppgifter samt hur de skapar värde för kunder och 

användare blir även anpassning till nya tekniker och förändring mer genomförbart och därför också 

motiverat för i framtida adoptionsprocesser. Detta medför även att digital transformation är 

någonting som ständigt pågår i en organisation, utan slutdatum (Rogers, 2016). När nya teknologier 

presenteras kan organisationer anpassa sig på ett konkurrenskraftigt sätt, och vinna 

marknadsandelar. Det går även att experimentera och ta fram nya lösningar genom befintliga 

tekniker (Nagy, 2016; Rogers, 2016). Organisationer behöver vara lyhörda och skapa sig insikt och 

rutiner i hur man hanterar den förändringskraft som digital transformation medför. För att göra detta 

krävs en ständig anpassning och öppenhet mot förändring (Digitaliseringskommissionen, 2015). 

 

John P Kotter har arbetat med organisatoriska förändringar och har studerat över 100 företag under 

en period av 10 år. Under denna period utvecklade Kotter förståelse för vad som krävs för att 

förändra en organisation och varför det är svårt. Kotters riktlinjer för förändring har byggts upp i tre 

olika steg, ”Unfreeze”, ”Change”, ”Refreeze” (Kotter, 1995). Modellen visas och förklaras nedanför. 

Figur 3. Kottlers steg för att bedriva förändring i en organisation (Utvecklad från John Kotter, 1995). 
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Kotter menar i steget ”Unfreeze” att man behöver skapa en känsla av att någonting behöver 

förändras. En förändring i en organisation behöver ha en bakomliggande drivkraft utifrån 

organisationens medarbetare. Vidare krävs kompetent ledning för att förändringsprocessen ska 

genomföras. En strategi och vision är även viktigt för att leda förändringen i rätt riktning. Det är även 

viktigt att kommunicera hur visionen och strategin påverkar för att hålla samtliga intressenter och 

medarbetare uppdaterade och motiverade (Pearlson & Saunders, 2013; Kotter, 1995). 

 

Inom fasen ”Change” menar Kotter att organisationen och ledaren i fråga behöver motivera 

risktagande och kreativitet för att kunna överkomma barriärerna som bromsar förändringens takt. 

Vidare är det viktigt att under fasen kunna skapa motivation genom att fira små vinster och ha 

nåbara mål som bidragit till förändringen, dessa vinster och kortsiktiga mål kan sedan användas som 

underlag för att bedriva mer förändring (Pearlson & Saunders, 2013; Kotter, 1995). 

 

I fasen ”Freeze” menar Kotter att den förändring som exekverats behöver anpassas till kulturen och 

människorna i organisationen. Detta kan uppnås genom att analysera och sammanställa vilka 

beteenden och arbetsprocesser som gjorde transformationen i organisationen möjlig. Därav kan 

dessa beteenden och arbetsprocesser länkas samman med den förändringsprocess som visade sig 

framgångsrik för organisationen (Pearlson & Saunders, 2013; Kotter, 1995). 

I en digital transformationsprocess är det nödvändigt att förändra organisationens arbetssätt, 

kompetenser och strukturer och organisationens anställda har en betydande roll (Hess et al. 2016). 

Kotter’s syfte och tankesätt angående förändring kan sättas i kontext till många olika typer av 

förändringsarbeten, bland annat digital transformation. Detta i form av hur kompetensutveckling och 

förändring ska bedrivas i relation till digital transformation. Hess et al. (2016) menar att ny 

kompetens och ett ”know-how” kommer krävas i en förändring där nya strukturer och roller tillsätts. 

Digitalisering och teknikutveckling ger möjlighet till transformation och automatisering av 

rutinmässiga arbetsprocesser. Detta kan leda till att människor utan kompetens för förändring och 

som inte är framtidsanpassade i sina yrken och kompetenser inte längre kan tillföra nytta till 

organisationen i fråga. Kompetenskraven ökar med den digitala transformationen av samhället, 

därav behöver medarbetare vidareutbildas och framtidsanpassads inför nya samhällsförändringar 

(Hess et al., 2016; Svenskt Näringsliv, 2016). 

Förändring inom framtida marknader och branscher kommer ske och individer samt organisationer 

som inte anpassar sig förlorar konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv (2016) ger ett exempel på huruvida 

postorderföretag använde tryckta kataloger för att genomföra affärer och kommunicera med kunder. 

Vilket idag görs via internet, vilket ledde till uppkomsten av e-handelsföretag. Med denna 

transformation har det även krävts att kompetensen inom postorderföretag behövt ändras. Idag 

söker postorderföretag inte längre anställda som kan arbeta med att framställa kataloger och 

manuellt hantera kunders beställningar via post. Vad man istället letar efter i denna bransch är 

logistikkunniga, e-handelsspecialister, programmering och utvecklingskunniga inom IT samt kunniga 

inom digital marknadsföring. 

 

3.2.3 Ledarskap för förändring 

Värdet i digital transformation ligger inte i vilken teknik organisationen i fråga väljer att använda, 

utan vilket mervärde tekniken ger i form av nya affärsprocesser, affärsmodeller, nya 

organisationsstrukturer, interna kommunikationslinjer och, eller arbetssätt (Peppard, 2012). 

För att kunna skapa detta värde och förändra sin organisation för att generera nya värden genom 
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digitalisering krävs det att beslutsfattare kan skapa nya processer och förenkla övergången till nya 

roller som kan uppkomma (Brynjolfsson & Hitt, 2000). Detta behöver ledare möjliggöra och tillåta för 

att organisationer ska kunna anamma digital transformation (Nagy, 2016). Vad som krävs är 

investeringar i förändringsarbete, utveckling av organisationskulturer och motivation hos anställda 

(Rogers, 2016).  

 

Digitala ledare, chefer och andra beslutsfattare behöver nya kompetenser för att bedriva förändring 

när det handlar om digital transformation och digitalisering. Domänen att förändra genom digital 

transformation kan skilja sig från äldre förändringsprocesser (Korhonen, 2015; Broadbent & Kitzis, 

2001). Förändrings och ledarskapskompetenser inom digital transformation handlar om att kunna 

använda och se ny teknik som en möjliggörare för nya affärsprocesser. Vidare är det viktigt att förstå 

och se vilken nytta befintliga affärsprocesser kan få genom applicerandet av teknik och vilka behov 

och mervärde som skapas i aktuella affärsprocesser om detta sker (Korhonen, 2015). 

 

Ledarkompetenser inom förändring och digital transformation tar form i olika discipliner. Att kunna 

integrera och se helheten inom teknik och digitala verktyg, anpassa dessa till affärsstrategi och 

organisationens befintliga affärs och arbetsprocesser för att skapa värde genom hela organisationen 

är centralt. Det är även viktigt att kunna förvalta en förändring inom organisationer och leda 

medarbetare in i nya affärsprocesser, vanor och strukturer som tidigare inte funnits (Chatterjee & 

Richardson, 2001).  

Det är viktigt för ledare att inte skapa en komplexitet utav digital transformation. Digitala 

transformation ska simplifieras, och det är ledares ansvar att förklara och utveckla digitala 

transformationsprocesser där kommunikation av tillvägagångssätt, förändringar och andra visioner 

och strategier når ut i organisationen (Nagy, 2016). 

 

3.2.4 Inställning och tankesätt i en förändring 

För att förändra och leda förändring krävs ett tankesätt som skiljer sig från det linjära och 

rutinbaserade tankesättet som organisationens anställda och, eller chefer har. I en 

förändringsprocess kan det krävas att organisationer behöver förändra internt arbete, hur 

organisationen når ut till kunder, och identiteten samt visionen för organisationen samt hur detta 

kommuniceras (Anderson & Ackerman, 2001). Det som krävs när man arbetar med förändring, och 

inte vidareutveckling av befintliga processer, är just att förändra, inte att vidareutveckla. Därför 

kommer linjärt och formellt tänkande inte att räcka till i en förändringsprocess (Korhonen, 2015). 

Fundamentalt så krävs det att organisationen tänker på ett annorlunda sätt och inte arbetar enligt 

tidigare tillvägagångssätt (Vurdelja, 2011). Äldre riktlinjer för arbete kan förklaras som ”business as 

usual” vilket är en engelsk term för hur organisationen opererar som de alltid har gjort, enligt 

organisationens historia, oavsett andra trender eller dylikt (Cambridge University Press, 2018). Om 

ett annorlunda tankesätt ska implementeras i en organisation krävs det att värderingar förändras för 

både medarbetare och chefer inom organisationen (Korhonen, 2015). 

Att tänka i samma banor sker ofta när organisationer bedriver utveckling av något befintligt, eller 

inom generella projekt. Ett förändringsprojekt är mer komplext och kräver därför djupare och mer 

utvecklade kognitiva förmågor (Laske, 2008; De Visch, 2010). Kognitiva förmågor och färdigheter kan 

förklaras som hur bra en människa är på att lösa komplexa problem, förstå samband, framställa 

analyser inom ett visst område, dra slutsatser, se relationer, se likheter och skillnader, med mera 

(Psykologiguiden, 2018). En av anledningarna till att ett nytt tänkande krävs i ett digitalt 

transformationsarbete är på grund av att organisationens ramar, avdelningar och tillvägagångssätt 
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kommer att behöva ifrågasättas. Detta medför att projekt för digital transformation måste inkludera 

många olika typer av roller och nivåer inom ett företag. Detta kan skapa nya perspektiv och insikter 

samt nya lösningar som annars inte hade framkommit. Dock präglas organisationer av den befintliga 

kulturen och historien vilket gör detta svårt att i praktiken genomgå en digital transformation 

(Rogers, 2016). 

 

En förändringsprocess som inte relaterar till någonting historiskt organisationen har genomgått, och 

därför är helt nytt, kräver en förändring i ledarens eller beslutsfattarens egna syn och perspektiv. För 

att en organisatorisk förändring ska genomföras krävs därför att ansvarig ledare har ett dialektiskt 

tänkande och kan utnyttja detta för att förstå organisationens helhet och hur nya lösningar kan 

genereras genom att förändra hur man går tillväga i olika komplexa transformations och 

förändringsprojekt (Vurdelja, 2011). Att kunna skapa och arbeta i ett multifunktionellt och 

interdisciplinärt team är något som en ledare måste framhäva som någonting viktigt för att digital 

transformation ska kunna inkluderas och driva organisationsutveckling (Bharadwaj et al., 2013). 

Punkterna nedan summerar utmaningar som digital transformation genererar i relation till 

organisatoriska förändringar: 

1. Digital transformation skapar förändring i organisationsstrukturer där nya roller och 

kompetens behöver tillsättas. 

 

2. Utmaningar i huruvida organisationens anställda (även chefer) tar emot förändring och blir 

motiverade av förändring är aktuellt för digitala transformationsprojekt. Detta involverar att 

förändra tankesätt och syn på förändring och digital transformation. 

 

3. Förändring i hur avdelningar och organisationers identitet och syfte förändras är utmaningar 

relaterat till digital transformation. 

 

4. Lokalisera vilka arbetsprocesser och värdeerbjudanden som ger mest avkastning och värde är 

en huvudsaklig utmaning för förändring inom digital transformation. 

 

5. Utmaningen i digitala transformationsprocesser och projekt är att det krävs att förstå och 

sätta upp mätbara mål för att identifiera hur förändringen påverkar organisationen. 

 

6. Ansvaret för digitalt transformationsarbete och förändring i organisationer ligger hos ledning 

och chefer, kan inte dessa grupper motivera och förstå vilket arbete som krävs för digital 

transformation kommer digitalisering inom organisationen inte vara möjlig. 

 

3.3 Digital transformationsstrategi 

Denna sektion kommer behandla digital transformationsstrategi, vad det innebär och vilken 

påverkan den har på andra typer av strategier och för organisationer som ska bedriva digital 

transformation. 

3.3.1 Bakgrund för digital transformationsstrategi 
Strategier kan identifieras som hur principer kommuniceras ut till människor inom en organisation. 

Tanken bakom att använda en strategi är att styra beslut som parallellt skapar en linjär riktning mot 

hur organisationens mål ska uppnås (Watkins, 2007). En strategi för hur företag ska utvinna nytta och 

värde i sina processer, eller skapa nya processer genom nya digitala tekniker är vad en digital 
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transformationsstrategi är till för (Matt, Hess, & Benlian, 2015). Att skapa en digital 

transformationsstrategi handlar om att identifiera vilka områden inom en organisation som blir 

påverkade av digitalisering och kunna anpassa affärsprocesser och arbetsprocesser till den 

förändring, och i en strategi förklara hur det ska utvecklas (Bharadwaj, Sawy, Pavlou, & Venkatraman, 

2013). Att skapa en inkrementell förbättring i nuvarande processer inom en organisation genom 

teknik kan även formuleras i en digital transformationsstrategi. Vidare finns det andra möjligheter 

med att skapa en digital transformationsstrategi. Till exempel kan strategin framföra hur användning 

av identifierade tekniker ska hjälpa en organisation att skapa nya möjligheter samt hitta nya 

domäner och tillvägagångssätt för olika affärsändamål (Main, Lamm, & McCormack, 2018). 

En digital transformationsstrategi är nödvändig då det sällan ger en positiv påverkan att utan strategi 

eller eftertanke driva digital transformation. Detta kan reflekteras i hur organisationer applicerar 

digitala tekniker inom verksamheten som leder till omotiverade förändringar och försämringar (Main 

et al., 2018). Att arbeta med digital transformation är någonting som måste förankras i en målbild 

och ett syfte, därför är en formulerad strategi ett bra ändamål för detta (Matt et al., 2015). 

 

Tidigare studier visar att informationsteknik och digitalisering endast ska vara en underliggande 

faktor i hur organisationen gör affärer och bedrivs, därav stödja organisationens verksamhet och 

affärsstrategi (Chan & Reich, 2007). En digital transformationsstrategi relaterar både till 

informationsteknologi och verksamhets-/affärsstrategi, där dessa är sammanlänkade och är lika 

viktiga för att nå et driv mot de möjligheter digital transformation kan medföra (Bharadwaj et al., 

2013).  

En digital transformationsstrategi handlar inte endast om hur IT-strategi ska anpassas till andra 

verksamhetsstrategier. Digital transformationsstrategi ligger som grund för att hjälpa chefer, ledare 

och beslutsfattare att utveckla organisationers arbetsprocesser och affärsprocesser med hjälp av 

informationsteknik. Digital transformationsstrategi har även som uppgift att skapa en riktning för 

huruvida personal ska anpassa sig och bli motiverade till förändring samt deras anpassning till nya 

teknologier (Kane, Palmer, Phillips, Kiron, & Buckley, 2015). 

3.3.2 Utmaningar med digitala transformationsstrategier 
Det som beskrivs i en digital transformationsstrategi behöver även inkludera medarbetarens 

perspektiv och acceptans till ny teknik, samt hur vardagligt arbete förändras med introducerandet av 

ny teknik (Mithas & Lucas, 2010). Digital transformationsstrategi kan även involvera vilka digitala 

verktyg som kan stödja intern kommunikation samt hur kulturen inom organisationen kan påverka 

förändringsbenägenheten och hur detta ska utnyttjas till organisationens fördel. Genom att utveckla 

och arbeta med dessa punkter kan nya förutsättningar skapas, därför är det någonting digital 

transformationsstrategi bör innehålla (Matt et al. 2015). En sådan typ av strategi behöver planeras 

och motiveras för, för att möjliggöra att den förankras i organisationen. Vidare behöver mänskliga 

aspekter noteras i ett strategiarbete (Kane, Palmer, Phillips, Kiron, & Buckley, 2016). Olika områden 

som relaterar till digital transformation berör hela organisationen och skapar därför en komplexitet i 

hur digitala transformationsstrategier ska formuleras, och vad man behöver ta höjd för. Det är för 

organisationer en utmaning att kunna skapa strategier som samverkar med varandra och 

implementera dessa i varandra samt skapa en förståelse genom hela organisationen i varför olika 

strategier behövs (Sledgianowski et al. 2006). IT strategi, verksamhetsstrategi, affärsstrategi och 

andra organisatoriska strategier behöver skapa förbättringar i verksamheten, detta genom att låta 

samtliga strategier samverka mellan varandra (Chan et al. 1997). Olika typer av 

verksamhetsstrategier som samverkar och utnyttjar IT-strategin skapar också en högre förståelse för 

vad IT har för nytta för hela verksamheten (Tallon et al. 2000). 
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Nedanför visas en figur på hur digital transformationsstrategi påverkar andra typer av strategier inom 

en organisation (Matt, Hess, & Benlian, 2015). Ingen sektor eller organisation är immun till påverkan 

av digital transformation och likaså blir avdelningar berörda av den påverkan digital transformation 

bär med sig (Hess et al., 2016). Ledningen för en organisation har ett ansvar att se till hur samtliga 

parter blir berörda och involverade för att skapa den högsta möjliga fördel till digitala 

transformationsprocesser (Matt et al., 2015). Teknologier som kan förändra sättet organisationer 

erbjuder sina produkter och tjänster, samt hur de arbetar, kommer att skapa omstruktureringar. 

Därför blir det viktigt att adressera hur och vad olika avdelningar och individer har för roller inom 

organisationen under utformandet av strategin. En organisation med kapaciteteten att anamma en 

sådan strategi kommer kunna simplifiera framtida förändringar relaterat till digital transformation 

och förändring (Hess et al., 2016). Digital transformation är som tidigare nämnt en komplex process 

som ledare och chefer behöver simplifiera. Genom strategier och åtaganden som motiverar varför 

och hur processen och förändringen ska gå till, kan digital transformation hanteras på ett mer 

systematiskt sätt (Hess et al., 2016; Matt et al., 2015).  

 

 
Figur 4. Sambandet mellan olika strategier. Matt et al. (2015). 

 

Nedan summeras några av de utmaningar som finns gällande arbete med digital 

transformationsstrategi:  

1. Ta in riktlinjer och perspektiv från andra strategier samt kommunicera detta genom hela 

organisationen. 

 

2. Att kunna involvera olika områden såsom IT, kultur, affärsutveckling, kompetensutveckling, 

är en nödvändighet och en utmaning när digitala transformationsstrategier skapas. 

 

3. Ledning och chefer ska kommunicera ut och simplifiera en digital transformationsstrategi så 

informationen och riktlinjerna uppfattas korrekt av organisationen. 

 

3.4 Teoretiska ramverket 
Teorier inom digital transformation är vad som utgör det teoretiska ramverket för studien. En figur 

har genererats för att sammanfatta centrala områden i teorikapitlets olika delar och presenteras 

nedan (figur 5). 
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Figur 5, teoretisk referensram (Egenutvecklad, 2018). 

 

Processer för digital transformation: 

Denna del i den teoretiska referensramen är relaterad till kapitel 3.1. Kapitlet behandlar vad digital 

transformation är för något samt vilka processer som omfattas för en organisation i ett sådant 

arbete, samt vilka centrala utmaningar som finns i digitala transformationsprojekt.  

Förändringsarbete för digital transformation: 

Denna del i den teoretiska referensramen är relaterad till kapitel 3.2. Kapitlet behandlar 

förändringsarbete i en organisation relaterat till digital transformation. Kapitlet har också berört 

centrala utmaningar för ett förändringsarbete.  

Digital transformationsstrategi: 

Denna del i den teoretiska referensramen är relaterad till kapitel 3.3. Kapitlet behandlar digital 

transformationsstrategi, och vad som är väsentligt för ett sådant arbete. Kapitlet har även berört 

centrala utmaningar för arbete med digitala transformationsstrategier.  
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4 Metod 
Detta kapitel kommer presentera studiens metod. Kapitlet har som syfte att presentera hur studien 

har genomförts och vilka val som har gjorts, samt varför. Kapitlet har delats upp i metodologisk 

ansats, som förklarar studiens karaktär och vilka val som utförts. Vidare presenteras ett 

tillvägagångssätt som förklarar i detalj hur processen gått till. I slutet av kapitlet diskuteras valet av 

metod samt en granskning angående de etiska val som tagits under studiens datainsamlingsprocess. 

4.1 Litteratursökning 
För att kunna formulera mitt problemområde valde jag att genomföra en litteratursökning där jag 

skapade mig en översikt över det teoretiska området för digital transformation och dess utmaningar. 

Förståelsen för att digital transformation inte hade tagit tillräcklig kraft i offentlig sektor, och att det 

fanns utmaningar med denna process fann jag underlag för i både artiklar som bemärkte utmaningar 

med digitala transformationsarbeten generellt men även från statliga offentliga utredningar som 

beskriver problemområdet för offentlig sektor. Jag fann att studier hade genomförts för digital 

transformation och vad det kunde innebära samt vilka utmaningar som fanns för privata företag men 

även för offentlig sektor. Det som denna studie kunde bidra till var att stärka de påstådda 

utmaningar som fanns för digital transformation i offentlig verksamhet och andra organisationer 

enligt teorin. Vidare ansåg jag att det fanns få kvalitativa studier som undersökte offentlig sektor i 

direkt relation till digital transformation. Under min bildning av teori använde jag databaser som 

Google scholar och Luleå Tekniska Universitets egna databas för böcker och artiklar. Jag använde 

sökord relaterat till digital transformation till en början, och specificerade detta genom att rikta 

sökningarna mot e-förvaltning och offentlig sektor. Efter att en förståelse för digital transformation 

bildats för studien kunde jag gå vidare från källor jag funnit angående digital transformation i 

offentlig sektor och e-förvaltning till organisationsförändring och digital transformationsstrategi 

genom att använda referenslistor från de artiklar som relaterade till studiens syfte. Den abduktiva 

ansatsen har givit möjlighet att gå tillbaka för att hitta fler vetenskapliga källor när detta behövts. Jag 

har även använt mig av andra c-uppsatser och böcker som berör digital transformation och 

utmaningar samt möjligheter inom digital transformation för att bilda den teoretiska referensramen. 

Dessa typer av källor har inte varit inriktade på digital transformation för offentlig sektor utan på en 

mer övergripande nivå där alla sorters organisationer, samhällsutveckling och individperspektiv 

diskuteras. Anledningen till att jag fann dessa källor användbara var att artiklarna samt dess källor 

relaterade till områden som berörde innebörden av vad digital transformation är, vilka processer 

som berörs under en digital transformation, hur digital transformation kan påverka organisationer 

samt vad digital transformationsstrategi innebär. 

Utgångpunkten i den litteratursökning jag genomförde var att finna vetenskapliga källor. När jag 

hade problem att hitta artiklar med det innehåll jag sökte efter använde jag mig av kombinationer 

och referenslistor för att finna nya artiklar med relevant kategori och innebörd. Eftersom studien har 

berört digital transformation krävdes det att jag hittade artiklar som presenterade vad digital 

transformation innebar. Vidare krävdes det att förstå vilka utmaningar som berörde digital 

transformation för alla olika typer av organisationer, samt även se vilka specifika utmaningar som 

fanns för offentliga organisationer. Genom att börja utifrån detta kunde jag vidare hitta källor som 

relaterade till mina forskningsfrågor. 

Viss litteratur som använts är inte direkt vetenskapliga utan publicerade av konsultföretag, såsom till 

exempel artiklar från McKinsey. Dessa källor har kunnat vara partiskt skrivna där artikeln 

argumenterar för någonting som konsultföretaget i fråga säljer, exempelvis konsulttjänster för digital 

transformation och eller digitalisering. Jag har använt mig av dessa källor för att styrka vad mina 

primära vetenskapliga källor säger inom området. Motivet i teoribildningen har inte varit att använda 
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konsultrapporter som direkt vetenskapliga fakta, utan som stöd, därför har heller inga direkta 

slutsatser dragits från konsultrapporter om de inte finns stöd för dess innehåll från vetenskapliga 

källor. Där det finns stöd för mina påståenden angående vad digital transformation innehåller för 

processer, påverkan på organisationer och strategier som relaterar till vetenskapliga rapporter kan 

konsultrapporter utöka textens och källans trovärdighet och vokabulär. Konsultrapporter kan även 

vara skrivna på så sätt att de refererar till vetenskapliga källor, och därför kan innehållet i en 

konsultrapport inte vara direkt vetenskaplig, men källor och referenser från sådana typer av 

rapporter går att undersöka för att hitta vetenskapliga källor för området digital transformation. 

4.2 Metodologisk ansats och forskningsstrategi 
En metod i en studie funkar som ett redskap för att kunna undersöka och förstå eller uppnå utsatta 

mål med studien (Holme & Solvang, 1997). Enligt Mathilda White Riley (1963) är metoden den del 

som får studien att kunna organisera och tolka information som därmed ska skapa en bättre 

förståelse för ämnet i fråga. 

Olika metoder utgår från olika angreppssätt. Metodgenomföranden för vetenskapliga studier kan 

använda olika tillvägagångssätt, vilken kan innebära ett genomförande utifrån en kvalitativ eller 

kvantitativa studie. Skillnaden mellan dessa metoder är huruvida kvalitativa metoder grundar sig på 

att bepröva hur och varför någonting ser ut och fungerar som det gör. Genom att samla information 

för att få djupare förståelse för ett problem som studeras, kan forskare skapa en helhetsförståelse 

för sammanhanget i fråga. Någonting som skiljer kvalitativa metoder från kvantitativa metoder är hur 

kvalitativa datainsamlingsmetoder ofta ger en form av närhet till källan information hämtas ifrån. 

Därför är djupintervjuer, observationer och andra medel mer relevanta i kvalitativa studier (Holme & 

Solvang, 1997). 

Det som kännetecknar ett kvantitativt angreppsätt är hur undersökningen utformar en mer 

kontrollerad analys där forskaren i fråga väljer variabler att jämföra för att till exempel statistiskt 

presentera insamlade data. En vanlig metod inom det kvantitativa angreppsättet är att bilda empiri 

utifrån enkäter (Holme & Solvang, 1997). 

Studiens syfte har varit att undersöka och identifiera vilka utmaningar som präglar den offentliga 

sektorn i relation till digital transformation. Detta för att kunna bidra till att stärka forskningsområdet 

inom digital transformation med inriktning till offentlig sektor. För att göra detta möjligt har studien 

krävt att jag som forskare skapar en djupare bild och förståelse för situationen i offentlig sektor i 

relation till digital transformation. I och med detta karaktäriserar sig studien som explorativ med en 

kvalitativ forskningsansats. Ramen för offentlig sektor har i början av studien givit en förståelse för 

vad som karaktäriserar och utgör en offentlig organisation, samt vilka förhållanden och strukturer 

som styr en sådan typ av organisation. Det som utforskas i studien har en koppling till vad 

föregående studier och teori berättar om området. Denna teori kan sammanfattas inom området 

digital transformation, organisationsförändring för digital transformation samt digital 

transformationsstrategi och utmaningar inom respektive område. Valet av datainsamlingsmetod 

under studien har varit av kvalitativ karaktär. Datainsamlingen undersöker vad praktiker inom 

området säger angående vilka utmaningar som offentlig sektor präglas av i relation till digital 

transformation. Motivet för en kvalitativ datainsamlingsmetod motiveras utifrån hur forskaren låter 

sig komma närmare studieobjektet och källan (Holme & Solvang, 1997). Vidare motivering och 

förklaring till hur empiri bildats visas under sektionen tillvägagångssätt (4.3). 

För att kunna besvara syftet och identifiera utmaningarna för offentliga sektorn gällande digital 

transformation formulerades forskningsfrågor. Teorikapitlet och den teoretiska referensramen har 

bildats utifrån studiens syfte. Detta material har sedan legat som grund till den analys som bildats 
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utifrån insamlad teori och empiri. Detta kännetecknar en abduktiv approach då jag går tillbaka till 

teori efter att empiri har bildats och tillåter en ”konversation” mellan dessa (Olsson & Sörensen, 

2011). Teorier för vad digital transformation är och utmaningar angående en sådan process, 

utmaningar för organisationsförändring samt utmaningar och innebörd för digital 

transformationsstrategi har kunnat jämföras med vad praktiker ansågs som utmaningar för digitala 

transformationsprocesser, organisationsförändring för digital transformation samt digital 

transformationsstrategi. Genom att jämföra vad teorin och empirin menar är centrala områden och 

utmaningar för digital transformation kunde analysen skapas. Denna analys kunde sammanställas 

genom att identifiera vad innehållet i den teoretiska referensramen och vad teorier inom området 

sade om digital transformation och dess komponenter, där praktikerna och den empiri som bildats 

kunde ge en verklighetsbild utifrån vad de ansåg vad digital transformation och dess utmaningar 

handlade om i deras respektive organisationer och vardag.  

Den ”konversation” som bildats genom att gå tillbaka till teorier för att jämföra och finna likheter 

samt skillnader mellan teori och empiri inom området kan förklaras som en grund till det 

analyskapitel som presenteras senare i rapporten. Genom denna struktur kan studien kategorisera 

sig som abduktiv.  

De teorier som specifikt byggdes var inom området digital transformation, där de centrala delarna 

och utmaningarna med dessa identifierades och utvecklades. Inom teorikapitlet inkluderas processer 

för digital transformation, förändringsarbete samt digital transformationsstrategi. Vad som beskriver 

dessa teorier är det som i studien har skapat den teoretiska referensramen. Genom mitt studerande i 

vad som kännetecknar offentliga organisationer inom digitalisering kunde ge mig en vidare förståelse 

för hur jag skulle formulera mina intervjufrågor och vad jag ville få ut av intervjuerna. Det som gav 

mig en förståelse för offentlig sektor var i grunden näringsdepartementets och 

digitaliseringskommissionens riktlinjer och policys i vad som ska styra den digitala transformationen 

av det offentliga Sverige. Inom detta har även statliga offentliga utredningar även givit en bild av vad 

offentliga organisationer har för utmaningar inom digital transformation. Med denna kunskap och 

förståelse för teorin kunde jag med hjälp av mina forskningsfrågor undersöka empirin. Den kvalitativa 

datainsamlingen som står till grund för empirin bygger på den kunskap jag använde mig av för att 

forma den intervjuguide som användes. I och med att mina forskningsfrågor var bestämda innan jag 

varken hade skrivit klart teorikapitlet, empirikapitlet eller genomfört min kvalitativa analys så krävdes 

det att jag gick tillbaka för att formulera om mina forskningsfrågor. Vid annat tillfälle gick jag även 

tillbaka till teorikapitlet för att fylla på med fler vetenskapliga källor som kunde styrka min teoretiska 

referensram för att göra studien mer trovärdig.  

När min datainsamling var färdigställd kunde jag transkribera mina intervjuer till klartext för att 

arbeta med innehållet och kategorisera dessa till min teoretiska referensram för att se hur teori och 

empiri skiljde sig åt. Genom denna process kunde jag bidra till de vetenskapliga områden jag studerat 

eftersom viss teori gentemot empiri stödjer de utmaningar som offentlig sektor har gällande digital 

transformation. Det som bidrar till att styrka viss teori och processen för att jämföra teori med empiri 

visas i analyskapitlet (kapitel 6). Inför analysen genererades en analysmodell som grafiskt kunde 

påvisa vilka centrala områden som uppkom ur både ett teoretiskt och empiriskt perspektiv. Denna 

modell visas nedan.  
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Analysmodell

 

Figur 6, analysmodell utifrån teoretisk referensram (Egenutvecklad, 2018). 

 

4.3 Tillvägagångsätt 
Denna del har som avsikt att förklara hur forskningsprocessen har sett ut i detalj där det motiveras 

och förklaras för hur jag har applicerat min forskningsstrategi för att kunna skapa den empiri som 

forskningen grundas på.  

4.3.1 Studieobjekt 
Studien har riktat sig till offentlig sektor och därför har jag använt Luleå kommun som studieobjekt. 

Anledningen till varför Luleå kommun valts som studieobjekt var för att jag hade en närhet till detta 

studieobjekt rent geografiskt. Vidare ansåg jag att mina möjligheter och applicerandet av studien var 

möjlig på Luleå kommun. Detta eftersom att det företag jag samarbetat med kunde tillhandahålla 

kontaktpersoner med kompetens och positioner inom kommunen som relaterade till digital 

transformation inom offentlig sektor. Jag har arbetat med två förvaltningar samt en utomstående 

part för att kunna sammanfatta och förstå vilka utmaningar som stödjer varandra för digital 

transformation inom Luleå kommun i förhållande till vad respondenterna säger under intervjuerna. 

Jag har valt att hämta primära data från en koncernarkitekt från IT-kontoret samt en IT och 

administrationschef från barn och utbildningsförvaltningen. Vidare har jag hämtat primära data från 

en IT-managementkonsult som arbetar mot ledning i offentlig sektor för att bidra med kompetens till 

det digitala transformationsarbetet. Empirin inkluderar perspektiv från olika personer vilket är viktigt 

att beakta för denna typ av studie. Om endast en respondents vy hade iakttagits angående 

utmaningar för digital transformation hade förståelsen för vad praktikens syn på utmaningar inom 
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offentlig sektor endast grundat sig på en persons åsikter och kunskap. Istället kan studiens empiri 

grundas i tre personer för att använda samtligas åsikter, finna korrelationer mellan dessa, för att 

sedan dra slutsatser om vad offentlig sektor i praktiken anser som centrala utmaningar för digital 

transformation. 

Urval av respondenter 

Det var tre respondenter som svarade på intervjufrågorna. Dessa har nämnts som R1, R2 och R3. 

Respondenternas roller och befattning har beaktats när urvalet gjordes. Jag valde att rikta mig på 

offentlig sektor, därför krävdes det att de olika respondenterna aktivt arbetade inom eller 

tillsammans med offentlig sektor. Vidare valde jag respondenter som hade kompetens inom digital 

transformation och digitaliseringsfrågor inom offentlig sektor. 

Respondent nr Intervjutid Benämns i resultatet 
som: 

Respondentens 
befattning / 
organisationens 
karaktär 

1 45 minuter Samarbetspartnern / R1 Managementkonsult 
Evado Affärsutveckling 
AB 

2 45 minuter Offentlig förvaltning ett 
/ R2 

Avdelningschef 
IT/Administration – Barn 
& Fritidsförvaltningen LK 

3 40 minuter Offentlig förvaltning två 
/ R3 

Koncernarkitekt Luleå 
Kommuns IT-kontor 

Tabell 1, information om primära datainsamling. (Egenutvecklad, 2018) 

Samarbetspartnern 

Företaget som it-managementkonsulten kommer ifrån erbjuder affärsutvecklingstjänster och mobila 

lösningar till företag och myndigheter. Motivet till varför samarbetspartnern har valts som en enhet 

för datainsamling var på grund av den utomstående kompetens som finns inom företaget när det 

kommer till digitalisering och digital transformation. Där erfarenhet finns gällande hur sådana projekt 

inom offentlig och privat sektor ser ut.  

Barn och utbildningsförvaltningen 

Barn och utbildningsförvaltningen har ansvar att bedriva skolväsendet i Luleå kommun. Jag har valt 

att samla in data från IT och administrationsenheten inom förvaltningen. Anledningen var att denna 

förvaltning ingår under benämningen ”offentlig sektor” och var ett generellt val. IT och 

administrationsenheten valde jag i synnerhet eftersom att kompetens och engagemang i huruvida 

digitalisering och digital transformation ska bedrivas inom skolväsendet fanns, samt även en mer 

generell syn på hur detta arbete går till och påverkar hela kommunen.   

IT-kontoret 

IT-kontoret är en del av kommunledningsförvaltningen i Luleå kommun. IT-kontoret har som ansvar 

att bedriva hur utvecklingen av Luleå kommuns IT-strategi implementeras. IT-kontoret har även 

ansvar inom samordning i Luleå kommun samt kostnadseffektivitet i nya och befintliga lösningar 

genom kommunen, ökad service till medborgare, stödja utveckling av framtida e-tjänster och e-

förvaltning. Anledningen till denna enhet valts för datainsamling motiveras för vilket ansvarsområde 

avdelningen har samt den kompetens och arbete dem bedriver. 
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4.3.2 Datainsamling 
Sektionerna nedanför har som avsikt att förklara hur datainsamlingen gick till under studien, vilka val 

som gjordes för datainsamlingen samt detaljer i hur intervjufrågor skapades och hur val av it 

strategier och kommunala hemsidor gått till. 

Semi-strukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer har legat som grund för den primära datainsamlingsmetoden. Genom 

att jag använt mig av semistrukturerade intervjufrågor har intervjufrågorna som genererats öppna 

slut. Detta eftersom att friheten till hur och vad respondenten ska svara blir större och jag inte 

behöver vara lika delaktig i svaren från respondenterna, om svaren inte behöver en mer utvecklad 

förklaring. Vidare tillåter semistrukturerade intervjuer att en konversation och diskussion var möjlig, 

istället för att systematiskt gå igenom frågor och svar utan utrymme för tillägg. Detta är en viktig del 

av vad en semistrukturerad intervju innebär och bör innehålla enligt Björklund & Paulsson, 2012. 

 

Det viktigaste under djupintervjuer är att intervjufrågor formas på ett sätt som får datainsamlingen 

att fokusera på vad som är viktigt. Eftersom att studiens syfte är att undersöka utmaningar så 

formades frågorna på ett sätt som framhävde vilka utmaningar respondenterna ansåg sig se relaterat 

till de olika huvudområdena i analysmodellen. Intervjufrågorna relaterar till områdena som berör 

digital transformation. Vilka processer som krävs för digital transformation, hur man bedriver 

förändringsarbete relaterat till digital transformation samt vilken strategi man har för ett digitalt 

transformationsarbete, samt utmaningar med dessa. Vidare berörde intervjufrågorna hur man 

behandlar vissa krav från digitaliseringskommissionen. Dessa områden är vad som presenteras i 

analysmodellen och är huvudområden i resultat och analyskapitlet. Anledningen till att områden som 

utmaningar och krav på e-förvaltning inkluderas i analysmodellen är på grund av att frågorna i 

intervjuguiden kan anpassas till syftet i studien, vilket är att undersöka utmaningarna för digital 

transformation i offentlig sektor, där e-förvaltning är en central del. I och med detta krävdes det även 

att frågorna hade en relation till vad som utgör en offentlig verksamhet. För att få en så bra 

förståelse som möjligt för respondenternas verklighet använde jag mig av två teman under 

intervjuerna, vilket bestod av e-förvaltning samt digital transformation och utmaningar med dessa 

två områden. Detta gav mig chansen att applicera karaktären för offentlig verksamhet i 

intervjufrågorna där frågor gällande digitaliseringskommissionen och organisationsstrukturen kunde 

agera som ett komplement och kontextskapande till de utmaningar som teoribilden visar för digital 

transformation. Under bilagor längst bak i rapporten presenteras intervjufrågorna som visar på både 

e-förvaltningsfrågor och digitala transformationsfrågor. Grunden till de olika frågorna uppkom från 

både kapitel två, där den offentliga verksamheten förklarades, för sin speciella karaktär samt kapitel 

tre, där frågor för digital transformation uppkom utifrån de olika teoriområdena. Bakgrunden och 

kontexten för den offentliga sektorn samt teorier inom digital transformation har givit mig en bild av 

problemområdet. Detta har kunnat stärka mitt kompetensområde inom digital transformation inom 

offentlig sektor och därför bidragit till att de frågor jag ställt inte hade några självklara svar. Den 

input som skapats när jag har undersökt litteraturområdet och format intervjufrågorna därefter blev 

av högre kvalitet i relation till vad respondenterna ansåg vara viktigt. 

Genomförande och tolkning av intervjuer 

Alla tre intervjuer genomfördes under fysiskt möte. Inspelningar skedde på två av tre respondenter, 

den tredje respondenten valde att inte bli inspelad, och därför krävdes det att jag antecknade det 

som framfördes av respondenten under intervjun. Den intervjuguide jag har använt utgav totalt 12 

frågor och tanken var att den totala tiden för intervjuerna inte skulle överskrida 45 minuter, vilket jag 

klarade av att hålla mig till. Anledningen till detta var för att inte ta för mycket arbetstid och vardag 

från respondenten i fråga. Intervjuerna som spelades in med telefon, lyssnade jag igenom för att 
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sammanställa det som sades till textformat (transkribering). När intervjumaterialet sammanställdes 

så kategoriserades data utifrån analysmodellen för att förstå vilka huvudområden som hade berörts 

under intervjuerna. Detta för att enklare kunna se samband mot det teoretiska ramverket. När jag 

hade kategoriserat och skrivit ut resultaten av de olika intervjuerna kunde jag renskriva intervjutext 

utifrån analysmodellens respektive områden som huvudrubriker. Under denna process behövde jag 

även reflektera över vad jag ansåg vara relevant i vad respondenterna pratade om i förhållande till 

studiens syfte, och vad som inte var det. 

I sammanställningen av empirin har jag delat upp texten i ”Förvaltningar” och ”Samarbetspartner” då 

två av respondenterna under datainsamlingen arbetar för Luleå kommun, medan it-

managementkonsulten arbetar i ett externt företag, och är inhyrd till Luleå kommun. 

Eftersom att studieobjektet har varit Luleå Kommun, vilket omfattas av digitaliseringskommissionens 

krav och policys på en e-förvaltning och utveckling av en e-förvaltning har även kunskap och frågor 

relaterade till kapitel två använts under datainsamlingen. Detta visas även i analysmodellen. 

 

IT-strategier & kommunala hemsidor 

Luleå Kommuns IT-strategi och hemsida samt Strängnäs Kommuns IT-strategi och hemsida har legat 

som grund för en sekundär datainsamling. Anledningen till att Strängnäs kommuns IT-strategi och 

hemsida användes för den sekundära datainsamlingen berodde på att både Luleå kommun och 

Strängnäs kommun går under kategorin för offentlig verksamhet. Då studien vill undersöka 

utmaningar med den digitala transformationen i offentlig sektor blev därför de två olika 

kommunerna grunden till den sekundära datainsamlingen.   

En innehålls och textanalys har genomförts för att förstå innehållet i respektive kommuns it strategi 

och hemsida. Vidare har innehåll från dessa källor kategoriserats för att möjliggöra en jämförelse mot 

min teoretiska referensram, samt riktlinjer för e-förvaltning som presenteras i kapitel 2. De specifika 

kategorierna och områdena som sökts efter i strategierna och på respektive hemsida har varit i direkt 

relation till uttryck och teorier som nämnts och förklarats under digitaliseringskommissionens 

riktlinjer för att utveckla svensk e-förvaltning samt teori som förklarar vad som utgör strategier för 

digital transformation och förändringsarbete för digital transformation samt utmaningar med detta.  

De sekundära källorna är öppna för allmänheten och ska agera som ett komplement för den primära 

datainsamlingen. Anledningen till att IT-strategi och hemsidor utvärderats var hur på grund av att IT-

strategier styr kommunens digitala satsningar, samt att deras hemsidor agerar som deras ansikte 

utåt på internet, där de mesta av användarna kommer när de behöver utföra ärenden som grundar 

sig i en kommuns tjänsteutbud. När de kommunala hemsidorna analyserades låg fokuset på hur 

förvaltningar utgav sina tjänster, sin tillgänglighet och om användarcentrerad och behovsdriven 

utveckling hade involverats under utvecklingen av hemsidorna och de e-tjänster som inkluderades i 

hemsidorna. Anledning till detta var eftersom teori visar på att behovsdriven utveckling av e-tjänster 

är betydande under digital transformation samt hur näringsdepartementets digitaliseringspolicy 

motiverar för att detta ska ske under utveckling av e-tjänster för offentlig sektor. De IT-strategier 

som analyserades gav också svar på vilka områden som var i fokus i jämförelse med vad teorin menar 

på är viktigt för ett digitalt transformationsarbete och en digital transformationsstrategi.  

Anledningen till varför två olika kommuner och dess olika hemsidor samt IT-strategier valdes var på 

grund av att de olika källorna kunde komplettera varandra och ge en större bredd i den sekundära 

analys som utgjordes genom att beakta två kommuner, då deras olika hemsidor och IT-strategier kan 

skiljas åt, eller efterlikna varandra. 
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4.4 Studiens kvalitet  
Kvaliteten av studien har beaktats genom en metod vid namn data-triangulering. Detta handlar om 

att insamlade data för bildning av empiri använder mer än en källa samt mer än en metod för att 

sammanställa empirin (Saunders et al., 2016). Jag har i denna studie använt mig av tre olika enheter 

som antingen samarbetar eller arbetar med utveckling av digital transformation i offentlig sektor. 

Detta ger stöd till att fler än en källa använts för att hämta empiri. Vidare har den text och 

innehållsanalys jag genomfört för bildning av sekundärdata genom kommunala hemsidor och IT-

strategier gjort att fler än en metod har använts under studien för att förstå vilka utmaningar 

offentlig sektor har gällande digital transformation. 

Etik 

Respondenterna har före intervjutillfälle blivit informerade om studiens syfte samt vilka 

intervjufrågor som skulle inkluderas under intervjun. Detta har medfört att respondenterna har varit 

medvetna om syftet för undersökningen och intervjun.  

Studiens primära datainsamling grundade sig i att fysiskt träffa och intervjua andra människor. I 

intervjuerna erbjuds respondenterna att vara anonyma, vidare frågade jag om respondenterna ville 

bli inspelade under intervjun eller inte. Någonting som tilläggs mot inspelningen är att OM 

respondenter hade tackat ja till inspelning, så erbjöds möjlighet att stoppa inspelningen, där 

respondenten i fråga kunde välja att ta bort inspelat material. Detta för att skapa bekvämlighet och 

öppenhet under intervjun. Vidare har inga personuppgifter inkluderats i rapporten för att stärka den 

personliga integriteten. Detta har inkluderat att inte involvera respondenternas namn, 

personnummer eller kontaktinformation. Detta har gjorts av anledningen att skydda 

respondenternas identitet. 

 

Den data som skapat studiens empiriska underlag får inte spridas vidare till andra individer utan 

respondenternas tillåtelse. Insamlade data som jag erhållit kommer därför inte spridas vidare om jag 

inte blir förfrågad av respondenterna att göra detta. Detta är en tystnadsplikt som följer genom min 

studie för att skapa en säkerhet och ett etiskt förhållningssätt till respondenterna. För att vidare 

säkerställa att endast insamlade data från respondenterna används för studiens ändamål, och 

ingenting annat, lagras insamlade data lokalt i en gemensam mapp. Denna data är inte åtkomlig för 

utomstående då personen i fråga som vill ta del av respondenternas inspelningsmaterial i .mp4 filer 

eller de textdokument som använts för transkribering av inspelningsmaterialet måste ha ett lösenord 

för att logga in på datorn där all data har lagrats, vilket endast jag har. 

Metoddiskussion 

Val under studiens gång som jag anser varit problematiska och kunnat utföras annorlunda diskuteras 

nedanför. Vidare presenteras olika val som har kunnat påverka resultatet för studien på ett visst sätt 

och varför. 

 

Eftersom respondenternas svar har kunnat vara selektiva och ge en vinklad bild utifrån olika 

verkligheter och perspektiv så bör respondenterna vara av olika karaktär och arbeta inom olika 

områden i kommunen. De som responderat har haft olika befattningar och arbetsuppgifter gällande 

IT och verksamhetsutveckling. Trovärdigheten och studiens precision hade kunnat utvecklas om den 

kvalitativa datainsamlingen hade kunnat grunda sig på fler respondenter som tog sig tid att 

intervjuas, där även fler förvaltningar bidrog till mer insamlade data, även förvaltningar utanför Luleå 

kommuns organisationskoncern. 
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IT-strategier inom Luleå och Strängnäs kommun är inte skapade år 2018. Detta har kunnat skapa en 

strategi som faller kort för den teknologiska utveckling som skett från året strategierna skapades, tills 

i år. 

Hade fler förvaltningar, även förvaltningar utanför Luleå kommun. Samt uppdaterade IT-strategier 

för 2018 och framåt använts för skapandet av min empiri hade mina slutsatser utifrån 

djupintervjuerna gått att generalisera mer, då slutsatserna just nu endast är uppbackade med 

resultat från Luleå kommun. Vidare hade slutsatser angående IT-strategierna som använts för 

sekundärdata ansetts som mer aktuella om de var från 2018. 
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5 Empiri 
I detta avsnitt presenteras de resultat som uppkom utifrån intervjuerna som hölls med de olika 

respondenterna. Vidare presenteras den text och innehållsanalys som genomförts för Luleå och 

Strängnäs kommuns IT-strategi och hemsida. Avsnittet kommer grunda sig i de områden som finns 

presenterade i analysmodellen i figur 6 (kapitel 4). 

5.1 Processer för digital transformation 
Denna sektion utgår ifrån förvaltningarna och samarbetspartnerns förklaring i hur och vilka processer 

respektive förvaltning arbetar med för att driva digital transformation. Kapitlet börjar presentera 

vilka områden respondenterna arbetar inom, för att sedan gå in på vilka processer de arbetar med 

och anser är nödvändiga för att bedriva digital transformation i respektive förvaltning samt 

övergripande för Luleå kommun, och vilka utmaningar som de anser finns inom detta.  

 

Förvaltningarna 

De två respondenterna (R2, R3) som arbetar inom Luleå kommun har olika arbetsområden. Till 

vardags arbetar IT-och förvaltningschefen för barn och utbildningsförvaltningen (R2) med 

verksamhetsutveckling, där R2 med andra köper in IT-system och utvecklar digitaliseringens process 

för barn och utbildningsförvaltningen. Vidare fördelar IT och förvaltningschefen (R2) ut arbete i sin 

organisation. IT-och förvaltningschefen är även delaktig i ett projekt för att forma ett forum där olika 

förvaltningar kommer tillsammans för att skapa mer samverkande förvaltningsenheter. 

Koncern / verksamhetsarkitekten (R3) arbetar som en koncernarkitekt på Luleå kommuns IT-kontor. 

Koncernarkitekten (R3) arbetar i sin vardag med samverkan och interoperabilitet mellan olika 

förvaltningar och delar inom kommunen. IT-kontoret, som Koncernarkitekten (R3) har som 

arbetsplats, har gått från att arbeta med drift och underhåll av IT och system till att driva 

digitalisering inom kommunen och sätter sig nu in i arbete och frågor som relaterar till digital 

transformation för Luleå kommun (LK). 

 

Någonting som båda förvaltningarna, barn och utbildningsförvaltningen (R2), samt IT-kontoret (R3), 

menar utvecklas i dagsläget är att en effektivisering av ärendehanteringsprocesser inom Luleå 

kommun tagit plats. För att möjliggöra detta har Luleå kommun skapat ett centraliserat 

servicecenter. Denna enhet är till för att hantera ärenden som olika förvaltningar får under en 

gemensam avdelning. Vidare arbetar Luleå kommun idag med ett ”Forum för digitalisering”. Detta 

forum finns till för att driva samverkan och interoperabilitet mellan olika förvaltningar, där det 

diskuteras vilka framtida behov och krav respektive förvaltning har. Under forumet ska gemensamma 

IT-lösningar och arbetsprocesser lokaliseras för en mer samverkande kommunförvaltning. 

IT och förvaltningschefen (R2) menar att man arbetar inom förvaltningen med användarcentrerad 

utveckling av e-tjänster. Användarcentrerad utveckling sker via pedagoger och verksamhetsfolk i 

skolor. Någon djupare kvalitativ analys används inte då vårdnadshavare inte kommuniceras med. När 

förvaltningen ska testa en e-tjänst används däremot vårdnadshavare som är anställda ”in house”. 

Dessa vårdnadshavare ses som tänka användare för att testa processen för användandet och 

utförandet i e-tjänsten. Koncernarkitekten (R3) menar att kommunen behöver utveckla och 

konfigurera egna lösningar och e-tjänster utifrån kommunens tjänsteutbud och utifrån 

medborgarens behov. Eftersom att förvaltningarna lägger tid i att arbeta med förvaltningsrelaterade 

uppgifter finns lite tid att driva egenutvecklade e-tjänster. 
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”Personalen har fullt upp och tid för att testa nya koncept är knapp (R2)” 

”Finns lite tid att driva egenutvecklade e-tjänster (R3)” 

 

IT-och förvaltningschefen (R2) menar att i de bästa av världarna hade man genom IKT haft möjlighet 

att nå ut med utbildningsmaterial och kunskap till skolor som inte har specifik kompetens att lära ut 

(t.ex. om spanskalärare inte finns tillgängligt fysiskt så kan man genom IKT nå ut med en 

spanskalärare ändå), dock anger skollagen att lärare ska vara fysiskt närvarande en viss tid vilket då 

inte möjliggör att en sådan lösning kan ta plats. Detta är enligt R2 en utmaning som påverkar hur 

förvaltningen inte kan driva utvecklingen mot ett identifierat behov i vissa fall. 

Effektivare processer, högre kvalitet och behovsdrivna e-tjänster kan möjliggöras genom 

processkartläggning, verksamhetsutveckling och kravställning menar Koncernarkitekten (R3). Genom 

att identifiera vilka processer de olika förvaltningarna arbetar i och identifiera vilka krav och behov 

de har kan IT-system adresseras som stöd för dessa processer. Vidare kan verksamheten utvecklas 

och anställda kan fokusera på att använda sin kompetens till att hantera ärenden och utföra arbete 

relaterat till deras kompetens istället för att arbeta med administrativt arbete. Detta arbete har nu 

påbörjats inom kommunen. 

Kompetensen i Luleå kommun är väldigt olika fördelad menar Koncernarkitekten (R3). Från att 

anställda använder digitala verktyg i vardagliga arbetsprocesser till att inte använda digitala verktyg 

alls ger ett stort gap i kompetens och mognad inom IT, och utmaningar medföljer detta. Något som 

IT-kontoret gör en satsning på är att utbilda olika förvaltningar för att höja deras kompetens inom IT 

och digitalisering. För att vidare lyckas höja kompetensen inom förvaltningar arbetar IT-kontoret med 

en plattform för olika utbildningsbehov relaterat till digitalisering och arbete. Att nå ut med 

information och kunskap till kommunens 7000 anställda och kunna höja förståelsen och 

kompetensen för alla angående digitalisering är en omfattande och komplex utmaning. 

Datainsamling, dataanalys och data för att driva innovation, kunskap och transparens anser IT och 

förvaltningschefen (R2) att förvaltningen har arbetat med i en liten utsträckning, genom att skapa en 

jämförelsetjänst. I denna tjänst presenteras medborgare inför jämförelser av olika förskolor, skolor 

och gymnasier. Här kan användaren jämföra olika information, tex – antal barn, mål med 

verksamhet, antal personal och meritvärden. Detta skapar transparens och kan visa på att man kan 

nå ut med information till medborgare som kan bilda sig kunskap och insikter självmant. 

Koncernarkitekten (R3) menar att nödvändiga data som kommunen kan dra insikter av publiceras 

som öppna data, där intresset och efterfrågan för dessa typer av data har varit lågt. 

Samarbetspartnern 

Managementkonsulten (R1) som arbetar inom samarbetspartnerns organisation i relation till Luleå 

kommun har som primär uppgift att skapa förutsättningar och struktur för att kommunen ska kunna 

lyckas med den digitala resan. Att det finns förvaltningsmodeller, IT-arkitekturer och ”att de klassiska 

IT-frågorna har adresserats” är några av de områdena som Managementkonsulten ser över. Vidare 

arbetar Managementkonsulten (R1) med att förstå arbetsprocesser hos kommunen. I detta arbete 

menar R3 att ledningsgrupper inom Luleå Kommun behöver förstå vad som är skillnaden på att 

arbeta digitaliserat kontra analogt i en organisation. 

Managementkonsulten menar att det är viktigt för Luleå kommun att bedriva ett 

digitaliseringsarbete då det skapar en kostnadskontroll. Genom att öka kundvärde och kontrollera 

kostnadsfrågorna samt digitalisera och automatisera ärendehanteringsprocesser och andra processer 

som är möjliga att genomgå automation kan kommunens förvaltningar utföra mer värdeskapande 

arbete med samma resurser som idag. 
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Det som managementkonsulten ser på agendan för Luleå kommun idag är samverkande och 

interoperabla system. Frågan R1 ställer till Luleå kommun är om man behöver olika typer av 

ärendehanteringssystem för alla olika ärenden eller om man kan använda generellt 

ärendehanteringssystem. Floran av system borde minska och bör gå att bryta upp till en viss nivå. 

Ärendehantering och att kunna skapa en automatisering av vissa delar i en ärendehanteringsprocess 

är någonting som är relevant när interna processer ska effektiviseras menar managementkonsulten 

(R1). Att datorer och system som kan hantera vissa processer i en ärendehanteringsprocess är 

någonting som bör utnyttjas. Samtidigt spelar mänskliga aspekter stor roll, och genom digitalisering 

och automatisering kan de mänskliga aspekterna som skapar värde förstärkas.  

Det som är en utmaning för Luleå kommun enligt R1 är att förstå kundens / medborgarens behov, 

och bilda sig en kompetens om hur man finner behovet. Managementkonsulten R1 har inte sätt 

behovsdriven utveckling i kommunens e-tjänsteutveckling. Användarcenterad utveckling är inte en 

kompentens man arbetar med särskilt mycket med inom Luleå kommun idag menar R1. 

Vidare menar managementkonsulten att Luleå kommun behöver arbeta med processer som 

innefattar behov och kundförståelse, arbetsprocesser, automatisering och IT då dessa områden kan 

hjälpa kommunen att fortsätta med digitaliseringsarbetet inom organisationen. R1 motiverar vidare 

att arbete som innefattar ett digitalt ledarskap behövs. Här ska ledaren stå för och bedriva utveckling 

i kommunen där den är mogen.  

En stor utmaning enligt managementkonsulten är att omstruktureringar kommer ske i en digital 

transformationsprocess där maktförhållanden och arbetsroller blir annorlunda, psykologi och 

förändringsbenägenhet är därför centrala delar att arbeta med när digital transformation ska 

utvecklas i Luleå kommun. 

5.2 Förändringsarbete för digital transformation 
Denna sektion utgår ifrån förvaltningar och samarbetspartnerns förklaring och syn i huruvida 

förändringsarbete fungerar och bedrivs i Luleå kommun relaterat till digital transformation samt vilka 

utmaningar som finns inom detta. 

Förvaltningarna 

En förändring som både IT och administrationschefen (R2) samt Koncernarkitekten (R3) ställer sig 

bakom handlar om hur Luleå kommun numera arbetar i projektform. Inom projekten finns beställare, 

projektgrupp och andra relevanta delar och roller för att driva ett projekt från start till slut, detta 

menar båda respondenter minskar på utmaningarna för att driva förändringsarbete.  

Office 365 for education är någonting som ska införas i skolan. Office 365 ska även utgå i alla 

kommunala verksamheter där framtida arbetsprocesser och information ska delas och genomföras. 

Vidare har BOSSE, vilket är ett inköpt bokningssystem, nyligen tillsatts där vikarier inom skolan kan 

boka arbetspass. Dessa IT-implementationer menar R2 kan förändra och förbättra samverkan och 

effektiviteten i Luleå kommun. 

R2 och R3 menar att förändringen som skedde när en centraliserad serviceenhet tillkom för 

effektivare ärendehantering var att omorganisering och organisationsförändringar skedde i Luleå 

kommun. Av denna förändring och omfördelning av arbete möter medborgare som ringer in till 

kommunen en central enhet, och kan få svar oberoende av vilken förvaltningsfråga som ställs. 

Fortsättningsvis menar R2 att ”digitalt först” prioriteras, där man inte ska behöva ringa in – och 

kunna hitta information och lösa sina ärenden genom e-tjänster (e-förvaltningstjänster) genom 

kommunens hemsida eller app. Där är man dock inte ännu. 
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I kommunen är det inte endast chefer och anställda på förvaltningen som styr i vad som ska 

förändras. Politiska styren samt vilka politiker och vilken befattning dem har och vilka beslut dem tar 

påverkar en kommunal förvaltning. Man kan säga att politiken bestämmer VAD som ska göras och 

tjänstemännen i en kommunal organisation styr HUR det ska utföras, enligt R2. Detta är någonting 

som gör det svårare att driva förändring och ta beslut som kan påverka digital transformation på ett 

positivt sätt. Arbetet för digital transformation och förändring måste även börja i ledningen menar 

R2. Det är ofta högsta ledningar inte är med i utvecklingsprojekt och förstår inte vad som behövs. 

Digitalisering och digital transformation är organisationspåverkande, därför behöver alla involveras, 

även ledningar. 

Både R2 och R3 menar att driva en förändring inom kommunens IT struktur kan vara svårt. Detta 

eftersom olika förvaltningar har olika IT-portföljer och de olika förvaltningarna har alltid tagit sina 

egna beslut och har alltid varit självstyrande. Detta har medfört att inköp av olikartade it system 

gjorts, där de ej kan samverka med andra IT-system från andra förvaltningar. Ett stort problem för 

Luleå kommun är att det finns många olika IT-system eftersom varje förvaltning är självstyrande. 

Därav köps IT-system in i isolation till enskild förvaltning, inte för kommunen som helhet. Luleå 

kommun har sammanlagt ungefär 650 IT-system. Detta gör att kommunen måste lokalisera och 

förstå vilka ärenden dessa system ska stödja, och förstå vilka system man kan ersätta för att skapa ett 

lägre antal, samt bättre interoperabilitet och samverkan mellan IT-system och mellan förvaltningar. 

Detta är den enskilt största utmaningen menar R3. 

 

”Nu har BOSSE (IT-system) tillsats för att effektivisera barn och utbildningsförvaltningen (R2)” 

”Det är svårt att skapa en samverkan mellan förvaltningarna, eftersom att IT-system köps in separat 

och i isolation till andra förvaltningar (R3)” 

R3 menar att en strategisk bild finns för att skapa en portal där tjänsteutbudet för alla olika 

förvaltningar inom kommunen ska ingå. Denna förändring ska drivas av behovet att samla relevanta 

e-tjänster under samma portal. Inom tjänsteutbudet kan även tjänster som behövs av anställda inom 

kommunen finnas, och inte bara tjänster för medborgare. 

Samarbetspartnern 

Utmaningar för Luleå kommun gällande digital transformation anser R1 ligga i kommunens kultur och 

struktur. Många förvaltningar är självstyrande och det finns någonstans en ”oro” att försöka hitta 

gemensamma nämnare för olika typer av förvaltningar. Medborgaren mäter en kommun, inte olika 

förvaltningar. Därför är det inte motiverat att varje förvaltning ska arbeta i olika typer av IT-system. 

Krävs det ett indentifikationssystem för medborgare när de ska hantera inloggning och process för 

ansökan i en e-tjänst, så bör samtliga förvaltningar kunna samverka och med delade IT-resurser 

använda samma indentifikationssystem för identifikation och auktorisering. 

 

En annan utmaning R1 menar finns är brist på digitala medel. Sjukvård, exempelvis hemtjänster, har 

ej tillgång till datorer och andra IT-hårdvara, vilket är en förutsättning för att arbeta digitalt. Här har 

kommunen inte förändrat sig till att använda datoriserade hjälpmedel i arbetet och skapat en 

förändring relaterat till digital mognad. 

Kommunens styrande är fri från staten, och förvaltningarnas styrande är fri från kommunens högre 

instanser. Besluten i en sådan organisationsstruktur blir komplex och blir inte synkroniserade för att 

styras mot samma mål. Därför blir nya inköp av IT-system en påbyggnad på en redan komplex 
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situation, vilket skapar komplikationer när man vill digitalisera i kommunen. Att identifiera de riktiga 

behoven i kommunens verksamhetsprocesser, och se över vilket stöd i form av IT-system som kan 

adresseras till dessa behov bör vara en utgångspunkt när nya IT-system kommer på tal. 

5.3 Digital transformationsstrategi 
Denna sektion utgår ifrån förvaltningarna och samarbetspartnerns syn och motivation för digital 

transformationsstrategi för Luleå kommun, vad det innebär och vilka utmaningar man ser sig ha 

angående strategi för digital transformation. 

Förvaltningarna 

Idag finns det en IT-strategi med handlingsplaner tillkopplade menar R2. IKT och IT-strategi behöver 

utgå ifrån vad det ska tillföra till de olika rollerna och entiteterna inom skolan såsom - rektorer, 

skolutbildningen, förskole-lärande och pedagoger. IT-strategin används för skolan som en 

övergripande plan som visar på mål och i vilken riktning man ska arbeta. Luleå Kommuns IT-strategi 

ligger som grund för IT-utvecklingen 2017–2019, skolverket har en IT-strategi specifikt för skolan som 

löper till 2022. Dessa två strategier är de som generellt styr den digitala utvecklingen och 

transformationen för barn och utbildningsförvaltningen. 

R2 menar att digital transformation och förändring inte är förankrad i dessa strategier men finns 

utöver kommunens andra strategier, och att samtliga styrdokument och strategier tillsammans bildar 

riktlinjer för förändring. R2 menar att det inte handlar om digitaliseringsstrategier och IT-strategier i 

slutändan utan att det faller ner till verksamhetsutveckling. Om man därefter utvecklar 

verksamheten med manuella eller digitala processer så är båda positiva. 

IT-kontoret har uppsatta mål i sitt arbete med digitaliseringen som även följer den övergripande IT-

strategin för Luleå kommun. Detta betyder att den övergripande IT-strategin omvandlas till olika 

typer av processer beroende på kontext och förvaltning. Den övergripande visionen är att främja 

digitaliseringen genom att sätta ”digitalt först”. Att omvandla strategier till handlingar är vad som 

skapar den digitala transformationen menar R3. I och med att IT-strategin kommunicerar bra 

riktlinjer och visioner kan den stå för riktningen, medan olika förvaltningar i samarbete med IT-

kontoret skapar och förvandlar IT-strategin till verklighet. Någonting som tyder på en utmaning för 

framtida digitaliseringsarbete menar R3 är att gå från strategi till praktik i olika förvaltningar och 

verksamheter inom kommunen. Detta eftersom att kompetensnivån kan vara låg och 

digitaliseringsperspektivet har inte anammats tillräckligt i vissa kommunala delar och därför kan 

arbete för att få strategi till verklighet bromsas. 

Samarbetspartnern 

Den IT-strategi som Luleå kommun har format är enligt R1 väl motiverad för. Man har rätt typ av 

innehåll, och man saknar inga dokument och andra formella delar för att kunna bedriva digitalisering. 

Kommunens olika strategier såsom hur de ska bemöta kunder och hur de ska kunna använda mobila 

applikationer i arbete är väl utvecklade. Att en IT-strategi inte innehåller kultur, förändring och 

tankesätt om förändring menar R1 har sin betydelse i att de finns strategier i huruvida kommunen 

ska nå ut med information, hur strategiska mål ska nås, verksamhetsstrategi och andra 

strategidokument, och att dessa tillsammans skapar en digital transformationsstrategi. 

Den centrala utmaningen för digital transformationsstrategi hos Luleå kommun menar R1 ligga i hur 

man tillämpar strategierna och skapar operativ verkan genom dessa strategier. I detta arbete glappar 

det. 

 

”Digital transformationsstrategi är förankrad i alla kommunstrategier (R2)” 
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”Att gå från strategi till operativt arbete och implementera strategi för digitalisering i verksamheten 

är svårt (R1)” 

5.4 IT-strategier och kommunala hemsidor 
Den sekundära datainsamlingen (IT strategier och kommunala hemsidor) visar vad IT-strategier och 

information på kommunens hemsidor tar upp gällande den strategi som båda kommuner har 

gällande fortsatt digitalisering och utveckling av verksamheten med hjälp av teknik. Detta kapitel 

kommer presentera centrala delar i dessa strategier. Vidare har områden relaterat till behovsdriven 

och användarcentrerad utveckling använts för att förstå hur kommunala hemsidor är upplagda och 

vilka tjänsteerbjudanden som går att hitta. Tabellen i slutet av kapitlet visar områden och innehåll 

från de sekundära källorna. 

IT-strategier 

De IT-strategier som analyserats har berört områden relaterat till interoperabilitet, behovsdriven IT, 

kostnadseffektivitet, effektiviseringar för kommunen och medborgare samt att e-tjänster ska utöka 

tillgängligheten för kommunala tjänster. De områdena som båda IT-strategierna tar upp är relaterat 

till hur utveckling kan skapa effektivitet och kostnadsreducering. Det som sticker ut i båda IT-

strategierna är det fokus man har på hur IT ska implementeras och användas. Det som inte 

framkommer från IT strategin är hur man ska gå tillväga för att implementera IT till alla delar av 

verksamheten, hur IT strategin ska stämma överens med andra relevanta verksamhetsstrategier, 

avdelningars tänkta funktion och roll och hur den kan utvecklas, och hur en förändring i 

arbetsprocesser och tillsättning av ny kompetens ska drivas. Vidare är IT-strategierna på en mycket 

övergripande nivå. Då IT-strategierna har få operativa punkter i hur man kan gå tillväga för att 

implementera IT-strategi, och att viktiga punkter exkluderas, kommer följden bli att förvaltningar 

nyttjar den på bäst sätt, vilket kommer vara det som är mest tilltalande för den enskilda 

verksamhetensdelen eller avdelningen i fråga. Det som visas i IT-strategier är just hur man ska arbeta 

med informationsteknik. Kriterier för en digital transformationsstrategi finns ej. Detta skapar en 

isolation för digital transformationsstrategi och digitaliseringen blir lidande. 

 

”Medborgardialoger via ny teknik bör införas för att utveckla kundperspektivet - Luleå Kommuns IT-

strategi 2017–2019”. Varför behöver man använda ny teknik för att börja kommunicera och förstå sig 

på sina målgrupper och intressenter? Detta är endast en av flera punkter inom IT-strategierna där 

teknik ligger i fokus, när man istället behöver kolla på gränsöverskridande strategier och 

verksamhetsutveckling tillsammans med teknik. 

 

Hemsidor 

Under resultatbildningen utav de kommunala hemsidorna har jag som medborgare besökt 

hemsidorna för att förstå och se vilka olika typer av tjänster och ärenden jag kan utföra, vilket 

grundar sig i vilka ärendehanteringstjänster respektive kommun väljer att ha digitalt. Detta är tänkt 

att tala om hur väl hemsidorna kommunicerar och presenterar de e-tjänster och andra 

tjänsteerbjudanden som kommunerna i fråga har. De hemsidor jag besökt är 

https://www.strangnas.se/ samt https://www.lulea.se/. Under de båda hemsidorna kan jag finna 

ärendehanteringstjänster där jag kan fylla i formulär, antingen direkt på hemsidan (endast för Luleå 

kommun) eller via PDF (för båda kommunerna). Detta talar för en viss självservice som finns 

tillgänglig. 
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Vidare har jag även undersökt hur tillgänglig denna självservice är genom de digitala tjänsterna som 

erbjuds. Under Luleås hemsida är inte samtliga digitala tjänster samlade under respektive 

förvaltningsområde. Tjänsterna presenteras inte centralt under en plats på hemsidan, och en 

förbättring för tillgänglighet i form av navigation och upplägg kan skapas. Strängnäs kommuns 

hemsida har liknande navigation och tillgänglighet till sina tjänster som Luleå kommun.  

För båda kommuner kan det vara fördelaktigt att segmentera dess medborgare och förstå sig på 

vilket behov de olika målgrupperna har. På så sätt skulle det vara möjligt att utveckla en tjänsteportal 

där olika intressenter fann de e-tjänster som de behövde. Detta är i enlighet med en behovsdriven 

utveckling som behöver påbörjas när utveckling och förbättring av nya och nuvarande e-tjänster 

drivs. Utveckling av e-förvaltningstjänster och utbud för e-tjänster inom kommunerna som är direkt 

relaterade till medborgarens behov är någonting som även hemsidor bör utvecklas efter. I enlighet 

med respondenterna från djupintervjuerna för den primära datainsamlingen arbetar inte Luleå 

kommun med behovsdriven utveckling av e-förvaltningstjänster då det inte finns tid. Att därför dra 

slutsatser om att de tjänster som finns på Luleå kommuns hemsida kan utökas och förbättras för att 

skapa en bättre medborgarservice och effektivare ärendehantering samt bättre tillgänglighet på 

hemsidan för Luleå kommun går att ställa sig bakom. 

 

Typ av källa Kategori på 
källa 

Innehåll i källa Syfte med källa Område som 
källa kan 
relatera till 

Luleå Kommun PDF IT-strategi 
2017–2020 

Interoperabilitet, 
behovsdriven IT, 
kostnadseffektivitet, 
effektiviseringar 
internt och externt, 
tillgänglighet. 

IT-strategi som 
ska stödja Luleå 
Kommun i olika 
områden. 
Målet är att 
stödja 
”övergripande 
vision – Luleå 
År 2050”.  

Konkreta mål – 
nämnda 
områden 
relaterat till e-
förvaltning – 
Operativ plan? 

Luleå Kommun hemsida E-förvaltning / 
E-tjänster 

Utbildning, Omsorg, 
Boende, Näringsliv 

E-tjänster / 
Tillgänglighet 

Behovsdriven 
och tillgänglig e-
förvaltning (Ej 
tillräcklig).  

Strängnäs Kommun PDF IT-strategi 2016 
– Framåt 

Interoperabilitet, 
behovsdriven IT, 
kostnadseffektivitet, 
effektiviseringar 
internt och externt, 
tillgänglighet.  

IT-strategi för 
att anpassa 
kommunen till 
de möjligheter 
digitaliseringen 
skapar. 

Centrala 
områden inom 
e-förvaltning. 
Relaterat till 
kapitel 2.  

Strängnäs Kommun 
hemsida 

E-förvaltning / 
E-tjänster 

Utbildning, Omsorg, 
Boende, Arbete / 
företagande 

E-tjänster / 
Tillgänglighet 

Behovsdriven 
och tillgänglig e-
förvaltning (Ej 
tillräcklig).  

Tabell 2. Sekundär datainsamling (Egenutvecklad, 2018).  
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6 Analys 
Detta kapitel har som avsikt att analysera den teori som bildades i teorin gentemot empiribildningen. 

Inom kapitlet har processer för digital transformation, förändringsarbete för digital transformation 

och digital transformationsstrategi används som huvudkategorier. Vidare har delar från kapitel två 

som redogör offentlig verksamhet och de krav som ställs på kommuner inför digital transformation 

från digitaliseringskommissionen jämförts med IT-strategier och kommunala hemsidor. 

Huvudkategorierna inom digital transformation har även använts för att kartlägga hur IT-strategierna 

och hemsidorna följer vad som i teorin är centrala delar för digital transformation. 

6.1 Processer för digital transformation 
Alla respondenter under intervjun menar att digital transformation behöver utvecklas i offentlig 

sektor. Arbete såsom digitalt forum för samverkan mellan olika förvaltningar är en satsning hos 

kommunen för att förändra organisationens sätt att tänka och involvera fler parter under diskussion 

om flera behov som kan fyllas utifrån en lösning. Luleå Kommun har vidare lokaliserat 

ärendeprocesser som går att centraliseras ifrån varje förvaltning in i en central avdelning. Här kan 

effektivare och högre kvalitet kan uppkomma utifrån omorganiseringar. Att finna en samverkan 

mellan olika förvaltningar och att lokalisera ärendeprocesser för att finna nya tillvägagångsätt samt 

låta omorganiseringar ske där nya roller kan tillsättas är någonting Hess et al. (2016) menar är 

någonting som kommer ske under en förändring för digital transformation. Loonam et al. (2018) 

motiverar för att fragmenterade avdelningar behöver arbeta tillsammans för att effektivitet ska 

uppnås. 

 

Att den centrala ärendecentralen inte är helt digital än, och hanterar de flesta ärenden via telefon, är 

ett problem för automatisering och medborgarvärde, vilket är i relation till vad Eppel et al. (2015) 

menar för hur teknik ska vara en underliggande faktor till digital transformation. Vidare menar 

Loonam et al. (2018) att teknik ska kunna möjliggöra effektivitet och förbättra kvalitet i 

arbetsprocesser. Att använda telefon som verktyg blir därför en direkt ineffektiv arbetsprocess.  

 

De största utmaningarna Luleå Kommun har relaterat till digital transformation enligt 

respondenterna är huruvida kommunala verksamheter är självstyrande, personal och ekonomibrist, 

stor mångfald av IT-system, nå ut och utbilda personal inför digitalisering, rutiner för inköp och 

licenser av nya system, hur man hittar och skapar värde för e-förvaltningstjänster som 

slutanvändaren efterfrågar. Dessa utmaningar ligger i enlighet med vad Loonam et al. (2018) och 

Hess et al. (2016) säger angående samverkan och riktningen för gemensamma mål vilket kan 

möjliggöras genom digital transformation. Rogers (2016) menar att organisationer måste lokalisera 

de processer som är betydande för verksamheten för att uppnå så hög avkastning som möjligt under 

förändringen som digital transformation skapar för utvecklade eller nya arbetsprocesser. Nagy (2016) 

menar även att utbildning och utveckling av kompetenser och personal är betydande för en digital 

transformation då färdigheter och förståelse för vad digital transformation innebär är centralt i en 

digital transformationsprocess. Att vidare förstå vad som skapar värde för e-förvaltningstjänster som 

slutanvändare efterfrågar menar Loonam et al. (2018) kan uppnås genom ett utifrån och in 

perspektiv. Självstyrande förvaltningar och verksamheter inom koncernen Luleå Kommun kan 

behövas till en viss del, då de har olika inriktningar och arbetsområden. Huruvida 

ärendehanteringsprocesser ser ut och vilken underliggande IT som kan stödja processer av samma 

”art” är okänt, men respondenter menar att de gör en inventering av detta i dagsläget samt att 

digitalt forum ska stödja uppmärksammandet av ärendeprocesser inför framtiden. Loonam et al. 

(2018) samt Hess et al. (2016) menar att effektivare processer möjliggör högre kvalitet och lägre 

kostnader. Detta då anställda kan fokusera på sin huvudkompetens istället för att arbeta på ett 
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ineffektivt sätt där deras kompetens går förlorad till exempelvis administration. Utmaning angående 

personal och ekonomibrist är något som därför går att överkomma om digital transformation arbetas 

aktivt med. 

Mångfalden av IT-systemen behöver minskas. Weerakkody et al. (2016) menar att teknik ska 

möjliggöra, men inte vara en grund till en digital transformation inom organisationer, och absolut 

inte en bromskloss. Om inte IT-systemen är motiverade för så ska de inte finnas. Luleå Kommun 

håller på att skapa ”behovsdriven IT” för att interna IT-system ska relatera till behov för anställda i 

deras arbetsprocesser. Det som blir motsägelsefullt i detta är hur respondenter motiverar för att 

man inte arbetar med användarcentrerad behovsutveckling för att finna behovet till vad e-

förvaltningstjänster ska producera för värde till slutanvändaren. Detta ger en bild av att Luleå 

Kommun inte involverar slutanvändaren och inte kommunicerar i tvärfunktionella meningar när 

behov lokaliseras, vilket Eppel et al. (2015) menar krävs för att digitalt transformera en organisation. 

Detta i sin tur leder till att man inte involverar olika roller för att skapa en dialog och öppenhet 

mellan olika avdelningar, organisationsstrukturer och slutanvändare inom och utanför 

organisationen. Detta utgör även ett hot om hur nya IT-system som köps in på licens inte uppfyller de 

behov och krav som slutanvändaren kräver. Digital transformation ska möjliggöra bättre förvaltning 

och en bättre vardag för medborgare när kontexten för offentliga organisationer inkluderar digital 

transformation (Näringsdepartementet, 2012; Digitaliseringskommissionen, 2016). Utan att arbeta 

för att förstå och generera de bästa lösningarna till medborgare och stödja de värdeskapande 

processer som anställda möjliggör till medborgare med IT som verktyg, sänks kvaliteten på en 

kommun, deras sätt att arbeta och deras tjänster till medborgare (Nagy, 2016). 

Adermon och Gustavsson (2015) samt Nagy (2016) menar att inom en digital transformationsprocess 

kan nya kompetensområden uppkomma där högre kvalitet för medborgare ska kunna uppfyllas. 

Vidare menar Hess et al (2016) att förståelse för varför förändring för sättet att arbeta måste 

kommuniceras ut till organisationens anställda. Detta är inget man relaterar till i Luleå Kommun och 

därför kan helheten och den stora bilden av digital transformation inte genomsyra organisationen. 

Vidare är det svårt för kommunen att sprida kunskap om digitalisering då informationsförmedling 

som kan höja kompetensen inte når ut till samtliga anställda, enligt managementkonsulten (R1) och 

koncernarkitekten (R3).  

Samtliga respondenter menar att ledning och chefer bör vara mer delaktiga i digitaliseringen av 

kommunen. Ledning och chefer behöver satsa mer på att motivera och driva kompetensutveckling 

och förändring gällande digital transformation. Hess et al. (2016) samt Korhonen (2016) menar att 

ledning och chefer i en organisation har det största ansvaret för att driva digital transformation. Om 

kompetensen angående digitalisering och förändring inte sker är det upp till chefer och ledare att 

skapa det. Internt motstånd för förändring och kompetensbrist behöver inte alltid orsakas eller 

grunda sig i de anställda, utan kan även finnas i en ledning. Korhonen (2016) samt Broadbent & Kitzis 

(2001) argumenterar för att nya tankesätt behöver skapas för ledning och chefer, då de sitter på 

slutgiltiga ansvaret för organisationen. 

Förståelse för att en sund IT-miljö kan möjliggöra dataanalys som kan bidra till ökade insikter om 

användare och medborgare är något kommunen inte arbetar med. McKendrick (2017) menar att 

teknik som kan nyttjas för att skapa högre värde och motiveras för bör implementeras i 

organisationen. Dataanalys kan skapa insikter och kunskap för att vidareutveckla tjänsteerbjudanden 

samt sättet att arbeta på, med mera. Detta genom att samla in interaktionsbeteenden, platstjänster, 

användningstid med mera. Att insamlade data från informationssystem inte nyttjas på detta sätt kan 

bero på att data är låsta hos leverantörer, enligt managementkonsulten (R1). Huruvida man arbetar 

med frågan om dataanalys kan vara avgörande för att vidareutveckla e-förvaltning. Här kan en 
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kommun motivera för att dataanalys inte ligger i deras fokusområde. Enligt Loonam et al. (2018) kan 

det tekniska perspektivet för digital transformation, vilket involverar dataanalys, skapa och bidra till 

insikter och vidareutveckling av organisationen samt tjänster organisationen erbjuder. Därför bör en 

kommun se över detta. 

6.2 Förändringsarbete för digital transformation 
Förändring och öppenhet för nya typer av roller, arbetsprocesser, generella organisationsstrukturer 

där ledning och anställda har en förståelse för att ”hur vi arbetar nu” inte alltid behöver vara ”hur vi 

arbetar med högsta möjliga kvalitet” är något som Weerakkody et al. (2016) menar är betydande i en 

digital transformation. Detta är någonting som behöver uppmärksammas där satsningar för 

nyskapande kan involvera inställning och syn på digital transformation, vilket kan ha en positiv 

påverkan i en kommun. 

 

Respondenterna motiverar att den kommunala modellen angående självstyrande organisationer 

samt hur politik påverkar olika beslut skapar lite rum för samverkan och förändringskapacitet. Luleå 

kommuns organisation väljer hur de ska arbeta rent operativt och är inte styrda av politik. Vad de 

arbetar med kan påverkas av politiken, men hur de arbetar är upp till strukturer och processer de 

själva skapat. Motivet för att politik påverkar arbete för digital transformation negativt är därför inte 

helt sant. Effektiviseringar och högre kvalitet är genom digital transformation något att prioritera 

oavsett politiskt styre. Vidare är digitaliseringskommissionens uppsatta mål övergripande och 

möjliggör utrymme för offentliga organisationer att anpassa sig till hur de väljer att arbeta med 

specifika punkter i policylistan. 

 

Att samverka och skapa en motivation från ledning till medarbetare för att driva en transformation 

som skapar mindre administrativt arbete och mer effektivitet i en organisation är något Nagy (2016), 

Korhonen (2015) samt Chatterjee och Richardson (2001) ställer sig bakom och menar är centralt för 

digital transformation. Ett exempel på hur Luleå kommun applicerar detta är i from av central 

ärendehantering – förändring för hur ärendehantering ska digitaliseras är ännu något som inte 

uppfyllts. Samtidigt menar respondenter att mindre administrativt arbete mottages väl ute i 

förvaltningarna. Något som även nämns är hur ledning för Luleå kommun behöver vara mer 

involverade i digitaliseringsfrågor. 

6.3 Digital transformationsstrategi 
Den digitala strategin ger en riktning för digitalt transformationsarbete. Strategin har som avsikt att 

kunna lokalisera arbetsprocesser samt affärsprocesser menar Sledgianowski et al. (2006). Detta för 

att påverka andra organisationsstrategier och vara överskridande över avdelningar. Den digitala 

transformationsstrategin kan enligt Mithas och Lucas (2010) även involvera kultur och människor 

samt strategi för dessa områden. I en digital transformationsstrategi är det betydande att ledning 

motiverar, når ut och skapar förståelse för vad strategin innebär menar Matt et al. (2015). 

Respondenterna berättar att alla formella strategier inom kommunen är relaterade till digital 

transformation och är väl underbyggda för att stödja digital transformation. Enligt Hess et al. (2016) 

behöver organisationer skapa en formell strategi för digital transformation. Hess et al. (2016) menar 

även att digital transformationsstrategi kan utvecklas med hjälp av andra befintliga strategier och 

med kommunikation mellan olika avdelningar och roller inom en organisation. Enligt respondenterna 

har man många olika, väl underbyggda strategier. Därför bör dessa möjliggöra en grund till en digital 

transformationsstrategi, som sedan måste kommuniceras ut till organisationens samtliga 

avdelningar, från organisationsledningen. 
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Den strategiska målbilden som enligt R3 ska uppnås för att kunna erbjuda medborgare och anställda 

en portal där tjänsteerbjudanden och e-förvaltningstjänster finns tillgängliga behöver omvandlas till 

verklighet. Förståelse för hur samtliga tjänsteerbjudanden finns i en och samma portal är självklar då 

det är en och samma organisation som erbjuder dessa tjänster. Att kunna arbeta som ett organ 

menar Loonam et al. (2018) är något som skapar en gemensam riktning för en organisation vilket 

krävs för att lyckas med digital transformation. 

Att vidare gå från strategi till praktik är komplext och kan upplevas som svårt. R2 menar att ledning 

och chefer kan vara mer delaktiga i strategiska frågor gällande digital transformation. Hess et al. 

(2016) menar att ledning och chefer har ett ansvar att styra och skapa en miljö i organisationen som 

skapar en kultur där anställda vågar utmana, vill lära sig, förstår nyttan med digital transformation 

och i små steg arbetar för denna riktning. 

 

6.4 IT-strategier och kommunala hemsidor 
IT-strategier 

Det som karaktäriserar en digital transformationsstrategi är huruvida principer inom en sådan typ av 

strategi ska ge en riktning för hur mål med digital transformation ska uppnås (Watins, 2007). Att 

skapa en digital transformation menar Matt et al. (2015) handlar om hur en organisation ska kunna 

vinna nytta genom teknik för att skapa nya eller utveckla arbetsprocesser och affärsprocesser. Kane 

et al. (2015) menar att en digital transformationsstrategi ska inkludera hur en organisation ska 

utvecklas inom kompetens, förändring och anpassning till nya tekniker för att skapa effektiviseringar 

och höja kvaliteten i värdeerbjudanden. Matt et al. (2015) motiverar även för att strategin ska 

inkludera hur intern kommunikation genom hela organisationen ska hanteras samt hur och varför 

strategin behövs. 

 

Digital transformationsstrategi är en strategi som är gränsöverskridande över avdelningar och 

enheter i en organisation menar Hess et al. (2015). Chan et al. (1997) menar att organisationer 

behöver få en samverkan mellan olika typer av strategier, såsom IT-strategi, verksamhetsstrategi, 

strategier för kompetensutveckling, kommunikationsstrategi, där samtliga strategier blir nödvändiga 

att se över och inkluderas när digital transformationsstrategi skapas.  

IT-strategierna för båda kommuner visar på ett teknologiskt fokus. Dessa IT-strategier motiverar för 

hur teknik ska implementeras och användas för att skapa effektivitet och kostnadsreducering samt 

höja kvaliteten för organisationerna. Det som karaktäriserar digital transformation och digital 

transformationsstrategi utelämnas i IT-strategierna hos kommunerna. Punkter som skapar riktning 

för hur kompetensutveckling, kulturutveckling och förändring av roller, arbetsuppgifter samt hur 

strategierna ska implementeras och kommuniceras ingår inte i IT-strategierna. Konsekvenserna av 

hur IT-strategierna endast är teknologiskt bundna blir att IT-strategierna blir isolerade från 

resterande verksamhetsstrategier. IT-strategin i isolation motiverar endast för en utveckling av 

teknologi, där verksamhetsutveckling, kultur och andra viktiga aspekter som berör digital 

transformation inte nyttjas. 

Hemsidor 

Näringsdepartementet (2012) motiverar för hur e-förvaltning och e-tjänster som offentliga 

organisationer erbjuder ska vara användarcentrerade, vilket kan förklaras som hur tjänsterna är 

skapade i direkt relation till användarens verklighet för att lösa ett behov som uppstår ur 

användarens verklighet. Relevansen för e-tjänster har en relation till vilket behov medborgare har. 

Loonam et al. (2018) motiverar för att utveckling med hjälp av IT ska vara baserat på ett utifrån och 

in perspektiv. Detta för att behovet till varför e-tjänsterna ska finnas och vilka e-tjänster som bör 
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utvecklas ska vara riktade till vilket behov användarna för e-tjänsterna har. Enligt respondenterna 

finns det lite tid att arbeta för egenutvecklade e-tjänster samt att man inte har tid att avsätta för att 

samla in förståelse för vilka behov medborgare har när e-tjänster ska tillämpas. IT-strategierna 

motiverar även för att ”ny teknik” ska användas för att skapa en bättre medborgardialog som kan 

hjälpa kommunerna att förstå sig på sina användare. Detta är ingenting som respondenterna menar 

att man arbetar med idag. 

 

Hemsidorna som analyserats och använts som sekundärdata och de e-tjänster som finns tillgängliga 

på hemsidan har inte utvecklats i de riktlinjer som näringsdepartementet (2012) och Loonam et al. 

(2018) motiverar för är i enlighet med digital transformation. Detta eftersom centraliserade 

ärendehanteringstjänster inte är tillgängliga på ett enkelt sätt rent navigationsmässigt och intuitivt. 

Detta kan medföra att vissa e-tjänster där tjänsteerbjudanden från kommunen som medborgare 

efterfråga inte existerar. Men även att e-tjänster som kommunen giver ut inte är framtagna med en 

utgångspunkt på undersökning av vad en medborgare i den givna kommunen vill ha. Därför är 

slutsatsen att hemsidorna inte är framtagna med medborgaren i centrum, likaså inte e-tjänsterna 

som finns att nyttja på hemsidorna. 

6.5 Sammanfattning av utmaningar för offentlig sektor 
Nedanför presenteras de utmaningar och möjligheter som offentlig sektor står för gällande digital 

transformation. Punkterna har genererats utifrån vilka utmaningar och möjligheter som lokaliserats 

genom analysprocessen där teori och empiri jämförts. 

- Slutanvändare för de ärendeprocesser man lokaliserar behöver även involveras i en 

behovsanalys för att förstå vilket värde användaren prioriterar och vad som ska erbjudas i form 

av tjänst / produkt. 

 

- Digital transformation ska underlätta och skapa en konstandskontroll samt högre kvalitet och 

mindre administrativa uppgifter – använd detta som motivation och drivkraft. 

 

- Tillåt dialoger mellan alla olika roller inom organisationen, nya perspektiv och tankesätt kan vara 

grunden till nya möjligheter för att öka kvalitet. 

 

- Arbeta för behovsdriven utveckling. Detta för att utnyttja målet ”digitalt först” – 

ärendehantering sker fortfarande via telefon. Förstå processen, förstå slutanvändaren och forma 

tjänster med utgångspunkt från detta.  

 

- Skapa motivation och kunskap genom hela organisationen om vad digitalisering innebär och 

varför det är någonting positivt – ansvaret faller i händerna på ledning och chefer. Detta i 

enlighet med att förstå hur standardiserade arbetssätt idag inte behöver vara det självklara valet 

för framtiden. 

 

- Använd dataanalys för att skapa insikt om medborgarens beteende i olika ärendeprocesser och 

när digitala tjänster nyttjas. Detta kan skapa grund för vidareutveckling av processer och tjänster 

som i slutändan ger högre kvalitet. 

 

- Utveckla en formell strategi för digital transformation. 
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- Skapa en portal där samtliga digitala tjänster finns tillgängliga (kan inkludera tjänster för både 

internmedarbetare och medborgare samt tjänster för privatföretag).  

 

- Struktur för att gå från strategi till praktik krävs. Ledning och chefer tar ansvar för att detta 

möjliggörs. Behöver inte vara komplext och omfattande. Små steg skapar inom sin tid stora 

förändringar. 

7 Diskussion & Slutsats 
Detta kapitel har som avsikt att diskutera och besvara syftet med studien och specifikt svara på de 

forskningsfrågor som skapats. Vidare motiveras det för hur studien bidragit till forskningsområdet 

samt en slutsats angående studien. 

7.1 Forskningsfrågor 
Besvarandet av forskningsfrågor grundar sig i den analys som framtagits genom att jämföra 

teoretiska referensramen med resultatet av djupintervjuer och IT-strategier samt kommunala 

hemsidor (kapitel 6). 

 

Vilka utmaningar har en offentlig organisation relaterat till övergripande processer för digitalt 

transformationsarbete? 

Offentlig sektor behöver idag involvera slutanvändare och arbeta med en mer behovsdriven och 

användarcentrerad utveckling. Att förstå vilket behov de intressenter som ska nyttja framtida e-

tjänster har, samt hur processen för användning och en eventuell intern ärendehanteringsprocess 

relaterat till de e-tjänster som skapas är centrala utmaningar.  

Att kunna motivera i offentlig sektor hur digital transformation kan skapa ekonomiska besparingar 

och underlätta administrativt arbete är en utmaning och behöver arbetas med. Att motivet och 

drivkraften är att höja kvaliteten på befintliga och framtida tjänster och på offentlig verksamhet som 

helhet är centralt.  

Offentlig sektor behöver utöka samarbeten mellan olika funktioner och enheter. Detta för att skapa 

en bättre samverkan, bilda nya perspektiv samt ökad interoperabilitet mellan informationstekniska 

system. 

Det krävs att offentlig sektor skapar en kontroll över den data som användare producerar i 

användning av e-tjänster. Detta kan vidare utnyttjas för att analysera medborgares och andra 

intressenters beteende i användningen av e-tjänster för att vidareutveckla processer och e-tjänster 

för att ge ökad kvalitet. 

Vilka utmaningar har en offentlig organisation relaterat till förändringsarbete? 

Organisationsförändring för digital transformation är en utmaning för offentlig sektor. Att kunna 

arbeta med bättre informationsspridning genom offentliga organisationer, för att utöka 

medvetenheten hos samtliga anställda är en utmaning.  

Vidare krävs det att ledning och chefer är mer delaktiga och styr den digitala transformationen som 

ska ta plats i offentlig sektor. Motiv för varför förändring för ett mer digitalt arbetssätt ska finnas 

behöver utgå ifrån hur ledare och chefer kommunicerar ut detta till anställda.  

Att förändra i kultur och inställning hos anställda där uppmaning till utökad kompetens inom 

digitalisering genom utbildningsportaler är en åtgärd till en utmaning för digital transformation. 
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Kompetens är idag olikt fördelad genom offentlig sektor. Därför blir det viktigt att stärka 

kompetensen och förståelsen för förändring för digital transformation i offentlig sektor.   

Att kunna samverka inom offentlig sektor för att driva en förändring blir avgörande. Självstyrande 

förvaltningar arbetar idag i isolation. Detta är en struktur som inte främjar förändring och 

gemensamma beslut. 

Vilka utmaningar finns för en offentlig organisation relaterat till strategi för digital transformation?  

Utmaningar gällande digital transformationsstrategi handlar om hur offentlig sektor idag behandlar 

IT-strategi som styrning för digital transformation. IT-strategin behandlar informationsteknik i 

isolation. Det krävs därför att man utvecklar en formell digital transformationsstrategi som kan vara 

gränsöverskridande över samtliga avdelningar, som samtidigt även innehåller fler perspektiv än 

endast teknologi. Management och organisationsutveckling är två centrala delar som digital 

transformationsstrategi berör och behöver inkluderas för offentlig sektor i det strategiska arbetet för 

digital transformation. 

Vidare har offentlig sektor svårt att ta strategi till praktik. Här är det betydande att ledare och chefer 

skapar den förändring som är i enlighet med den skapade digitala transformationsstrategin. Vidare är 

det viktigt att kommunicera ut innehållet av strategin genom den offentliga sektorns olika 

avdelningar. Att kunna driva ett sådant arbete kan vara komplext men är nödvändigt om digital 

transformation ska ta kraft. 

7.2 Framtida studier 
Denna studie hade kunnat förändras till att fördjupa sig i en förvaltning i kommunen för att se 

möjligheter med digital transformation för endast en avdelning, funktion, förvaltningsområde. 

Däremot kan inte digital transformationsteori helt styrkas efter en sådan studie då det i en digital 

transformationsprocess blir viktigt att vara gränsöverskridande över avdelningar. Dock hade framtida 

studier kunnat använda sig av en förvaltning inom en kommun för att se hur denna förvaltning med 

dess funktioner kunde relatera till andra förvaltningar för att finna gemensamma intressen i form av 

nya arbetsprocesser, gemensam IT med mera. 

Det finns även flera olika perspektiv som går att ta tillvara på angående digital transformation. 

Detaljer och fokus för endast teknologiska frågor inom digital transformation och dess påverkan på 

offentliga organisationer är ett perspektiv, vidare är förvaltning och management ett perspektiv som 

kan användas för att se huruvida det påverkas i relation till offentlig förvaltning där digital 

transformation ska ske. Till sist kan det strategiska perspektivet utvecklas och fokuseras mer på, där 

strategiska frågor formuleras och utvecklas för att se hur en digital transformationsstrategi bör se ut 

och motiveras för. Denna studie har beaktat samtliga perspektiv till en viss del, men hade gått att 

utveckla. Studien har tagit ett helhetsperspektiv och tittar på de övergripande utmaningarna för den 

offentliga sektorn. 

Bidraget som studien kan lämna till det vetenskapliga området för utmaningar inom digital 

transformation för offentlig sektor är hur befintliga teorier som uppmanar till vilka utmaningar som 

finns för området stämmer överens med vilka utmaningar offentliga organisationer har idag. De 

centrala utmaningar som visas i summeringen under kapitel 6 sektion 6.5 tyder på att det digitala 

transformationsarbetet för offentlig sektor är i ett startskede och fortsatt kräver utveckling. Studiens 

besvarande på utmaningar kan även användas för att stärka det nuvarande arbetet inom offentlig 

sektor genom att ta tillvara på vad denna studie, samt andra studier säger angående utmaningar för 

digital transformation.  
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Bilaga 
Nedan presenteras den bilaga som skapats och använts under studiens empiriska genomförande.  

Intervjuguide 
Introduktion & Bakgrund 

Jag skriver en kandidatuppsats på LTU och gör en kvalitativ studie med syfte att undersöka 
delar/innehåll i en digital transformation för en offentlig verksamhet för att därigenom identifiera 
utmaningar vad gäller förändringsarbete, kompetens och IT-strategiska / operativa frågor.  
 
Vill du vara anonym i denna intervju? 

Får jag lov att spela in denna intervju? (Tar bort delar du inte vill ha med, om du önskar). 

Vad har du för roll i denna organisation? 
Vad arbetar du med till vardags? 
 
Vad skulle du säga är din avdelnings huvudsakliga uppgift? 
Varför finns ni till & vad tillför ni till Luleå Kommun? (Bakgrund om avdelningen). 

TEMA Digital transformation 

  
1. Vad skulle du säga är den viktigaste komponenten i ett digitaliseringsarbete? (Människor, 

Informationsteknik, tillvägagångssätt och arbetsprocesser, strategi?). 
 

2. Vilken roll har du relaterat till digitaliseringsarbetet i kommunen / förvaltningen?  
 

3. Har du något exempel på projekt eller omstruktureringar som skapat förändring (i t. ex hur 
medborgardialoger går till eller intern effektivitet), där informationsteknik har legat som 
grund för omvandlingen?  
 

4. Har ni några mål ni arbetar mot när det kommer till att digitalisera? Exempel på vissa 
områden ni digitaliserar just nu? Hur långt har ni kommit i jämförelse med de mål som 
(eventuellt) är uppsatta?  
 

5. Vilka utmaningar skulle du säga är återkommande i era IT-projekt? Vad kan man göra och vad 
behövs för att arbeta sig runt dessa? Något exempel.  
 

6. Skulle du säga att er IT-strategi innefattar riktlinjer och mål för en digital transformation? 
Finns det någon strategi i huruvida framtida teknologier ska anpassas för att göra 
kommunens verksamhet effektivare? T. ex strategi för interna effektiviseringar mha IT. 
Strategi för web 2.0 eller andra framtida teknologier.  

TEMA E-förvaltning 

1. Digitaliseringskommissionens mål med e-förvaltningen i kommunal verksamhet är att skapa 
behovsdrivna e-tjänster med hög kvalité samt förenkla vardagen för medborgare och företag 
–Användarcenterad design och behovsdriven utveckling är något man pratar om när nya 
tjänster utvecklas. Är detta någonting ni arbetar med idag? Kan du ge exempel på något 
projekt, vad gick bra, vad var svårt – vad blev resultatet?  
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2. Digitaliseringskommissionen anser även att innovation och transparens i kommunal 
förvaltning är ett mål. Har kommunen idag någon strategi i hur data som samlas in kan 
hanteras och analyseras samt publiceras för att öka kunskap och innovation? 
 

3. Effektivisera interna processer är ett uppsatt mål för den kommunala organisationen. (Att 
effektivisera och kunna hantera lika många eller fler ärenden med lika eller färre resurser). 
Har du något exempel på ett projekt eller förändring som har gjort interna processer 
effektivare med hjälp av IT? Har någonting automatiserats (som kunnat möjliggöra bättre 
beslutsfattande i t.ex ärendehantering)? 
 

4. Att interna IT-system ska dela resurser från användare av e-förvaltningens tjänster 
(interoperabla system) för att till exempel kunna effektivisera ärendehantering och hur 
användare endast behöver lämna information till ett system är någonting som statliga 
offentliga utredningar ger som motivering till bättre e-förvaltning.  
Är det något du eller någon annan inom IT-avdelningen arbetar med? Hur kontrollerar man 
vilka system som används inom kommunal verksamhet och att de är interoperabla med 
varandra? Finns det några riktlinjer för exempelvis inköp av nya IT-system och att de ska 
kunna samverka med befintliga IT-system? 
 

5. Vilka interna kompetenser & kapaciteter anser du behöver utvecklas för att bedriva digital 
transformation? (Tydligare riktlinjer och strategier samt hur man arbetar med målsättningar? 
Ledarskap och förändringsarbete / förändringsbenägenhet? Kompetensbrist inom något 
område? 

Övrigt 

Om du skulle anse att extern kompetens skulle behöva användas för att hjälpa till att bedriva 
digitaliseringen i kommunens förvaltning, vad skulle behovet för er vara? Vilken typ av tjänst / 
kompetens, inom vilket område? 


