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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka digitalisering och dess påverkan på 

kompetens och kompetensförsörjning inom svenska myndigheter. Detta med avseende på det 

16:e hållbarhetsmålet, framtaget av FN, som syftar till att främja fredliga, rättvisa och 

inkluderande samhällen för en hållbar utveckling. För att uppnå denna vision studeras e-

förvaltning och dess inverkan på samhället. Insamling av primärdata har skett genom 

semistrukturerade intervjuer. Vidare har sekundärdata tillämpats i form av statistik för att 

stödja en del påståenden. 

 

Utifrån denna studie kan det konstateras att digitalisering inom de studerade myndigheterna 

dels bidragit till att ersätta arbetsuppgifter och dels till att förändra arbetsverktyg. De nya 

arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna har ställt ökade krav på nya kompetenser bland 

medarbetarna inom den operativa verksamheten. Främst handlar det om en ökad digital 

kompetens hos medarbetare. Beroende på den digitala mognaden och införandet av digital 

teknologi varierar efterfrågan på den digitala kompetensen. Ur myndighetens perspektiv har 

digitaliseringen bidragit till ökad kompetensnivå. Detta har medfört att arbetsuppgifternas 

process och resultat blir av högre kvalitet.  

 

Nyckelord: digitalisering, digital mognad, e-förvaltning, myndigheter, digital kompetens, 

kompetensförsörjning, kompetensutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The purpose of this thesis has been to study how digitalization has affected competency and 

competency management within Swedish authorities. This regards to the sixteenth sustainable 

goal developed by the UN which purpose is to promote peaceful, equitable and inclusive 

societies for a sustainable development. E-governance and its effect on the society is being 

studied to achieve the vision of a sustainable development. Collection of data has included 

primary data in the form of semi-structured interviews. Further on, secondary data have been 

applied in form of statistics for varying contexts. 

 

Based on the study’s findings it can be confirmed that the digital transformation within the 

examined authorities partially has contributed to replace professional tasks and partially to 

change the working tools used in the operation. The new professional tasks and their applied 

processes have contributed to higher demands of new competencies within the operation. It is 

mainly about an increased digital competency of employees. Depending on the digital 

maturity and the implementation of new technologies, the demand of digital competence 

varies between the authorities.  

 

Keywords: digitalization, digital transformation, e-governance, authorities, digital 

competency, competency management, competency development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Begreppsdefinitioner 
 

EU   Europeiska Unionen  

EGDI   e-Government Development Index 

IT   Informations Teknologi 

OECD   Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

SOU   Statens Offentliga Utredningar 

UNDP   United Nations Development Programe  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ges en presentation av problembakgrunden som belyser e-förvaltning 

i relation till FN:s hållbarhetsmål. Därefter belyses digitaliseringens inflytande inom 

myndigheter i en problemdiskussion som åtföljs av studiens problemformulering, 

forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avslutas med en disposition som kartlägger studiens 

kommande upplägg.  

1.1 Bakgrund 
År 2015 antog världens stats- och regeringschefer i FN de globala målen för hållbar 

utveckling och Agenda 2030 (FN, 2015). Åtagandet av Agenda 2030 innebär att 

medlemsstaterna åtar sig en gemensam vision för att leda världen mot en hållbar och rättvis 

framtid fram till år 2030. Visionen är att världen ska vara fri från fattigdom, hungersnöd och 

sjukdomar. Grunden för Agenda 2030 utgörs av 17 hållbarhetsmål och 169 delmål, samtliga 

framtagna av FN (UNDP, 2018). Målen syftar till att främja planet, välstånd, fred, partnerskap 

mellan länder, mänskliga rättigheter samt individers levnadsstandard (Hongbo, 2016).  

 

Det 16:e hållbarhetsmålet, som denna studie utgår ifrån, innefattar främjandet av fredliga, 

rättvisa och inkluderande samhällen för en hållbar utveckling. Detta omfattar uppbyggnaden 

av effektiva, inkluderande och ansvarsskyldiga institutioner på samtliga nivåer (UNDP, 

2018). För att uppnå FN:s vision och det 16:e hållbarhetsmålet är erkännandet av institutioner 

en vital faktor. Detta då den privata sektorn och det civila samhället tillsammans med 

regeringar kommer ha en central roll vid verkställandet av hållbarhetsmålen. Regeringar 

kommer behöva driva igenom principer och målen för Agenda 2030 i samtliga offentliga 

institutioner på lokal, nationell, regional och internationell nivå. Mer specifikt handlar det om 

att vägleda institutioner, aktörer, politiker och möjligheten att tillhandahålla offentliga tjänster 

(Hongbo, 2016). FN (2018) vikten av att undersöka hur regeringar kan förse tillgång till 

kvalitetsservice, utveckla en integrerad politik samt öka ansvar, transparens och effektivitet 

bland regeringar. Enligt FN (2017) utgör en väl fungerande statsförvaltning en nödvändighet 

eftersom ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har ett väsentligt 

egenvärde. Dessa utgör grunden för en god samhällsstyrning, inklusive 

korruptionsbekämpning och utgör fundamentala drivkrafter för en hållbar utveckling. Enligt 

Hongbo (2016) har många länder redan börjat engagera sig i denna riktning.  

FN (2016) studerar hur e-förvaltning utvecklas och stödjer verkställandet av dess 

hållbarhetsmål. UNESCO (2005) har definierat e-förvaltning som: 

“E-governance is the public sector’s use of information and 

communication technologies with the aim of improving information 

and service delivery, encouraging citizen participation in the 

decision-making process and making government more accountable, 

transparent and effective. E-governance involves new styles of 

leadership, new ways of debating and deciding policy and investment, 

new ways of accessing education, new ways of listening to citizens 

and new ways of organizing and delivering information and services.” 

 

Syftet med e-förvaltning är således förenligt med principerna och målen i Agenda 2030 (FN, 

2018). 
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De senaste 15 åren har det skett en hastig utveckling av e-förvaltning. I en undersökning 

framtagen av FN från år 2016 har det uppskattats att 29 länder uppnår en “mycket-hög” 

utvecklingsnivå utifrån e-Government Development Index (EGDI), i jämförelse med år 2003 

där enbart 10 länder uppnådde motsvarande nivå. I samma undersökning framgår det även att 

51 procent av länderna har en ”låg EGDI” eller en ”medelmåttig EGDI” värdering, tillskillnad 

mot över 73 procent av länderna år 2003. Vidare har samtliga 193 medlemsstater i FN, sedan 

år 2014, någon form av online-närvaro (FN, 2017). Idag utgör e-förvaltning en 

utvecklingsindikator och en strävan i sig vilket på ett tydligt sätt kan bidra till utveckling. 

Bland annat bidrar e-förvaltning till att främja leverans av grundläggande tjänster inom 

utbildning, hälsa, sysselsättning, ekonomi och social välfärd (Picci, 2006; SOU, 2015). 

 

Ambitionen i Sverige, liksom övriga länder, är att offentlig förvaltning med hjälp av 

informationsteknologi (IT) ska genomföra dess uppdrag, vilket återfinns inom ramen för 

samarbetet inom EU. Det finns en önskan om att samordna och utveckla standardiserade 

digitala lösningar för unionsmedborgarna inom EU (Europeiska Kommissionen, 2016). I EU 

är de ledande länderna Storbritannien och Finland. Sverige rankas på sjätte plats (Hongbo, 

2016). Enligt den Europeiska Kommissionen (2016) beror detta på ländernas fokus på en 

enskild digital marknad, vilket ingår i EU:s digitala agenda. Agendans vision är att 

standardisera tillgången till det digitala innehållet i samtliga 28 medlemsstater.  

1.2 Problemdiskussion 
Digitalisering av den offentliga förvaltningen i Sverige utgörs av en politisk ambition som 

innebär att den offentliga förvaltningen ska utöva och genomföra dess uppdrag med hjälp av 

modern informationsteknologi (Wiberg & Grönlund, 2001). E-förvaltning är enligt Mattsson 

(2015) och Statens Offentliga Utredningar (2015) utvecklingen av konceptet 24-

timmarsmyndigheten vars målsättning är att myndigheterna ska uppnå en ökad tillgänglighet 

och kvalitet i dess samhällsservice. Likt tidigare ska de svenska medborgarna kunna tillvara ta 

rättigheter och verkställa skyldigheter på ett självständigt sätt genom tillämpning av 

myndigheternas digitala e-tjänster (Wiberg & Grönlund, 2001). Vidare syftar digitalisering av 

offentlig förvaltning bland annat till att upprätthålla legitimitet och förtroende hos medborgare 

för hur e-förvaltning bedrivs. 

 

Digitisering omfattar processen där analog information omvandlas till digital som följaktligen 

medför att information blir möjlig att strukturera, söka upp och finns tillgänglig i olika 

digitala kanaler. Digitalisering är en utveckling av digitisering och omfattar övergången till 

användning av information i digital form inom organisationer som vanligtvis förknippas med 

genomgripande förändringar av arbetssätt och affärsmodeller (Bloomberg, 2018). För den 

offentliga sektorn kan digitalisering bidra till att bemöta flertalet utmaningar som den står 

inför. Zetterberg (2017) framhäver samhällsutvecklingen med en ökad medellivslängd och 

förändrad demografi. Zetterberg (2017) och Jovic (2017) framhåller att det blir svårare att 

lösa uppgiften att färre ska försörja fler, samtidigt som det måste erbjudas en välfärd som 

motsvarar medborgarnas förväntningar. Historiskt sett menar Zetterberg (2017) att teknologin 

bidragit till att övervinna denna typ av utmaning och gap. Det innebär att stora delar av den 

offentliga sektorn står inför omfattande effektiviserings- och förändringsarbeten, för att 
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tillvara ta digitaliseringen och dess möjligheter (SOU, 2016). Ekonomistyrningsverket (2016) 

har identifierat digitalisering som ett av de vanligare sätten för att uppnå effektivitet. Detta i 

form av intern effektivitet som är en utveckling av organisationens interna arbete och 

processer för att bland annat skapa förutsättningar för att kunna åstadkomma mer, på ett 

snabbare och enklare sätt. Likväl i form av extern effektivitet som i detta sammanhang, 

förenklat uttryckt, strävar efter att underlätta vardagen för sin målgrupp 

(Ekonomistyrningsverket, 2017). Mer konkret skulle den offentliga sektorn årligen kunna 

frigöra uppemot 75–110 miljarder kronor i och med en genomgripande digitalisering, enligt 

en rapport framställd av McKinsey (2017).  

 

Den svenska regeringen har utformat en digitaliseringspolitik vars målsättning är att vara bäst 

i världen på att tillämpa digitaliseringens möjligheter (Näringsdepartementet, 2017), vilket 

blir en viktig uppgift för den kommande digitaliseringsmyndigheten (Regeringskansliet, 

2017). Ekonomistyrningsverket (2018) konstaterar att den offentliga förvaltningens 

digitalisering i Sverige går långsamt fram och pekar främst på stora skillnader mellan statens 

och kommuners digitala tjänster. Ekonomistyrningsverket (2017) konstaterar att det mer 

konkret finns en del områden som begränsar tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter. 

Bland annat diskuteras det hur finansiering kan komma att utgöra ett hinder då det i många 

fall råder svårigheter vid finansiering av förändringarna. Styrningsmodeller anses utgöra en 

utmaning, där den svenska förvaltningsmodellen emellanåt ses som ett hinder. Lagstiftning 

och regelverk framkommer som ett ytterligare hinder för utvecklingsarbetet kring 

digitalisering. Vidare har det konstaterat att den organisatoriska kulturen och arbetssätten 

utgör hinder för ett framgångsrikt förändringsarbete, framförallt avseende 

effektiviseringsarbete (Ekonomistyrningsverket, 2017). Det påpekas även på att bristande 

ledarskap för digital transformation som påverkar organisationens möjlighet att tillvarata 

digitaliseringens möjligheter. Allansson (2018) menar att det handlar både om att öka den 

digitala mognaden hos ledningen och att öka kompetensen i organisationen.  

Hägg och Sandhu (2017) uppmärksammar att akademisk forskning inom digital mognad är 

tämligen bristfällig. Begreppet digital mognad infördes i forskningen i början av 2010-talet. 

Sedan dess har ett fåtal forskare, främst Kane, Palmer, Nguyen, Kiron och Buckley(2015 samt 

Kane (2015), utvecklat och påskyndat diskussionen kring ämnet inom den vetenskapliga 

forskningen. Trots detta anser Hägg och Sandhu (2017) att det behövs mer forskning inom 

området. Vidare kan det belysas att merparten av rådande forskningen fokuserat på privata 

organisationer och att det saknas forskning kring offentliga verksamheter och dess digitala 

mognad, vilket är ett identifierat forskningsgap. Genom att studera svenska myndigheter och 

dess digitalisering med fokus på den kan denna studie bidra till den vetenskapliga 

forskningen. Bidraget ter sig genom att denna studie belyser digitalisering och dess påverkan 

på kompetens och kompetensförsörjning inom svenska myndigheter.  

1.3 Problemformulering  
För att implementera e-förvaltning behöver anställda på förvaltningarna inneha kompetens för 

det. När det gäller medarbetarens kompetens hävdar Brynjolfsson och McAfee (2015) att 

digitaliseringens allt högre hastighet bidragit till att kompetensen snabbare föråldras. 
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Digitaliseringskommissionen konstaterar att digitaliseringen medför att majoriteten av 

arbetstagare under deras arbetsliv kommer att behöva omskolas och fortlöpande utveckla dess 

kompetens (SOU, 2016). Framförallt anser Bhimani och Willcocks (2014), Frey och Osborn 

(2013) samt Brynjolfsson och McAfee (2015) att det aldrig har existerat en sämre tid för den 

anställde som innehar vanligare färdigheter och förmågor att erbjuda, eftersom digitala 

verktyg och dess utveckling kan komma att ersätta deras kunskap. Avent (2014) menar att 

utvecklingen av digital teknologi även kan utföra flertalet mänskliga uppgifter, med hög 

teknologisk kompetens, till avsevärd lägre kostnad jämfört med kostnaden för vad den 

mänskliga arbetskraften uppgår till. Empiriska studier har konstaterat att flertalet enklare 

rutinbaserade arbetsuppgifter helt kan automatiseras, det vill säga att medarbetare 

substitueras, rationaliseras bort och ersätts av ny teknologi (Autor, 2015). Å andra sidan 

påstår Dunne (2016) och Arntz et al. (2016) att det finns en stor del arbeten som inte är 

ersättningsbara och att teknologin snarare kommer utgöra ett komplement till medarbeten i 

dess arbete som följaktligen kan öka dennes produktivitet.  

 

Utredningar från Ekonomistyrningsverket (2018) och Riksrevisionen (2016) har konstaterat 

att det nästintill i hela den offentliga sektorn behövs ett kompetenslyft för att kunna tillvarata 

digitaliseringens möjligheter. Dels för att både höja kvalitén och effektivisera verksamheten 

och dels för att på ett effektivt sätt leverera värde till medborgarna. Ur denna aspekt är det 

således både relevant och kritiskt att myndigheter beaktar de ständigt förändrade 

kompetenskraven som digitaliseringen medför. För myndigheter kan förändrade arbetssätt -

eller uppgifter, som en följd av digitalisering, innebära att nya förmågor efterfrågas. För 

arbetstagaren finns risken att arbetet försvinner om individen inte utvecklar sin kompetens. 

För den statliga arbetsgivaren kan en snabbare strukturomvandling och digitalisering resultera 

i att fokus förflyttas från att behålla och utveckla till att rekrytera, utveckla eller avveckla 

arbetstagare (Arbetsgivarverket, 2018). Ur denna aspekt är det således viktigt att den 

offentliga förvaltningen levererar lösningar på hur myndigheter ska kunna säkerställa god 

kompetensförsörjning, som med stöd av digitala verktyg bidrar till verksamhetsutveckling. 

Detta avser operativ, taktisk och strategisk nivå inom organisationer 

(Ekonomistyrningsverket, 2018).  

1.4 Forskningsfrågor 
Utifrån ovanstående problembakgrund och problemformulering ämnar denna studie att 

besvara följande forskningsfrågor: 

• Hur har den digitala transformationen påverkat myndigheters operativa verksamhet? 

• På vilket sätt har digitaliseringen medfört kompetensförändringar inom den operativa 

verksamheten? 

• På vilket sätt hanterar myndigheter förändrade kompetenskrav som en följd av 

digitalisering? 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka digitalisering och dess påverkan på kompetens och 

kompetensförsörjning inom svenska myndigheter.  
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1.6 Avgränsning 

Denna studie fokuserar på medarbetarnas kompetens inom den operativa verksamheten då 

effekterna av digitalisering påverkar och förändrar roller och arbetsuppgifter. Följaktligen 

behöver myndigheter därmed ständigt beakta och förse den operativa verksamheten med rätt 

kompetens. Vidare avgränsas studien till att studera processer inom den operativa 

verksamheten som påverkats av digitalisering och följaktligen medarbetarna i dess dagliga 

verksamhet.  

1.7 Disposition 
I det inledande kapitlet har det redogjorts för uppsatsens bakgrund, problemformulering, syfte 

och avgränsning. Nedan redogörs det för uppsatsens fortsatta disposition: 

 

Kapitel 2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs det för uppsatsens teoretiska referensram där det ges en 

presentation för teorier och tidigare forskning inom det valda studieområdet.  

 

Kapitel 3 Metodik 

I det tredje kapitlet presenteras uppsatsens metodologiska del där det ges en 

presentation av den tillämpade datan samt tillvägagångssättet vid insamling av 

den.  

 

Kapitel 4 Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras den insamlade empirin.  

 

Kapitel 5 Analys 

I det sjätte kapitlet analyseras och diskuteras empirin i förhållande till den 

teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 6      Diskussion 

           I det sjätte kapitlet diskuteras uppsatsförfattarnas tankar utifrån det empiriska                   

                      underlaget i förhållande till problembakgrunden och problemdiskussionen. 

 

Kapitel 7 Slutsats 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits från 

studien. 
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2. Teoretisk referensram   
Detta kapitel innehåller en genomgång av relevant litteratur för denna studie. Inledningsvis 

presenteras termen innovation och tekniska innovationer som åtföljs av diskussion avseende 

digital mognad. Därefter diskuteras faktorer avseende kompetens, kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

2.1 Innovation 
Uttrycket innovation härstammar från det latinska ordet "innovare" och kan översättas som 

förnyelse. Fagerberg (2003) menar att innovation innebär nya sätt att göra saker och ting på.  

Enligt Joseph Schumpeter (1942) är det viktigt att åtskilja uppfinning och innovation från 

varandra. Uppfinning är den första förekomsten av en skapandet av en ny idé till en ny 

produkt eller process medan innovation omfattar implementering eller kommersialisering av 

en idé.  Fagerberg (2003) menar att en innovation ofta är resultatet av en lång, kontinuerlig 

process med många påbyggande innovationer. Fastän uppfinning och innovation är svåra att 

särskilja kan det råda en betydande fördröjning mellan de två. Enligt Rogers (1995) är en 

fördröjning på flera årtionden eller mer inte ovanliga, vilket återspeglar komplexiteten vid 

utveckling och kommersialisering av idéer. Detta då företag måste kombinera flera olika typer 

av kunskaper, förmågor och resurser (Rogers, 1995).   

 

Enligt Baregheh, Rowley och Sambrook (2009) råder det olika definitioner av begreppet 

innovation och dessa varierar bland annat beroende på utgångspunkt i typen av innovation och 

dess grader av nyskapande. Nya produkter, tjänster, processer, användning och 

organisationsstrukturer är vanliga typer av innovationer, det vill säga vad som är nytt 

(Croitoru, 2012). Vidare menar Rogers (1995) att innovation avser något som är nytt för 

individen. Det kan därför vara något som redan finns på marknaden, men som är nytt för 

individen i sig. Dessutom måste individen anamma innovationen för att det ska ses som en 

innovation (Rogers, 1995). Schumpeter (1942) har klassificerat innovationer beroende på 

graden av förnyelse, det vill säga hur nytt det är i förhållande till nuvarande tillstånd (OECD, 

2005). Dessa kan utgöras av mindre, inkrementella förändringar i nuvarande produkter, 

processer och tjänster eller i form av större, radikala förändringar som kan få påföljder på ett 

mer omfattande plan (Baregheh et al., 2009; European Commission & Eurostat, 1996). 

Därmed kan innovation variera i graden av förbättringar och omfattning (Fagerberg, 2013). 

Följaktligen innebär det att innovation är subjektivt då användaren avgör om det är en 

innovation eller inte (Rura-Polley, 2001; Garcia & Calantone, 2002). 

2.1.1 Teknologi och innovation 
Termen teknologi har flertalet definitioner beroende på utgångspunkten i ämnesfältet, kontext 

och sammanhang (Lan och Young, 1996). Enligt Kumar, Kumar och Persaud (1999) består 

teknologi av två huvudkomponenter: 1) en fysisk komponent som utgörs av produkter, 

verktyg, utrustning, ritningar, teknologier och processer och 2) information och kunskap 

bestående av know-how inom management, marknadsföring, produktion, kvalitetskontroll, 

tillförlitlighet, utbildad arbetskraft och funktionella områden. Genom att granska begreppet 

teknik definierade Lan och Young (1996) två komponenter: kunskap/teknologi och utförande. 

Vidare menar Lan och Young (1996) att teknik alltid är förbundet att uppnå vissa resultat, 
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lösa vissa problem, slutföra vissa uppgifter genom användandet av särskilda färdigheter, 

omsätta kunskap och användning av tillgångar. Begreppet teknologi avser inte enbart tekniken 

innesluten i produkten, men också kunskap och information avseende dess användning.  

 

Vid hänvisning till tekniska innovationer är det viktigt att särskilja mellan process- och 

produktinnovationer. Enligt Greenhalgh och Rogers (2010) har det inom det ekonomiska 

studiefältet mestadels fokuserats på produkt- och processinnovation. Produktinnovationer 

omfattar införandet av en vara eller tjänst som är ny eller väsentligt förbättrad gällande dess 

egenskaper eller avsedda användning, som kan påverkar organisationers prestationer. 

Processinnovationer avser däremot innovationer som syftar till att förbättra effektivitet och 

produktivitet av produktion, likväl reducera graden av felaktigheter (Datta, Reed & Jessup, 

2013).  

2.2 Digital mognad  
Kane et al. (2015) definierar tillståndet för digital mognad som en organisation där digital 

teknologi har förändrat processer, kompetensförsörjning och affärsmodeller. För att uppnå en 

digital mognad behöver organisationer förändra deras struktur, arbetsuppgifter, medarbetare 

och organisatoriska kultur i linje med den digitala utvecklingen (Maier, Moultire & Clarkson, 

2012). Kane et als. (2015) beskrivning av digital mognad innebär att digital mognad inte 

enbart utgör ett tillstånd där en omvandling uppstått, utan även att organisationen förändras 

och att hela organisationen anpassas för att agera i en ny digital omgivning.  

Matt, Hess och Benlian (2015) samt Kane et als. (2015) studie påvisar att samverkan och 

innovation inom den organisatoriska kulturen ökar i takt med en ökad digital mognad. Vidare 

belyser Kane et al. (2017) att längs skalan av digital mognad, tenderar strategier att skifta 

fokus från intern effektivitet mot transformation och beslutsfattning. I takt med en ökad 

digital mognad, ökar efterfrågan på digital kompetens.  

Enligt Kane et al. (2015) kan organisationer alltid utvecklas för att öka dess digitala mognad 

och därför talar forskare om en digital transformation som ett konstant pågående arbete. I 

detta avseende diskuterar Matt, Hess och Benlian (2015) samt Kane (2017) digital 

transformation som innefattar antagandet av affärsprocesser och praxis i syfte att stödja 

organisationen. För det första innebär det att digital transformation är grundläggande för hur 

organisationen svarar på digitala trender. Andriole (2017) menar att stor del av behovet för en 

digital transformation ligger bortom organisationens kontroll. Det handlar om att 

anpassningen till hur kunder, partners, anställda och konkurrenter använder digital teknik för, 

som påverkar deras agerande och vad de förväntar sig.  

Det finns många fördelar av en digital transformation som ökad effektivitet, innovation, 

finansiella resultat, konkurrenskraft, produktivitet och nya sätt att interagera med kunder 

(Andriole, 2017; Matt et al, 2015; Westerman & McAfee, 2012) Trots de många fördelarna 

med en digital transformation råder flertalet utmaningar. Komplexiteten i digital omvandling 

kräver etablerade metoder (Matt et al, 2015) och genomgripande planering, genomförande 

och stöd av högsta ledningen, men avsaknad av dessa är vanligt i praktiken och ofta orsaken 

till misstag (Andriole, 2017).  
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Vid digital transformation bör ledningen beakta vilka organisatoriska förmågor som behöver 

förändras. Ismail, Khater och Zaki (2017) menar att organisatoriska beslut bör fattas med 

avseende på anställda, skicklighet och förmågor. Kumar (2015) och Matt et al. (2015) anser 

att anställda konstant bör utvärderas i förhållande till dess tid inom organisationen, i dess roll 

samt dess kompetens och förmåga. Detta för att utvärdera om det råder ett behov av intern 

utbildning eller nyrekrytering för att bemöta de nya kraven som uppstått av en digital 

transformation (Matt et al., 2015). För organisationen möjliggör det en kategorisering av 

anställda utifrån dess digitala mognadsgrad vilket underlättar att genomföra transformationen 

på ett mer strukturerat sätt. Ytterligare beslut bör tas avseende teknologin för att uppmuntra 

till digitala tankesätt och stödja anställda till att snabbt anpassa sig efter förändringar. Detta 

för att säkerställa kompetenta medarbetare med skickligheter och förmågor för att tillvara ta 

de digitala trenderna (Kumar, 2015; Berman, 2012).  

2.3 Kompetens 
Kompetens omfattar kunskaper, skickligheter, erfarenheter, värderingar, nätverk samt tyst 

kunskap (Caupin, Knowpfel, Koch, Pannenbäcker, Pérez-Polo, Seabury, 2006). Kompetens är 

ett aktivt begrepp, vilket innebär kunskap som kommer till uttryck när en person gör något. 

Följaktligen används kompetens för att beskriva en verksamhets eller individs skicklighet och 

dess förmåga att utföra vissa uppgifter och aktiviteter och finns därmed både på 

medarbetarnivå och på verksamhetsnivå (Russo, 2016). Att belysa den organisatoriska 

kompetensen innebär en uppfattning om att de kollektiva faktorerna ligger bakom företagets 

prestationer. Enligt Özcelik och Ferman (2006) innebär detta tankesätt att en prestation 

definieras efter ett kollektiv, det vill säga av samtliga i arbetskraften. När det talas om 

organisations - eller företagskompetens syftas det på den totala kompetensen hos 

medarbetarna som innebär att varenda medarbetares kompetens är betydelsefull (Ellström, 

1997). 

 

Kompetens är en av de ledande frågorna inom organisationers samtliga områden och är av 

stor betydelse för bland annat strategiutveckling, finansiering, produktutveckling, produktion 

samt innovation. För organisationers överlevnad och framgång är medarbetaren en viktig 

beståndsdel. Detta menar Ellström (1997) beror på att det är medarbetarens kunskap och 

skicklighet som leder till uppfinnandet av lösningar till problemställningar och uppdrag som 

organisationer ställs inför. 

  

Inom vetenskapen är kompetens ett brett och komplext begrepp med flertalet varierande 

definitioner som bland annat hänförs till en individs förmåga och handlar således inte enbart 

om kunskaper utan infattar färdigheter, relationer, värderingar och attityder, det vill säga allt 

det som krävs för att uppnå ett gott slutresultat (Brockmann, Clarke och Winch, 2009) 

Denna studie tillämpar ett koncept av kompetens utifrån bland annat forskarna Biemans, 

Nieuwenhuis, Poell, Mulder och Wesselink, (2004), Le Deist och Winterton (2005) samt EU 

(2006) som lyder: kompetens är en förmåga att mobilisera och tillämpa nödvändig kunskap, 

skickligheter, motivation och värderingar vid utförandet av en uppgift i ett givet sammanhang. 

Tucker och Cofsky (1994) beskriver olika typer av kompetensegenskaper:  
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a) Kunskap, hänvisas till information och lärande som är vilande hos en person.  

b) Skicklighet, hänvisas i detta sammanhang till en persons förmåga att utföra en viss uppgift. 

c) Motiv, utgörs i sammanhanget av känslor, önskningar, fysiologiska behov eller liknande 

impulser som framkallar en handling.  

d) Värderingar - hänvisar till en persons attityder, värderingar och självbild. 

 

Denna definition innebär att (1) kompetens är en separat förmåga och inte summan av ett 

antal underliggande beståndsdelar, (2) kunskap, skickligheter, motivation och värderingar är 

oberoende egenskaper hos människor samt att (3) en kompetens är relaterad till en uppgift. 

Beståndsdelarna kunskap och skickligheter är synliga och relativt ytliga egenskaper. Enligt 

Spencer och Spencer (1993) är utbildning det mest kostnadseffektiva sättet att säkerställa 

medarbetares förmågor medan motivation och värderingar är mer dolda, djupare och centrala 

för individens personlighet och beteende.  

  

Kompetens är ett användbart begrepp och kan definieras utifrån begreppen individ och arbete. 

Med arbete syftar Ellström (1997) på olika uppgifter eller problem som en individ ska hantera 

för att uppnå ett resultat. Dessa uppgifter kan individen själv fastställa och inkluderar även de 

metoder och arbetssätt som används för att lösa uppgifterna. Enligt Corten (2014) beror 

antalet kompetenser som krävs för att avklara en arbetsuppgiftens detaljnivå och 

komplexitetsnivå. 

  

Özcelik och Ferman (2006) grupperade kompetenser utefter tekniska eller funktionella 

kompetenser (kunskap & skicklighet) som associeras med teknik eller funktionell expertis 

som krävs för att utföra rollen. Dessa är specifika kunskaper som krävs för att utföra ett visst 

jobb inte en viss yrkesroll. Utifrån funktionella kompetenser definierar Ellström (1997) 

termen kvalifikation som den kompetens som krävs av arbetsgivaren för att klara av en 

specifik arbetsuppgift. Konceptet kvalifikation fokuserar på kompetenser som av olika 

anledningar anses värdefulla av interna och externa arbetsmarknader som följaktligen innebär 

att kompetenser har ett utbytesvärde.  

 

Ellström (1997) framhäver att det många gånger är viktigt att göra en distinktion av 

kompetens och belyser i forskning tre distinktioner av begreppet. För det första, givet 

uppfattningen om att kompetens avser egenskapen hos en individ, kan en distinktion göras 

mellan: (a) formell kompetens, som innebär färdigheter bekräftade via utbildning och betyg 

samt (b) faktisk eller reell kompetens, som avser förmågan att på ett framgångsrikt sätt 

hantera reella situationer för att kunna utföra en arbetsuppgift. Faktisk kompetens utvecklas 

gradvis vilket innebär att individen ökar dess kunnande genom att lösa vissa uppgifter och på 

så sätt utvecklas kompetensen genom praktiken. Även om faktisk kompetens skiljer sig, per 

definition, från formell kompetens är det inte ovanligt att en individ har formell kompetens 

utan faktisk kompetens och tvärtom. Warhurst och Thompson (2006) hävdar att formell 

kompetens ofta används som en indikator på faktisk kompetens. Den andra distinktionen som 

Ellström (1997) avser är arbetskravet. Ellström (1997) menar att det är viktigt att särskilja 

mellan föreskrivna och faktiska krav, det vill säga mellan de officiella kompetensbehoven och 

den kompetens som faktiskt krävs av arbetet. Idealistiskt motsvarar det officiella 
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kompetensbehovet de faktiska kompetenskraven för ett jobb. Denna korrespondens kan 

däremot påverkas av olika faktorer, exempelvis kan efterfrågan och tillgången på 

kvalificerade personer inom den interna och externa på arbetsmarknaden utgöra en 

påverkande faktor (Ellström & Kock, 2008). Den tredje distinktionen som belyses av Ellström 

(1997) är att det går att argumentera för att kompetens varken är en primär egenskap hos en 

individ (eller ett kollektiv) och inte heller det primära attributet av ett arbete. Fokus ligger 

snarare på samspelet mellan individen och på den faktiska kompetensen som tillämpas av 

individen vid utförandet av arbete. Således går att det att uppfatta kompetens som ”tillämpad 

kompetens” (Ellström, 1997). Denna uppfattning påverkas dels av den kompetens som 

individen tillför arbetsuppgiften och dels av egenskaperna i själva arbetsuppgiften. Således 

kan ”tillämpad kompetens” ses som en dynamisk process av lärande för att förena individens 

förmåga och kraven i jobbet. Detta innebär bland annat att både faktorer hos den anställde och 

faktorer relaterade till arbetet kan underlätta och begränsa i vilken utsträckning den anställde 

kan tillämpa och utveckla dess faktiska kompetens. 

 

2.3.1 Digital kompetens 
Digital kompetens är en relativ ny term som ännu inte är väldefinierad men som har 

introducerats i policyrelaterade dokument och journaler (OECD 2005). Bland annat 

rekommenderar Europeiska Kommissionen (2011) och Ala-Mutka (2011) i deras 

policyrelaterade dokument att synsätten på digital kompetens bör vara dynamiska och 

regelbundet revideras. Detta på grund av den teknologiska utvecklingen och dess användning 

i samhället. Enligt Ilomäki, Kantosalo och Lakkala (2011) bidrar ny teknologi, som konstant 

förändras, till förändringar i samhällen och kulturer som i sin tur påverkar tillämpningen och 

definitionen av termen digital kompetens. 

 

Enligt Adeyemon (2009) och Krumsvik (2008) är digital kompetens ett av de senare 

koncepten som beskriver teknikrelaterade kunskaper. Under de senaste åren har flera termer 

använts för att beskriva yrkeskunskaper- och skickligheter som tillämpar digitala tekniker; 

såsom IKT-färdigheter, tekniska kunskaper, informationskompetens, datakunskap och digitala 

färdigheter (OECD, 2010). Europeiska kommissionen (2006) har definierat digital kompetens 

som säker och kritisk användning av informationsteknik för arbete, fritid och kommunikation. 

Digital kompetens har grundats på huvudsakliga färdigheter inom IKT. Det handlar om 

användningen av datorer för att hämta, utvärdera, lagra, producera, presentera och utbyta 

information och att kommunicera och delta i samarbetsnät via Internet (Europeiska 

Kommissionen, 2010). Denna definition redogör för kunskaper, skickligheter och 

inställningar som behövs för att vara digitalt behörig. Den förutbestämda kunskapen 

inbegriper förståelsen för; hur datorprogram fungerar, riskerna med internet och online 

kommunikation, teknikens roll när det gäller att stödja kreativitet och innovation, förståelse 

för giltigheten och tillförlitligheten i informationen online samt de rättsliga och etiska 

principerna bakom användningen. De nödvändiga skickligheterna omfattar förmågan att 

hantera information, förmågan att använda internetbaserade tjänster och tekniken för att stödja 

kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. När det gäller inställningen betraktar 

rekommendationen från Europeiska Kommissionen (2010) vikten av kritiskt tänkande och 



11 

 

reflekterande gällande informationen samt vikten av ansvarsfullt användande. Vidare menar 

den Europeiska Kommissionen (2011) att genom att fokusera på digital kompetens förläggs 

fokus på nya kunskaper och skickligheter för nya former av jobb.  

 

I senare publikationer avseende begreppet används kompetens mer än skickligheten vilket 

återspeglar behovet av ett bredare och djupare innehåll av begreppen. OECD (2005) tydliggör 

relationen mellan kompetens och skickligheter där en kompetens är mer än bara kunskaper 

och skickligheter. Det handlar om förmågan att uppfylla komplexa krav, genom att konstruera 

och mobilisera skickligheter och inställningar i ett givet sammanhang (Ilomäki, Kantosalo, 

Lakkala, 2011). Flertalet ramverk som studerar digital kompetens bygger på 

kompetensutveckling och förmågan att använda specifika uppsättningar av digitala verktyg 

eller program. Ala-Mutka (2011) syftar på förmågan att använda särskilda verktyg eller 

program och menar att det bara är ett av flera kompetensområden som behöver utvecklas av 

användarna för att fungera i en digital miljö. En senare studie påvisar att fokus läggs på de 

operativa och applikationsorienterade kunskaperna och skickligheterna (Ferrari, 2013).  

 

2.4 Kompetensnivåer 
Dreyfus och Dreyfus (1980), Markowitsch, Luomi-Messerer, Becker, Matthias. och Spöttl 

(2008) samt De Jong och De Jong (2008) diskuterar kompetensnivån med avseende på 

möjligheten att genomföra yrkesuppgifter och kvalitén på resultatet. Dreyfus och Dreyfus 

(1980) hävdar att en individs kompetensnivå inte kan observeras direkt utan uttrycks först när 

individen utför en arbetsuppgift i en given situation. Följaktligen innebär det att beskrivningen 

av kompetensnivån hos en individ motsvarar beskrivningen av att utföra arbetsuppgiften. 

Enligt Markowitsch et al. (2008) bestäms kompetensnivån för att utföra en arbetsuppgift av 

två aspekter: komplexitetsnivån i uppgiften och expertisnivån hos personen. Komplexiteten i 

uppgiften beskriver den absoluta kompetensnivån medan expertis alltid utgör en relativ 

dimension (Markowitsch et al., 2008). Figur 1 illustrerar kompetensnivåerna samt tre 

horisontella linjer avseende komplexitetsnivån hos den faktiska uppgiften. På varje 

komplexitetsnivå går det att särskilja olika expertisnivåer till följd av en variation i kvalitén 

avseende resultatet av processen eller produkten. De lutande linjerna representerar 

expertisnivåerna (nybörjare till expert). 
 

Enligt De Jong och De Jong (2008) är individen 

som utför en mer komplex uppgift (en uppgift 

på högre nivå) mer kompetent än någon som 

utför en mindre komplex uppgift. Det innebär 

att beskrivningen av komplexiteten i 

arbetsuppgiften motsvarar kompetensnivån hos 

individen som framgångsrikt genomför 

uppgiften. Markowitsch et al. (2008) menar i 

detta sammanhang att en individ som är 

kompetent på en viss komplexitetsnivå, det vill 

Figur 1: Kompetensnivåer 
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säga utför en uppgift framgångsrikt, kan bli mer kompetent genom att lära sig att åstadkomma 

en mer komplex uppgift. 

  

Expertisnivån utgörs av den variation som förekommer vid genomförandet av en uppgift på 

en viss komplexitetsnivå och förklarar varför en del människor presterar bättre på en viss 

komplexitetsnivå än andra. Dreyfus och Dreyfus (1980) belyser två aspekter som har 

betydelse för variation i prestationsförmåga: processen och resultatet. Processen är summan 

av mentala och fysiska aktiviteter vid utförandet av en uppgift. Någon som enkelt utför en 

uppgift på en viss komplexitetsnivå är mer kompetent än någon som finner denna uppgift 

svår. Vidare skall processen bedömas, detta genom observation eller självbedömmande av 

erfarenheten vid utförandet av uppgifter på en viss kompetensnivå. Avseende resultatet av en 

avslutad uppgift kan det variera mellan tillfredsställande och överlägsen, som innebär att 

individen som levererat ett resultat av överlägsen kvalitet är mer kompetent än någon som 

levererar ett tillfredsställande resultat på samma professionella uppgift (Dreyfus & Dreyfus, 

1980). 

  

En individ som har hög expertis på en lägre komplexitetsnivå innebär nödvändigtvis inte att 

denne blir en nybörjare på en högre komplex nivå. Dock kan det vara nödvändigt att den 

berörda personen utvecklar andra personliga egenskaper som kunskaper och skickligheter 

innan en uppgift utförs på en högre komplexitetsnivå (Markowitsch et al., 2008). I figur 1 

uttrycks detta av de mindre luckorna mellan den högre expertisnivån på en given 

komplexitetsnivå och nybörjarnivån för nästa komplexitetsnivå. En liknande situation gäller 

för en uppgift i ett nytt sammanhang. För att slutföra samma uppgift i ett nytt sammanhang 

måste personen förvärva kontextualiserad kunskap, även om kompetensen redan innehas på 

denna komplexitetsnivå. Däremot menar Dreyfus och Dreyfus (1980) att det även är möjligt 

att en person har tillräckligt med andra personliga egenskaper som kunskap och skickligheter, 

för att vara kompetent på en högre komplexitetsnivå, som nybörjare eller på högre 

expertisnivå. 

2.5 Kompetensförsörjning 
Fombrun, Devanna, och Tichy (1981) beskriver kompetensförsörjning som en 

sammanfattande beteckning på planering och åtgärder som syftar till att förse organisationens 

behov av arbetskraft. Organisationers arbete med kompetensförsörjning används bland annat 

för att öka dess möjlighet till att förse organisationen med framtida resurser. Becker och 

Huselid (2006) menar att kompetensförsörjning fokuserar på hur organisationen ska uppnå 

framgångar i framtiden snarare än i den rådande situationen. Kompetensförsörjning bör 

således utgå från att organisationen skall ha förutsättningar för att bemöta och hantera 

organisationsförändringar (Armstrong, 2009). Aslam, Aslam, Ali, Habib och Jabeen (2014) 

anser därför att organisationer inte bör fokusera på att matcha arbetssökande till 

organisationen som syftar till att bevara liknande kompetens inom organisationen, utan 

snarare fokusera på en kompetensvariation. Antilla (1999) hävdar att kompetensförsörjning är 

en av de viktigaste processerna i en organisation som bör vara överordnad alla andra 

processer inom organisationen.  
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Kompetensförsörjning kan delas in i två aspekter: en synlig och osynlig del. Den synliga 

delen utgörs av bland annat policydokument som omfattar kompetensutveckling, frågor 

avseende utbildningsprogram och rekrytering, men även underlag för medarbetarsamtal. Då 

dessa områden är mer påtagliga förenliga med kompetensförsörjning investerar därför 

ledningen mer kapital på kompetensutvecklingen. Den osynliga delen omfattar medarbetarnas 

förmåga att själva utveckla dess kompetens genom att lära sig att hantera och klara uppgifter i 

det vardagliga arbetet (Antilla, 1999). 

  

När det gäller kompetensförsörjning med avseende på verksamhetsmål och planer belyser 

Fombrun, Devanna, och Tichy (1981) strategisk kompetensförsörjning. Enligt Fombrun, 

Devanna, och Tichy (1981) och Nkomo (1988) är strategisk kompetensförsörjning en process. 

Processen tillämpas för att skapa mål för mänskliga resurser till att utveckla strategier för att 

uppnå dessa mål. Termen strategisk personalhantering, eller strategic human resource 

management, avser enligt Wright och McMahan (1992) planerad personalutnyttjande och 

aktiviteter som syftar till att organisationen uppnår dess mål. Processen inom strategisk 

kompetensförsörjning inleds med att identifiera behovet av kompetens och metoder för att 

attrahera rätt medarbetare (Dyer, Lee & Reeves, 1995). Nästa steg i processen består av en 

rekryteringsprocess där nyanställdas kompetens stämmer överens med kraven som arbetet 

ställer idag och i framtiden. Eftersom organisationer förändras relativt snabbt är det viktigt att 

beakta vilken typ av medarbetare som behövs i framtiden (Hondeghem & Vandermeulen, 

2000). Antilla (1999) hävdar att en av de större utmaningarna inom området utgörs av att 

kunna identifiera förändrade förutsättningar som potentiellt kan komma att uppstå, för att öka 

möjligheten till att utveckla kompetenser i en sådan förändring. De efterföljande momenten 

består av introduktion och olika former av kompetensutveckling som avser komplettera, 

utveckla och behålla medarbetare, men inkluderar även en avveckling av medarbetare (Dyer 

et al., 1995).  

 

Eftersom kompetensförsörjning utgör en process finns det alltid möjlighet för utveckling och 

effektivisering. Utgångspunkten för en effektiv kompetensförsörjning erhålls genom att ledare 

och medarbetare har en gemensam uppfattning på kompetenskrav, den befintliga 

kompetensen, det aktuella behovet och processen. Antilla (1999) påpekar att medarbetare 

dessutom ska ha möjlighet att vara en del i processen och dessutom kunna delta vid styrandet 

av kompetensförsörjning. Becker et al. (2006) uppger att det råder en teoretisk och empirisk 

koppling mellan kompetensförsörjning och organisationens prestationer. Dyer et al. (1995) 

kategoriserar resultat och föreslår att utfallet av personalledning och insatser avseende 

medarbetarna ha en direkt påverkan på organisationens prestanda. Vidare har tidigare 

forskning påvisat sambandet mellan verksamhetsstrategi och personalledning. Jackson och 

Schuler (1987) förklarar att organisationer som antar strategier innefattande 

kostnadsreduktion kräver att anställda arbetar effektivare. Organisationer som antar strategier 

avseende kvalitetsförbättring kräver däremot att anställda arbetar smartare. En tredje strategi, 

en innovationsstrategi, som organisationer kan anta kräver att arbetstagare genomför arbetet 

annorlunda än nuvarande tillstånd. Vid genomgång av flertalet branscher fann Terpstra och 

Rozell (1993) att strategisk personalledning var positivt korrelerat till organisationens tillväxt. 

MacDuffie (1995) finner att personalledning som är integrerad med strategiska frågor ka 
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relateras till högre produktivitet och kvalitet vid produktion. Vidare påvisar Andersen et al. 

(2007) att strategisk personalledning har en positiv effekt gällande organisationens 

prestationer. Denna uppfattning är i linje med Mudulis (2012) som rapporterar att 

affärsstrategi är en avgörande faktor vid planering av strategisk personalhantering. I en senare 

studie kom Messersmith, Patel, Lepak, och Gould-Williams (2011) och fram till att 

personalledning har en positiv inverkan på medarbetares inställning och beteende. Detta 

menar de har bidragit till högre effektivitet i produktiviteten, såväl som i det övergripande 

resultatet. 

 

När det gäller operativ personalledning och strategisk personalledning menar Tung-Cbun 

(1998) att det är två sidor av samma mynt. Operativ personledning ser till den dagliga 

verksamheten som är avgörande för att bemöta medarbetarnas behov, medan strategisk 

personalledning handlar om att förutsäga resultat och säkerställa att organisationen har 

tillräckligt kompetent mänskligt kapital för att uppnå dess mål. Båda aspekterna av mänskliga 

resurser är grundläggande komponenter som kan leda framgång. 

2.6 Kompetensutveckling 
Med tiden har termen kompetensutveckling kommit att bli ett paraplybegrepp för allt som 

involverar förmågan att klara vissa omställningar, utveckling och förnyelse. Av denna 

anledning talar forskare om kompetens som ett dynamiskt begrepp, eftersom kompetensnivån 

hos en individ ständigt utvecklas och förändras. Nordhaug (1991) och Ellström och Kock 

(2008) belyser att kompetensutveckling kan definieras som ett övergripande begrepp för de 

olika faktorer som påverkar kompetensutbudet på den inre arbetsmarknaden (hos enskilda 

medarbetare, grupper av medarbetare eller hela personalstyrkan). Kompetensutvecklingens 

tillvägagångssätt kan, enligt Ellström och Kock (2008), beskrivas genom tre moment 1) 

ledning av kompetensutvecklingen, 2) att skaffa, skapa, behålla, överföra och avveckla 

kompetens, 3) identifiera och mäta kompetens och kompetensbehov. Hansson (2005) redogör 

för de varierande avsikterna kring kompetensutvecklingen. Vid ett förändringsarbete kan 

införskaffandet av kompetens ske genom bland annat rekrytering, outsourcing eller köp av 

tjänster. Kompetensutvecklingens ändamål utgörs enligt Hansson (2005) av att skapa och 

behålla kompetensen inom organisationen. Mer specifikt hänvisar Ellström och Kock (2008) 

till åtgärder avseende: (a) rekrytering, marknadsföring och personalmobilitet både internt och 

externt avseende organisationen; (b) utbildning eller träning av personal genom exempelvis 

interna eller externa kurser; (c) planerade förändringar av arbetsuppgifter. Wallo (2014) 

hävdar däremot att kompetensutveckling främst sker i samband med prestation i det alldagliga 

arbetet, som medför att arbetsuppgifterna ger medarbetaren möjligheten att lära sig något nytt. 

Detta kan ur organisationens perspektiv vara planerad eller oavsiktlig, som enligt 

Markowitsch et al. (2008) hänvisas till en individuell lärandeprocess vilken genom kompetens 

erhålls. Därför menar Ellström och Kock (2008) att det viktigaste stödet avseende 

kompetensutveckling är att variera arbetsformer och arbetssätt. 

  

Kompetensutveckling har diskuterats utifrån de individuella effekterna. Puah och Ananthram 

(2006) konstaterar att kompetensutveckling bidrar till ökad skicklighet när det gäller att kunna 

hantera nuvarande uppgifter. Shantz, Alfes, Truss, Soane och Emma (2013) hävdar att 
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resultaten av kompetensutveckling leder till ökad arbetskompetensen, vilket i sin tur bidrar till 

att förbättra organisations effektivitet. Vidare kommer Shantz et al. (2013) i sin studie fram 

till att utbildning bidrar till ökad arbetsprestation utan att öka medarbetarens kvalifikationer.  

 

Tidigare forskning har belyst motiven till kompetensutveckling. Tichy (1983) samt Gill, 

Kock, och Ellström (2005) uppmärksammar omgivningens betydelse för utveckling av företag 

och myndigheter som även inkluderar strategier för kompetensutveckling. De viktiga 

faktorerna som Tichy (1983) finner utgörs av den tekniska och ekonomiska miljön, som 

exempelvis automatisering av arbetsuppgifter, ökad betydelse av informationsteknik och 

minskande produktivitet. Även Pettigrew, Hendry, och Sparrow (1988) samt Hendry et al. 

(1991) belyser olika yttre faktorer som ses som nödvändiga men inte tillräckliga för 

företagens investeringar i utbildning och annan kompetensutveckling. De menar att i de flesta 

fall utlöses investeringarna av ökat förändringstryck, vilket påtvingar organisationer till 

utveckling, i form av exempelvis produktutveckling eller tekniska förändringar. I vanliga fall 

skapar dessa förändringar, enligt Ellström och Kock (2008), ett kompetensgap och utgör 

därför den främsta drivkraften till investeringar i kompetensutveckling. Pettigrew et al. (1998) 

(1988) samt Ram (2000) finner i deras studier att faktorerna som pådrivit 

kompetensutveckling bland annat har utgjorts av ökad efterfrågan på lönsamhet, ökade krav 

från kunder avseende kvalitet och leveranstider samt ökade krav på kompetent personal. 

Enligt Ellström och Kock (2003) är målet med kompetensutvecklingen att uppnå ökad 

produktivitet som innebär att personalen ska kompetensutvecklas i det dagliga arbetet.  

Antilla (1999), Ellström och Kock (2008) kan kompetensutveckling ses utifrån ett kvantitativt 

och kvalitativt perspektiv. Den kvantitativa kompetensutvecklingen omfattar åtgärder som 

behövs utföras för att organisationer ska erhålla lämplig kompetens inom det prioriterade 

området. Den kvantitativa metoden fokuserar på att utveckla men även behålla kompetensen 

inom organisationen. Detta kan ske på olika sätt: genom att leda rekryteringen med syftet att 

hitta medarbetare med den kompetens som krävs inom ett specifikt kompetensområde. En 

ytterligare åtgärd kan vara att förflytta en viss medarbetare för att således kan kompetensen 

användas inom det prioriterade kompetensområdet (Antilla, 1999). Sammanfattningsvis kan 

kvantitativ kompetensutveckling ses som en utveckling som motiveras av ett verkligt behov 

(Ellström & Kock, 2008) som omfattar anskaffandet av rätt kompetens och rätt antalet 

medarbetare (Antilla, 1999). 

  

Kvalitativ kompetensutveckling syftar enligt Ellström och Kock (2008) på att utveckla de 

kvalifikationer som erfordras för att medarbetare ska kunna lösa sina befintliga 

arbetsuppgifter på rätt sätt. Genom att höja den formella kompetensen, förbättra gruppens 

kunskaper, höja dess förmågor, påverka dess motivation och inställning, genomföra praktik 

och arbetsbyten för att öka erfarenheten bidrar det till att utveckla de interna förutsättningarna 

för att lösa arbetsuppgifterna. Vidare kan även externa omständigheter bidra till en ökad 

kompetens i form av bättre tillgång till information, förbättring av teknikstöd, hjälpa 

målgruppen skapa ett bra kontaktnät samt se till att det finns ett gott arbetsklimat. Den 

kvalitativa kompetensutvecklingen menar Antilla (1999) fokuserar på att skapa och utveckla 

en organisationskultur där organisationens verksamhetsmål kan integreras med medarbetarna. 
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2.7 Tidigare forskning 

Andriole (2017) uppmärksammar att det inom den offentliga sektorn finns ett allt ökat intresse 

kring digitalisering och dess påverkan på effektivitet. Forskning inom ramen för digital 

mognad har huvudsakligen koncentrerat på privata organisationer. Orsaken till detta är att 

privata organisationer kommit längre fram i utvecklingen av dess digitala mognad. 

Forskningen gällande myndigheters digitala transformation har påvisat att digitala teknologier 

har stor en påverkan på myndigheter. Bellman och Eggers (2015) konstaterar att 75 procent av 

de studerade respondenterna, i deras studie, angav att digitala teknologier har en eruptiv effekt 

på den offentliga sektorn. I samma studie påvisades det att den största utmaningen med 

införandet av digitala teknologier utgörs av säkerställandet av tillräckligt kompetenta 

medarbetare. Detta då teknologin medför stora organisatoriska förändringar och medarbetare 

tvingas in i en ny organisationskultur (Bellman & Eggers, 2015). Samtidigt hävdar Bellman 

och Eggers (2015) utifrån sin studie att digital förändring blir allt mer påtvingat på 

myndigheter. Forskarna menar att världens myndigheter varken kan eller har råd för att 

blunda för sanningen: att en digital myndighet kan leverera samma sak fast till ett lägre pris. 

Särskilt när fler och fler medborgare kräver digitala tjänster har myndigheter inte råd att 

behålla status quo ändå (Bellman & Eggers, 2015).  

 

Vidare påvisar Bellman och Eggers (2015) att det inom den offentliga sektorn finns en 

västenligt lägre grad av digital utveckling. 70 % av de studerade offentliga verksamheterna i 

Bellman och Eggers (2015) studie ansåg sig ligga efter i dess digitala mognad i jämförelse 

med verksamheter inom den privata sektorn. Vidare identifierade forskarna att enbart 30 

procent av de offentliga verksamheterna aktivt engagerar sig den digitala utvecklingen 

(Eggers & Bellman, 2015). 

 

I en annan studie har forskarna Roddis och Bellman (2015) studerat mer än 400 respondenter 

från olika delar av den offentliga sektorn i Stor Britannien. Forskarna identifierade genom 

studien varierande hinder som saktar ner den digitala utvecklingen i den offentliga sektorn. I 

samma studie fann forskarna också framgångsfaktorer som påskyndat den digitala 

omvandlingen i Stor Britannien. Bland utmaningarna nämns lagar och förordningar och 

bristande flexibilitet som stora hinder för en ökad grad av digital mognad. Ytterligare 

utmaningar som Roddis och Bellman (2015) funnit i deras studie är medarbetarnas förmåga 

och färdighet att anamma den digitala omvandlingen. 26 procent av respondenterna i studien 

fann att de enskilda myndigheterna har tillräckligt med kompetenta medarbetare för att 

genomföra en digital omvandling. Däremot angav 93 procent av de studerade myndigheterna 

att arbetskraft och kompetens utgör den främsta utmaningen vid övergången mot en 

digitaliserad verksamhet. Samtidigt framhålls det att 28 procent av de studerade 

myndigheterna anser att dessa har resurser eller möjligheter att erhålla den kompetens som 

behövs till följd av digitaliseringen. Den tidigare forskningen klargör att för att uppnå den 

digitala transformationens fulla potential krävs det att myndigheter erhåller nya färdigheter. 

Det handlar inte enbart om att rekrytera nya medarbetare, utan även om att utveckla 

existerande medarbetare (Roddis & Bellman, 2015).   
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2.8 Sammanfattning  
Innovation avser implementering eller kommersialisering av en idé. Innovation kan vara 

något som redan finns på marknaden men är nytt för individen i sig. Innovationer klassificeras 

beroende på graden av förnyelse, det vill säga hur nytt det är i förhållande till nuvarande 

tillstånd. Teknologisk innovation utgörs av processen vid utveckling av nya produkter och 

processer.  

 

Kompetens används för att beskriva en verksamhets eller individs skicklighet och förmåga att 

utföra vissa uppgifter och aktiviteter. Att belysa den organisatoriska kompetensen innebär en 

uppfattning om att de kollektiva faktorerna som ligger bakom företagets prestationer. 

Förmågan att klara av en arbetsuppgift beror på uppgiftens komplexitetsgrad och individens 

expertisnivå. 

 

För organisationer gäller det att planera och införa åtgärder som syftar till att förse 

organisationens behov av arbetskraft, för att bemöta dess nuvarande men även framtida 

utmaningar. På längre sikt bör kompetensförsörjning utgå från verksamhetsmålen för att 

forma strategier för anskaffning, användning, utveckling och bibehållandet av mänskliga 

resurser. Med avseende på kompetensförsörjning bidrar omvärldsanalys till att förstå 

fortlöpande förändringar i omvärlden för att uppfatta vilka förändrade kompetenskrav som 

uppstår. Kompetensutveckling omfattar förmågan att klara vissa omställningar, utveckling 

och förnyelse. Forskare talar om kompetens som ett dynamiskt begrepp, eftersom 

kompetensnivån hos en individ ständigt utvecklas och förändras. Detta främst genom 

utbildning som påvisats bidra ökad skicklighet när det gäller att kunna hantera nuvarande 

uppgifter och bidra till ökad arbetsprestation.  

 

I nästkommande kapitel ges en presentation för uppsatsens metodologiska utgångspunkt och 

tillvägagångssättet för datainsamling. 
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3. Metod  
I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkt och tillvägagångssättet vid 

genomförandet av intervjuer. Därefter analyseras den erhållna datan, den egna processen 

samt studiens och respondenternas trovärdighet och tillförlitlighet utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

3.1 Metodval 
Åsberg (2001) diskuterar huruvida det är undersökningsmetoden som är kvalitativ eller 

kvantitativ, eller om det är det insamlade data som utgörs av kvalitativ eller kvantitativ 

karaktär. En metod anger studiens tillvägagångssätt, det vill säga sekvensen av steg som 

forskaren tillämpar för datainsamling. Datainsamlingsmetoder skiljer sig beroende på studiens 

syfte. Enligt Åsberg (2001) kan data utgöras av kvalitativ karaktär bestående av ord, eller av 

kvantitativ karaktär bestående av siffror. Data återspeglar således egenskaper hos det fenomen 

eller objekt som forskaren ämnar undersöka. Åsberg (2001) hävdar att det är på denna nivå 

som distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ bör göras och inte vid tillvägagångssättet. 

Sättet forskaren samlar in data på kan varken, eller bör, klassificeras som kvalitativt eller 

kvantitativt. Kvalitet handlar om egenskaper och karaktären hos något, medan kvantitet 

handlar om egenskaper i form av mängd, siffror och storlek. Med utgångspunkt i Åsbergs 

(2001) diskussion har uppsatsförfattarna valt att samla in kvalitativ data för att uppfylla 

studiens syfte.  

 

I en undersökning där forskaren strävar efter kvalitativ data är helhetsförståelsen och 

sammanhanget två viktiga faktorer (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Denna 

typ av undersökning är lämplig när forskaren vill generera kunskap om individuella 

upplevelser (Starrin & Svensson, 1994). Undersökningar som ska generera kvalitativ data har 

oftast ingen förutbestämd struktur, utan graden av flexibilitet kan vara relativt hög 

(Christensen et al., 2010). Undersökningsmetoden möjliggör även att forskaren kan få en nära 

relation till respondenterna för att förstå fenomen och påståenden ur deras synvinkel (Olsson 

& Sörensen, 2011). Vidare bidrar insamling av kvalitativ data till en mer djupgående 

information snarare än en informationsbredd (Denscombe, 2016). Uppsatsförfattarna har 

strävat efter att erhålla en djupare förståelse för respondenternas svar i förhållande till studiens 

forskningsfrågor och syfte, vilket utgör motivet för tillämpandet av intervjuer. För att erhålla 

en djupare förståelse har följdfrågor tillämpats medan frågor som potentiellt går att besvaras 

med ja eller nej undvikits i den mån det varit möjligt. Majoriteten av intervjufrågorna 

formulerades därför på ett sätt som innebar att respondenten var tvungen att motivera sitt svar 

(se Bilaga 1). Vidare har det varit nödvändigt ta del av informantens erfarenheter, åsikter, 

tolkningar och känslor för att uppnå en ökad förståelse kring deras syn avseende 

digitaliseringens effekt på kompetens och kompetensförsörjning. Med beaktning till detta 

resonemang gjordes bedömningen om att det var mest lämpligt att samla in kvalitativ data.  

Skulle studien ämnat erhålla en informationsbredd hade kvantitativ data varit mer att föredra. 

Kvantitativ data kännetecknas av flertalet observationsenheter, dock med mindre omfattande 

information om varje enhet, tillskillnad från kvalitativ data som ofta har få 

observationsenheter men med omfattande information om varje studerad enhet (Edling & 

Hedström, 2003).  

3.1.1 Fallstudie 

En fallstudie utmärks av att inriktningen av studien fokuseras på ett specifikt fenomen, vid en 

specifik tidpunkt (Denscombe, 2016), där forskaren observerar och studerar variabler som 
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finns till förfogande (Yin, 2014). Enligt Patel och Davidson (2011) tillämpas fallstudier 

vanligtvis när forskaren syftar till att studera processer eller förändringar. Denscombe (2016) 

menar att fallstudier syftar till en djupare förståelse där undersökningsvariablerna studeras på 

djupare grunder och kopplas till undersökningsfenomenet, snarare än insamling av 

information i en bred utsträckning. Detta möjliggör att forskaren kan studera en helhetsbild av 

undersökningsenheten (Yin, 2014). Uppsatsförfattarnas undersökningsenhet i denna studie 

avser hur digitaliseringen påverkar kompetens och kompetensförsörjning inom svenska 

myndigheter. Eftersom uppsatsförfattarna ämnat identifiera och på ett djupgående sätt 

analysera detta, med hjälp av kvalitativ data, upplevdes en fallstudie vara mest lämpligt. Den 

främsta problematiken med fallstudier är att dess resultat är svårt att generalisera eftersom det 

enbart är ett fall som studeras. Av denna anledning kan resultatet därför inte antas 

representera samtliga fall i realiteten (Patel & Davidson, 2011). För att få mer uttömmande 

information om undersökningsområdet studeras därför flera olika svenska myndigheter som 

genomgår en digitaltransformation. Resultaten från denna studie kan bidra till ökad kunskap 

inom det valda forskningsområdet, men däremot anser uppsatsförfattarna att det flertalet 

studier bör genomföras för att ha möjlighet att dra generella slutsatser (Denscombe, 2016). 

3.2 Datainsamling 
 

3.2.1 Primärdata 

Vid insamling av data brukar forskaren särskilja mellan primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är empiriskt material som skapats för en specifik undersökning (Alvehus, 2013) 

och som forskaren själv samlat in då tidigare data på ett fullständigt sätt inte tillfredsställt 

informationsbehovet. Insamling av primärdata kan dock vara problematiskt och 

resurskrävande (Christensen et al., 2010).  

I syfte att samla in primärdata har det genomförts semistrukturerade intervjuer som 

karakteriseras av att intervjuaren/forskaren tillämpar en intervjuguide med teman och frågor 

som skall behandlas under intervjun. Semistrukturerade intervjuer utgör en högre grad av 

flexibilitet i jämförelse med strukturerade intervjuer genom att innehållet och frågeordningen 

kan variera under varje enskild intervju (Christensen et al., 2010). Fördelen med tillämpning 

av en intervjuguide är att intervjuaren dels kan undvika att ställa onödiga frågor och dels kan 

kontrollera att samtliga teman blir besvarade (Häger, 2007). Ur denna aspekt upplevdes det 

vara av vikt att komma i kontakt med individer som är eller har varit verksamma vid 

kompetensförsörjning och som varit involverade i myndighetens digitala transformation och 

bevittnat förändringar i kompetenskrav. Detta i syfte att tydligare förstå deras syn på den 

eventuella problematiken. Vidare upplevdes det vitalt att komma i kontakt med individer 

inom myndigheten som arbetar med kompetens och kompetensförsörjning inom den operativa 

verksamheten för att få en bättre syn på förändringar och digitaliseringens roll och påverkan.  

Intervjuerna utgör den främsta källan för det empiriska underlaget. Med hänsyn till detta 

formulerades och ställdes intervjufrågor på ett sätt som skulle generera uttömmande svar. 

Samtliga intervjufrågor utformades utifrån studiens problemdiskussion, forskningsfrågor, 

syfte och teoretiska referensram. Intervjuguiden innehöll öppna frågor och med hänsyn till att 

erhålla urholkande svar valde uppsatsförfattarna att undvika slutna frågor. För att uppnå en 
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djupare förståelse och potentialen till att se sakfrågor ur respondenternas synvinkel 

tillämpades följdfrågor där en otydlighet upplevdes. Vidare belyser Trost (2010) att det är 

viktigt att låta respondenten få tala till punkt och inte avbryta denne. Med respekt för 

respondenten tilläts därmed respondenterna att tala till punkt. För att komplettera svaren har 

det även erbjudits utrymme för eftertanke till samtliga respondenter. Utrymme för eftertanke 

gav respondenten möjlighet att tänka igenom och komplettera svaret om ett sådant behov 

förekom. 

3.2.1.1 Genomförande 

Denscombe (2016) framhåller vikten av genomförbarhet när forskare tillämpar intervjuer för 

empiriinsamling. Forskaren bör ha tillräckligt starka skäl till att uppleva att intervjuerna är 

genomförbara med hänsyn till faktorer som tid, resa och kostnader, samt att det är fysiskt 

möjligt att få tag på de potentiella respondenterna. Samtliga respondenter selekterade tid, dag 

och plats för intervju. Denna frihet grundade sig på att få informanten att känna sig 

komfortabel och mer benägen till att delta och svara på uppsatsförfattarnas intervjufrågor. 

Intervjuerna har dels genomförts via personliga möten och dels via telefon. Intervjuerna 

inleddes med ett allmänt samtal innehållande neutrala frågor i syfte att skapa en avslappnad 

stämning. Enligt Dalen (2008) kan det vara fördelaktigt att inleda intervjun med 

bakgrundsfrågor. Dalen (2008) menar att det ofta är ett område informanten upplever en 

säkerhet kring och därför upplevs det som enklare att besvara. Därefter informerades 

respondenten om studiens syfte och ämnesområde samt om vad uppsatsförfattarna ansåg att 

respondenten eventuellt kunde bidra med. Detta tillvägagångssätt resulterade i att 

respondenten blev mer mottaglig för intervjun i kombination med att eventuell stelhet 

reducerades. Vid intervjuernas inledande fas definierades och diskuterades även digitalisering 

roll i organisationer för att ge en tydligare bild om vad uppsatsförfattarna hänvisar till vid tal 

om digitalisering. 

3.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som skapats för en annan undersökning, men som är tillämpbart för den 

enskilda studien (Alvehus, 2013). Sekundärdata finns således tillgängligt vid tidpunkten för 

undersökningen och kan utgöras av både extern- och intern sekundärdata. Extern 

sekundärdata avser information som finns tillgängligt i både offentliga- och kommersiella 

databanker, medan intern sekundärdata utgörs av information som finns inom ett specifikt 

företag (Christensen et al., 2010). Skillnaden mellan sekundärdata och primärdata råder 

huvudsakligen i vem som samlat in data och för vilket syfte (Alvehus, 2013).  

Uppsatsförfattarna har också tillämpat sekundärdata i form av statistik från forskarna Frey et 

al (2013), samt från offentliga rapporter från bland annat Svenskt Näringsliv (2016) PWC 

(2016) och McKinsey & CO (2016) som syftar till att tydliggöra digitaliseringens effekt på 

myndigheter och organisationer samt dess disruptiva effekt på arbetsmarknaden och 

medarbetarnas kompetens. Sekundärdata har även tillämpats i form av översiktsartiklar och 

litteratur där andra forskare sammanställt olika data och sedan analyserat det. 

Översiktartiklarna har varit givande då dessa på ett enkelt och systematiskt sätt redogjort för 

en del tyngre forskning.  
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3.3 Population och urval 

Population avser samtliga enheter som forskaren avser undersöka, medan urvalet är en del av 

populationen som ombeds delta i studien. I många fall kan det vara svårt att undersöka en hel 

population vilket således kräver ett representativt urval för populationen för att ha möjlighet 

till att generalisera resultaten från studien. Det finns två alternativ gällande urval: 

sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Med sannolikhetsurval menas att samtliga 

respondenter har en lika stor chans att delta i urvalet då urvalet sker slumpmässiga grunder. 

Icke sannolikhetsurval innebär däremot att urvalet inte sker slumpmässigt utan på andra 

strategiska grunder (Christensen et al., 2010). Enligt Trost (2010) innebär ett strategiskt urval 

att forskaren initialt väljer ut variabler som anses vara av teoretisk betydelse. Forskaren utgår 

sedan från de utvalda variablerna för att finna lämpliga intervjupersoner.  

Populationen för denna studie utgörs av samtliga myndigheter i Sverige som genomgått någon 

form av digital transformation. Initialt var uppsatsförfattarna, för denna studie, osäkra kring 

hur de skulle uppnå ett representativt urval. Detta genererade en informationssökning kring 

svenska myndigheter för att studera vilka myndigheter som genomgår eller har genomgått en 

digitaliseringsprocess med avseende på den operativa verksamheten. Informationen återfanns 

på myndigheternas årsredovisningar där uppsatsförfattarna kunde bilda en uppfattning om 

myndighetens digitala transformation och hur långt myndigheten kommit i dess 

transformation. Informationssökningen bidrog även med information om hur den svenska 

staten uppmuntrar digitalisering både på en offentlig-och privat nivå.  

 

Då det syftats till att samla in kvalitativ data genom semistrukturerade intervjuer har det varit 

mest lämpligt att genomföra ett icke-sannolikhetsurval, i form av ett strategiskt urval. De 

kriterier som tillämpades vid urvalet av myndigheter var: (a) myndigheten måste ha en tydlig 

operativ verksamhet och (b) myndigheten måste tillämpa digitala lösningar vid utförandet av 

arbetsuppgifter och (c) myndigheterna måste arbeta med processer. Sammanlagt utgörs 

urvalet av 10 stycken respondenter. Antalet olika respondenterna berodde på flertalet faktorer. 

Dels berodde det på hur långt myndigheten kommit i dess förändringsarbete avseende 

digitalisering och dels på att många av myndigheterna är mitt upp i sitt förändringsarbete där 

en del ansvarsområden, specifikt inom digitaliseringsfrågor på operativnivå, är tämligen 

otydliga. Det rådde därav en utmaning att få tag på rätt individ med utgångspunkt på studiens 

perspektiv. En ytterligare faktor berodde på myndigheternas storlek och dess enheters storlek. 

Motivet till uppsatsförfattarnas val av respondenter grundas på följande faktorer; (1) 

respondenten har perspektiv på digitaliseringsfrågor inom den specifika myndigheten, (2) 

respondenten är involverad i digitaliseringsfrågor ur varierande perspektiv, på strategisk, 

taktiskt och operativ nivå, (3) respondenten arbetar med verksamhetsutveckling som 

karakteriserar en digital transformation, (4) samt för att respondenten har god insyn i 

medarbetarnas kompetens i förhållande till de förändrade kompetenskraven på operativ nivå. 

Anledningen till att det i en del fall genomförts flera intervjuer med medarbetare från en och 

samma myndighet beror på att medarbetarna visat ett stort engagemang för studien och på 

eget bevåg kontaktat och hänvisat uppsatsförfattarna till andra interna medarbetare.  

 

Möjligheten att generalisera resultaten från ett litet urval har länge diskuterats och kritiserats. 

En del forskare hävdar att det inte är möjligt att dra meningsfulla och förnuftiga slutsatser på 

basis av ett litet urval. Faktum är dock att en hög intern validitet inte utgör en garanti för en 

hög extern validitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnereud, 2012). Yin (2014) 
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påpekade att strategiska urval visserligen inte är representativa för en hel population utifrån 

alla dess egenskaper och detaljer, men om forskaren analytiskt generaliserar resultaten till en 

teori har forskaren möjlighet att framhäva generella aspekter. Dessa allmängiltiga aspekter 

kan förväntas säga något viktigt om närliggande fall i populationen. Trots urvalets begränsade 

omfång upplevs ändå möjligheten för att dra en del slutsatser. Detta då samtliga respondenter 

uppgav snarlika svar som därmed genererat en empirisk mättnad.  

3.3.1 Bortfall 
Avseende respondenterna kan en diskussion föras kring om samtliga informanter ansetts 

lämpliga för denna studie baserat på deras roll i företaget. Uppsatsförfattarna genomförde 

flertalet intervjuer som var tänkta att uppfylla studiens syfte och besvara dess 

forskningsfrågor. Detta för att på så sätt ge uppsatsförfattarna en mer omfattande och 

djupgående uppfattning kring digitalisering och dess effekt på kompetens och 

kompetensförsörjning. En del av respondenterna påvisades inte ha någon relevans för studien 

då dessa inte var insatta i digitaliseringsprocessen eller saknade kunskap om 

kompetensutvecklingsarbetet som slutligen resulterade i att en del intervjufrågor inte kunde 

besvaras utav respondenterna.  

Uppsatsförfattarna upplever däremot att i de fall där intervjuer skett med individer med 

kunskap och erfarenhet av digitaliseringsarbetet och kompetensutvecklingen inom den 

specifika myndigheten kunnat bidra med fler insikter om hur digitaliseringen kan förändra 

verksamheter och dess effekt på kunskap och kompetens. Uppsatsförfattarna är tillfredsställda 

med kvaliteten på de genomförda intervjuerna då de varit informativa och betydelsefulla för 

studiens genomförande. Efter intervjuernas genomförande har uppsatsförfattarna återupptagit 

kontakten med respondenterna då det upplevdes ett behov av att komplettera de redan gjorda 

intervjuerna med ytterligare frågor.  

3.3.2 Respondentöversikt 

För att få insikt om myndigheternas digitaliseringsarbete på den operativa verksamheten har 

uppsatsförfattarna strävat efter att komma i kontakt med HR avdelningen som är insatt i 

frågor kring digitalisering och kompetensförsörjning. Vidare har uppsatsförfattarna strävat 

efter att komma verksamhetsutvecklare, någon form av IT samordnare eller annan anställd 

som håller i utbildningarna avseende implementering av ny digital teknologi. Detta för att få 

en närmare perspektiv på digitaliseringens och kompetensförsörjningens samband. Nedan ges 

en kort presentation av samtliga respondenter som bidragit till studiens empiriska underlag: 

- Lena Cardfelt 

Lena Cardfelt arbetar som expert och digital samordnare inom Migrationsverket.  

- Anders Weström 

Anders Weström tjänstgör som processledare inom Migrationsverket.  

- Madeleine Hägne 

Madeleine Hägne arbetar som projektledare inom Migrationsverket 
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- Carolina Keeleste 

Carolina Keeleste är enhetschef i avdelningen för sjukförsäkring i Mitt Regional inom 

Försäkringskassan. 

- Malin Eriksson och Johanna Odelmark 

Malin Eriksson arbetar som utvecklingssamordnare på Försäkringskassan. Johanna Odelmark 

arbetar som delprojektledare inom verksamhetsstyrning på Försäkringskassan.  

- Maria Åkeson Uddin  

Maria Uddin Åkeson arbetar som chef över kundmötesenheten inom Pensionsmyndigheten. 

- Johan Kullander 

Johan Kullander arbetar som enhetschef och produktionsområdeschef inom 

Pensionsmyndigheten.  

- Claes Stern Gustavsson 

Claes Stern Gustavsson innehar rollen som verksamhetsarkitekt inom Tullverket. 

- Gunnar Marklund 

Gunnar Marklund arbetar som sektionschef inom Skatteverket. 

- Ann-Kristin Olsson 

Ann-Kristin Olsson har rollen arbetar som verksamhetsutvecklare inom Transportstyrelsen. 

 

3.4 Bearbetning av intervjumaterial 

För att inte gå miste om viktiga faktorer som respondenterna belyst under intervjuerna har 

samtliga intervjuer spelats in. Denscombe (2016) framhäver att informanten initialt kan känna 

sig hämmad av att bli inspelad, men att respondenterna tenderar att bli mer avslappnade efter 

ett tag. Fördelen med en ljudupptagning är att det ger en permanent och komplett 

dokumentation av intervjun. Nackdelen är dock att ljudupptagningen går miste om den icke 

verbala kommunikationen, som bland annat respondentens kroppsspråk vid något specifikt 

uttalande (Patel & Davidson, 2011). Samtliga respondenter blev tillfrågade om det var 

acceptabelt att spela in hela intervjun. Alla respondenter medgav sitt godkännande. Parallellt 

med ljudupptagningen förde uppsatsförfattarna kontinuerligt anteckningar. Efter de 

genomförda intervjuerna har en transkribering av ljudmaterialet genomförts.  

Enligt Denscombe (2016) bidrar transkriberingar till lätthet vid jämförelse av data, dock kan 

transkriberingar vara omfattande och tidskrävande. Transkribering av intervjuerna har 

genomförts för att ordagrant återge intervjuerna. De utvalda områdena har senare redogjorts i 

empirikapitlet. Uppsatsförfattarna tillämpade denna metod då de inte fann det lämpligt att ha 

med samtligt material från intervjuerna och har därför selektivt valt ut det som upplevts ha 

störst relevans och som tordes möjliggöra besvarandet av studiens frågeställningar och syfte. 

Därefter har uppsatsförfattarna selektivt valt ut delar från transkriberingen som de upplevt ha 

en högre relevans för studien. Transkribering av intervjuerna har också möjliggjort att 

uppsatsförfattarna kunnat gå tillbaka till intervjumaterialet för att finna andra aspekter som 

möjligtvis gått förlorade i resultatdokumentationen.  
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Resultaten från intervjuerna har uppsatsförfattarna valt att presentera genom beskrivningar i 

löpande text. Samma struktur har tillämpats vid redovisning av varje enskild intervju, detta för 

att på ett tydligt sätt finna likheter och skillnader mellan res 

3.5 Metodkritik 
Samtliga metoder har dess fördelar respektive nackdelar och vanligt förekommande kritik vid 

insamling av kvalitativ data grundar sig på subjektivitet. Om intervjuaren innan intervjuerna 

är påläst inom ämnesområdet kan denne således bygga upp egna uppfattningar, tolkningar och 

antaganden som vidare påverkar utformningen av intervjufrågorna. Således kan det hämma 

möjligheten till att genomföra studien på nytt då det kan bli problematiskt att uppnå samma 

resultat, trots att studien är korrekt utförd och väldokumenterad (Denscombe, 2016). 

Denscombe (2016) belyste vikten av genomförbarhet när forskaren tillämpar intervjuer för 

empiriinsamling. Med hänsyn till genomförbarheten uppfattades det att personliga- och 

telefonintervjuer lämpade sig bäst för denna studie. Processen att komma i kontakt och få 

intervjuer med respondenterna var dock tidskrävande och svår. Telefonintervjuerna var 

mindre tidskrävande än de personliga intervjuerna. Vidare har uppsatsförfattarna 

uppmärksammat en del skillnader mellan intervjuerna. Vid de personliga intervjuerna 

upplevdes en mer avslappnad känsla som underlättade uppsatsförfattarnas kontakt med 

respondenten. Vid telefonintervjuerna däremot var det inte alltid enkelt att höra vad 

informanten svarade genom telefonen då ton- och ljudläget stundvis varierade, och fick i dem 

fall be respondenterna att upprepa sig eller tydliggöra deras svar. Uppsatsförfattarna gick 

också miste om att notera eventuella ansiktsuttryck och kroppsspråk vid telefonintervjuerna 

vilket kan innebär att en del faktorer blivit bortsedda som kunnat vara värdefulla för att förstå 

informanten.  

 

Uppsatsförfattarna upplevde att en informationsbredd inte var att föredra då det upplevdes 

mer problematiskt att fullt ut förstå myndigheternas digitala transformation och dess påverkan 

på kompetens och kompetensförsörjning. Avseende valet av att tillämpa semistrukturerade 

intervjuer har detta medfört både nackdelar och fördelar. Fördelarna har inneburit att 

uppsatsförfattarna haft en högre flexibilitet under intervjuerna som möjliggjort ett mer 

naturligt samtal. Den största nackdelen har varit att informanterna stundvis tenderade att 

sväva iväg och belyste andra aspekter som inte var relevanta för studien. Svårigheten rådde 

således i att få informanten tillbaka till intervjuämnena på ett smidigt sätt.  

 

Fastän en del utredningar har belyst att den svenska offentliga sektorn har tappat fart när det 

kommer till digitalisering och avseende det ökade behovet av digital kompetens, har 

uppsatsförfattarna noterat skillnader dels mellan olika myndigheter och dels mellan dess 

interna enheter. Bland annat har det noterats att de svenska myndigheterna befinner sig i olika 

faser avseende digitalisering och dess utvecklingsprocess. Självfallet är det viktigt att beakta 

skillnader i myndigheternas storlek som påverkar implementering av digitala verktyg och 

processer. Det är även viktigt att beakta de regionala och lokal skillnaderna som 

myndigheterna har. Detta med fokus på vilket specifikt uppdrag de respektive myndigheterna 

har och på vilket sätt digitaliseringen kan komma att implementeras. Detta framkom bland 

annat under intervjuer där de varierande uppdragen hade olika förutsättningar, behov och 
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kapaciteter att tillvarata digitaliserings utveckling och dess möjligheter. Exempelvis 

uppmärksammade uppsatsförfattarna med stöd av respondenterna Eriksson och Odelmark från 

Försäkringskassan skillnaderna i de olika enheterna och arbetsuppgifter som faktiskt kan 

komma att ersättas eller stödjas av digitaliseringens utveckling i varierande omfattning. 

Därför har uppsatsförfattarna valt att fokusera mer dels på specifika enheter och dels på själva 

uppdragen. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Det är en utmaning att bedöma forskningens trovärdighet när forskaren ämnar söka kvalitativ 

data tillskillnad mot studier där forskaren söker kvantitativ data. Trots problematiken i 

verifierbarheten råder ändå ett behov av verifiering av studier som utgår från kvalitativ data 

(Denscombe, 2016).  

3.6.1 Tillförlitlighet  

Inom forskning som eftersöker kvalitativ data berör begreppet reliabilitet undersökningens 

resultat och dess tillförlitlighet. Tillförlitlighet avser huruvida studiens resultat skulle bli 

densamma om studien gjordes på nytt (Kvale & Brinkmann, 2014). Möjligheten att 

kontrollera forskningens- och resultatets kvalitet vid tillämpning av intervjuer genom att 

upprepa studien är aningen problematisk eftersom det är svårt för forskaren att kopiera en 

social inramning. Tiden är också en faktor som oundvikligen förändrar olika variabler och 

dessutom är det svårt, nästintill omöjligt, att samla ihop människor som inte har förändrats i 

en likasinnad social miljö (Denscombe, 2016). Vid tillämplig av intervjuer kan det vara svårt 

att uppnå en hög tillförlitlighet eftersom varje intervju omfattar en unik situation (Patel & 

Davidson, 2011). Bristande tillförlitlighet kan orsakas genom slump- och slarvfel under 

datainsamlingen och vid databearbetningen. Slarviga och oläsliga anteckningar, hörfel och 

missförstånd i samband med intervjuer samt skrivfel under intervjuer och databearbetning har 

en negativ påverkan på forskningens reliabilitet (Esaiasson et al., 2012). Kvale och 

Brinkmann (2014) påpekade att uppföljningsfrågor ger intervjuaren möjlighet att testa sin 

tolkning av respondentens svar, vilket kan höja reliabiliteten.  

Valet att samla in empiri genom semistrukturerade intervjuer, baserat på ett strategiskt urval, 

har sannerligen en negativ påverkan på studiens tillförlitlighet. Detta eftersom det inte går att 

utesluta att respondenternas personliga åsikter kan ha påverkat både frågornas utformning och 

deras svar. Vidare har det vid genomförandet av intervjuerna tillämpats enkla 

frågeformuleringar i syfte att minimera risken för missförstånd. Således har enkla ord 

applicerats medan komplicerade ord och fackspråk exkluderats. Det har också undvikits att 

använda flertalet frågor som kunnat besvaras med ja eller nej, samt avstått från att ställa 

ledande frågor. För att uppsatsförfattarna skulle kunna säkerställa att rätt frågor ställdes till 

respondenterna genomfördes en litteraturstudie där uppsatsförfattarna ämnade få kunskap om 

både digitalisering och kompetens och hur det påverkas. Därefter systematiserades 

intervjuguiden utifrån vetenskapen och syftet. Med avsikt att öka tillförlitligheten för den 

genomförda studien har samtliga intervjuer spelats in och löpande anteckningar har också 

skett under samtliga intervjuer. Följdfrågor har också tillämpats, vilket Kvale och Brinkmann 

(2014) menar höjer studiens reliabilitet. För att ge ytterligare tyngd till reliabiliteten har 
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uppsatsförfattarna genomförligt beskrivit studiens tillvägagångssätt och genomförandet vid 

datainsamling.  

3.6.2 Trovärdighet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning studien mäter det som den avser mäta (Ejvegård, 

2009). Trovärdighet är ett återkommande begrepp i diskussionen om validitet. Validitet är inte 

enbart är relaterat till datainsamlingen utan snarare till hela forskningsprocessen. Därmed är 

det viktigt att forskaren eftersträvar en hög trovärdighet i studiens samtliga delar (Patel & 

Davidson, 2011). Det är viktigt att forskaren ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt 

tolkar studiens resultat under hela forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Samtidigt finns det forskare som menar att forskare som strävar efter kvalitativ data inte på ett 

säkert sätt kan uppvisa att de har erhållit ”rätt” data på ”rätt” sätt. Det finns däremot åtgärder 

som kan vidtas för att övertyga läsaren om studiens trovärdighet, dock utgör dessa åtgärder 

ingen garanti men kan försäkra läsaren om att forskningens data framställts och granskats i 

överensstämmelse med god praxis (Denscombe, 2016). För att förlita sig på studiens 

slutsatser krävs det att den insamlade empirin härstammar från säkra källor. I denna studie har 

således intervjuer skett med respondenter som besitter relevant information, erfarenhet och 

kunskap gällande det valda studieområdet.  

Det som stärker studiens trovärdighet är att respondenterna personligen har varit och är 

verksamma inom myndighetens kompetensutveckling och/eller digitaliseringsarbete. Dock 

kan en diskussion föras gällande tillförlitligheten för den information som respondenterna 

utgett. Sannolikheten att bidra med sådan information som lyfter myndigheten är troligtvis 

större än uttalande om negativ information. Detta för att myndigheterna parallellt måste 

beakta sin image då dessa har en vital funktion i det svenska samhället. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) bör forskaren i sin validitetsbedömning ta hänsyn till respondenternas 

uttalanden. Forskaren bör således ifrågasätta om respondenternas svar kan betraktas som 

trovärdiga. Genom att inleda intervjuerna med en introduktion om uppsatsämnet och de teman 

som intervjun avsåg beakta reducerades risken till att respondenterna skulle ge svar som de 

upplevde uppsatsförfattarna eftersökte.  

3.7 Källkritik 

Källkritik utgörs av metodregler som tillämpats för att utvärdera sanningshalten och 

trovärdigheten i påståendena. Dessa regler utgör ett hjälpmedel för att forskaren systematiskt 

ska kunna utvärdera och tolka påståenden oavsett tid och rum (Esaiasson et al., 2012). Med 

utgångspunkt i detta har det tillämpats ett kritiskt förhållningssätt gällande tillämpning av 

källor och granskat litteratur och påståenden innan det använts i studien. Vid bedömning av 

källans äkthet är det viktigt att forskaren försäkrar sig om att utsagorna producerats och 

framställts vid den tidpunkt och sammanhang och av personen som anges (Esaiasson et al., 

2012). För att bekräfta källornas äkthet har uppsatsförfattarna sökt efter andra oberoende 

källor som kunnat bekräfta varierande påståenden.  

Valet av semi-strukturerade intervjuer och tillämpning av intervjuguide möjliggjorde att 

intervjuerna flöt på naturligt. Samtliga intervjuer varade upp till 60 minuter vilket 

möjliggjorde uttömmande svar och följdfrågor, samt att respondenten fick möjlighet att belysa 
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andra aspekter som varit relevant för studien. Dessutom erbjöd samtliga respondenter 

återkoppling om uppsatsförfattarna hade ytterligare frågor som behövde besvaras eller 

tydliggöras, vilket ökade studiens tillförlitlighet. Varje intervju har även avslutats med 

förfrågan om tillämpningen av respondentens namn i den offentliga studien.  

Vidare har sekundärdata tillämpats i form av statistik framtaget av andra forskare och 

myndigheter inom ämnesområdet. Uppsatsförfattarna upplever att den tidigare framtagna 

datan haft hög relevans för denna studie trots att den initialt tagits fram för ett annat syfte. 

Vidare har sekundärdatan möjliggjort att uppsatsförfattarna på ett konkret sätt kunnat belysa 

fakta genom siffror. Källorna har uppsatsförfattarna bedömt vara trovärdiga. 

3.8 Sammanfattning  
I detta kapitel har den valda och tillämpade forskningsmetoden presenterats. Det har även 

redogjorts för hur den tillämpade metoden har utövats under studien vid insamling av 

empiriskt underlag. Uppsatsförfattarna har samlat in kvalitativ data utifrån 10 stycken 

semistrukturerade intervjuer. Två intervjuer har skett via personligt möte och åtta intervjuer 

har genomförts via telefon. Valet av att tillämpa intervjuer som datainsamlingsmetod grundar 

sig på att uppsatsförfattarna velat erhålla djupare förståelse för hur digitaliseringen som 

bidragit till organisatoriska förändringar påverkat kompetens och kompetensutveckling inom 

svenska myndigheter. De tillämpade intervjufrågorna har formats utifrån studiens syfte, 

forskningsfrågor och det teoretiska ramverket.  

 

I nästkommande kapitel presenteras den insamlade empirin. 
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4. Empiri 

I detta kapitel ges en presentation för det empiriska underlaget som samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna utgörs av bland annat av chefer, specialister 

och digitala samordnare.  

4.1 Lena Cardfelt  

Introduktion 

Lena Cardfelt arbetar som expert och digital samordnare på Migrationsverket. Hon arbetar 

inom digitaliserings och utvecklingsenheten och ansvarar bland annat för IT processer inom 

myndigheten. Främst samordnar Cardfelt processer för verksamhetsutveckling för att förändra 

sättet som myndigheten levererar värde på. Vidare ansvarar hon för att på en övergripande 

nivå planera och följa upp digitaliseringsarbetet. Cardfelts roll som expert och 

digitalsamordnare inom Migrationsverket har hon utövat i två år, men Cardfelt har sedan år 

2001 arbetat med varierande digitala delar inom myndigheten.  

 

När det kommer till teknologiers påverkan på myndigheter upplever Cardfelt att 

transformationen gått långsamt framåt vilket beror på att det ständigt kommer in ny 

information och teknologi på marknaden som gör att implementeringen tar längre tid. På 

senare tid har man inom Migrationsverket försökt anamma ett papperslöst arbetssätt och 

försökt automatisera processer i den mån det varit möjligt. Nu har myndigheten påbörjat 

digitalisering av arbetsprocesser och arbetssätt. Cardfelt poängterar att hon under de senaste 

åren haft teknologi som stöd i sitt arbete men att förändringen till att bli helt digital går 

långsamt men successivt framåt. Avseende den samhällsekonomiska nyttan av att digitalisera 

myndigheter framhäver Cardfelt att det bland utgörs av effektiviseringar. Samtidigt medför 

digitaliseringen inte ett mindre behov av kapital då digitaliseringsprojekt är en kostsam 

strategi och process att påbörja. Tidigare har det diskuterats kring att digitalisering skall 

genomföras i syfte att stärka stödet inom den interna verksamheten och då talades det om att 

digitalisering även ska generera en samhällsnytta. Idag konstaterar Cardfelt att situationen ser 

annorlunda ut. Idag fokuseras det mer på att myndigheten skall leverera en samhällsnytta, 

vilket är något som Migrationsverket dagligen arbetar med men inte riktigt uppfyllt än. Detta 

är dock en av myndighetens drivkrafter i dess utvecklingsarbete.  

 

Kompetens 

När det kommer till förändringar i arbetsuppgifter till följd av digitalisering har enheter inom 

Migrationsverket kommit olika långt beroende på ärendeslag. Cardfelt exemplifierar med att 

handläggare som arbetar med ärenden avseende studieuppehåll enbart arbetar mot 

datorskärmar eftersom all pappersarbetet återfinns i digitala innovationer. Handläggare för 

asylärenden ligger däremot efter i det digitala arbetet, men enheten håller successivt på att öka 

graden av arbete mot datorskärm. Vidare poängterar Cardfelt också att det digitala arbetet gör 

att handläggarna blir mer bunden till en datorskärm då arbetsverktyget förändrats. Enligt 

Cardfelt har stafettpinnen ändrats, förr flyttade handläggare ärenden genom att flytta fysiska 

papper mellan enheter medan ärenden idag flyttas till och genom olika digitala inkorgar. 
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Eftersom arbetsverktygen ändrats har det också ställt större krav på digital kompetens då 

handläggaren måste kunna behärska systemet för att kunna handlägga ärenden.  

 

För Cardfelt innebär kompetens ”ha god förmåga att utföra de arbetsuppgifter man har”. Vad 

för kompetens som erfordras för att genomföra de faktiska arbetsuppgifterna beror på ärendet 

och ärendeslag. Inom Migrationsverket har myndigheten delat upp ärendena i ”enkla” och 

”kvalificerade” ärenden. I de kvalificerade ärendena måste handläggaren ha både en 

akademisk och analytisk kompetens. I de enkla ärendena behöver den anställde ha en mer 

”ordning och reda” förmåga, enligt Cardfelt. Fastän det byggts in en sådan förmåga inom IT 

systemen som ska bidra till underlättning för den anställde att komma ihåg aktiviteter, i form 

av checklistor etc. är det lite svårare att implementera denna förmåga i de mer kvalificerade 

arbetena. Hur medarbetare har erfordrat sin kompetens varierar inom myndigheten. Inom 

Migrationsverket måste personalen själva utbilda medarbetarna genom olika interna 

utbildningar. Däremot bör den anställde ha de grundläggande kunskaperna, exempelvis 

juridiska kunskaper, sedan tidigare. Cardfelt anser att det inte går att kräva att den anställde 

ska ha en särskild kompetens då Migrationsverket handlägger särskilda typer av ärenden. 

Samtidigt hävdar Cardfelt att den formella kompetensen hos medarbetarna framförallt 

tillämpas när det kommer till de juridiska aspekterna. Vidare har digitaliseringen även 

medfört att andra kompetenser som tidigare inte efterfrågats idag börjar efterfrågas vilket 

beror på att nya processer kräver komplettering av annan (digital) kunskap.  

 

Digitaliseringen har också medfört att nya kompetensbehov uppstått och Cardfelt lyfter bland 

annat upp att det är därför hon som tidigare jurist arbetar som kravanalytiker idag. Bland 

annat har hennes egen tjänst har uppkommit som en följd av digitaliseringen. Digitaliseringen 

kräver också kompetens för olika stödsystem och teknologin i sig, ”man behöver personal 

som kan hantera och arbeta med de andra processerna som uppkommer i och med 

digitalisering”. I framtiden tror Cardfelt att det inte enbart räcker med en specifik kunskap 

och av denna anledning kommer det därför inte vara tillräckligt att arbeta som specialist. Det 

kommer bli allt viktigare, tror Cardfelt, att ha tvärkompetens särskilt i den digitaliserade 

världen: ”viktigt att man kan arbeta över gränser och inte enbart med sina specifika ärenden 

inom ett specifikt område”. ”Learning-by-doing” bidrar till kompetensutveckling och i jobbet 

som handläggare ingår träning och upplärning för det är svårt att finna personal som redan har 

kompetenserna.  

 

Kompetensförsörjning 

De förändringar som Migrationsverket står inför är att myndigheten sakteliga håller på att 

digitalisera hela verksamheten, det vill säga kärn-, stöd- och styrverksamheten. Exakt vilka 

förändringar som digitaliseringen kommer innebära är idag tämligen svårt att avgöra, däremot 

menar Cardfelt att det som myndigheten vill uppnå är att bättre service till de som är behov av 

myndighetens tjänster, samt att verksamheten skall bli mer effektivare. De förändringar 

Cardfelt förutspår är att många arbetsuppgifter kommer att förändras över tiden vilket innebär 

att andra kompetenser kommer efterfrågas.  
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För Migrationsverket innebär kompetensförsörjning att myndigheten ska kunna utföra sitt 

arbete med höge kvalité och rättssäkerhet, vilket också bidrar till bättre planering och 

kostnadseffektivitet. Arbetet med kompetensförsörjning sker bland annat genom att 

myndigheten identifierar och analyserar de faktorer som påverkar myndighetens 

kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Detta innefattar bland annat att se över 

vilken kompetens som finns inom myndigheten och vilken kompetens som saknas. För att 

erhålla den kompetens som saknas menar Cardfelt att det dels behöver rekryteras ny 

kompetens och dels att myndigheten behöver vidareutveckla de interna medarbetarna.  

 

Kompetensutveckling 

Inom Migrationsverket upplever Cardfelt att de arbetar väldigt bra med att ha igång projekt, 

coachning, ambassadörer och utbildning i den initiala fasen av digitaliseringsprocessen. 

Problematiken som hon upplever är att det är bristfälligt med genomgående utbildningar och 

upplärning genom hela processen. Samtidigt går myndigheten också igenom en 

omstruktureringsfas där myndigheten skall reducera sin personalstyrka och samtidigt försöka 

behålla samma kompetens som tidigare. Det utgör möjligen en av år 2018 största utmaningar 

för Migrationsverket enligt Cardfelt. Samtidigt belyser Cardfelt att kompetensutvecklingen 

måste anpassas efter rådande situation och även om det går långsamt i vissa fall så är det 

viktigt att poängtera att kompetensutvecklingen aldrig stått stilla.  

 

Målet med kompetensutveckling är att myndigheten skall vara rustad för sitt uppdrag, och 

samma veva ingår det även att myndigheten bland annat skall vara en attraktiv arbetsplats.  

 

Avslutande kommentar 

Lena avslutar med att belysa att det är väldigt spännande att arbeta med digitalisering frågor 

under denna tid. Det har börjat komma mer och mer fokus från högsta ledningen som också 

uppfattar digitaliseringens fördelar. Digitalisering efterfrågas på att helt annat sätt än tidigare.  

4.2 Anders Weström 

Introduktion  

Anders Weström arbetar som processledare inom Migrationsverket med uppgift att övervaka 

och hantera olika digitala processer som exempelvis processen ”att göra en digital ansökan”. 

Weström har utövat sin nuvarande position sedan år 2015, men har deltagit i myndighetens 

digitaliseringsarbete sedan 2010–2011. Weström har i flera år försökt digitalisera processer 

inom myndigheten och belyser ett pågående arbete med webbansökningar som slutligen skall 

tas emot av ett webbaserat ärendesystem som helt hanteras digitalt. Weström framhäver också 

att digitalisering kan ses ur två perspektiv: en form av digitalisering är att man scannar in 

papper och sedan arbetar utifrån de det vill säga att medarbetarna fortfarande arbetar med 

samma typ av papper; en annan form av digitalisering är att ärendena helt är digitaliserade där 

handläggarna arbetar mer pappersfritt. När det kommer till digitaliseringens förändringseffekt 

på myndigheter har det skett delvisa förändringar. Weström framhäver att det går att se en 

tydlig förändring i medarbetarnas attityder när det kommer till dess inställning gentemot 

digitalisering. Weström exemplifierar med digitaliseringsinitiativ år 1998–1999, då hade 

myndigheten en idé om att arbeta med scannande dokument men mötte stort motstånd från 
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medarbetarna som ansåg att detta inte var ett bra och effektivt arbetssätt. När man däremot 

lanserar nya system idag är inställningen tvärtom och myndigheten upplevde inget stort 

motstånd från medarbetarna. Weström anser att det handlar om en vana och mognad till att 

arbeta digitalt. Idag är inställningen för digitalisering mer positiv då medarbetarna är mer 

positiva till att arbeta mindre med fysiska papper: ”man anser att det är skönt att slippa 

hantering av papper”. 

 

Weström belyser att den samhällsekonomiska nyttan av digitalisering bland annat utgörs av 

simpliciter. Weström påstår att det har blivit mycket enklare att uträtta en ansökan. Den 

ansökande har möjlighet att upprätta en ansökan hemifrån, denne behöver ej ta ledigt och 

betala för buss och tåg för att komma in till kontoret vilket utgöras av samhällsvinster i sig. 

Framförallt belyser han hur enkelt det har blivit att upprätta en ansökan, samt att myndigheten 

lagt ned mycket tid på att göra den digitala ansökan så enkel och tydlig som möjligt. Inom 

varje fält har myndigheten förklarat vad som skall skrivas in och exemplifierat, allt för att öka 

förståelsen för den ansökande.  

 

Kompetens 

För närvarande menar Weström att det inte skett stora förändringar i arbetsuppgifternas 

innehåll i och med digitaliseringen. Han framhäver att om myndigheten hade haft möjligheten 

att följa det flöde som ursprungligen var tänkt så hade det skett en hel del förändringar. 

Weström belyser att Migrationsverket åkt på rejäla bakslag när det kommer till digitalisering 

av hela processflöden, vilket bland annat beror på den stora asylinvandringen år 2015. Denna 

stora samhällskris gjorde att digitaliseringsarbetet hamnade efter då myndigheten vart tvungen 

att prioritera och hantera den ökade mängden av asylärenden och det fanns varken utrymme 

eller förutsättningar till att arbeta med digitala förändringar.  

 

Enligt Weström kan kompetens utgöras av väldigt många saker och han framhäver bland 

annat två aspekter: kompetens kan dels vara ren kunskap och dels kan det vara förmågan att 

omsätta kunskapen i handling. Inom Migrationsverket har man lagt en tilltänkt kompetensnivå 

för en standard handläggare och en annan nivå för specialister. För de avancerade uppgifterna 

krävs det grundläggande kunskap om lagstiftning, rättspraxis och likande medan detta 

kunskapskrav inte återfinns för de mer enklare ärendena. För de enklare ärendena har 

myndigheten utvecklat en checklista som den anställde skall kunna arbeta utefter. Weström 

belyser att i samband med den stora asylinvandringen försvann en stor del erfarna 

handläggare som inte hann delge sina erfarenheter i den utsträckning som ursprungligen var 

planerat och som hade varit möjligt under en normal gång. Därmed menar Weström att 

myndigheten har handskats en hel del med kompetensbrist inom myndigheten och när 

kompetensbristen var som störst valde myndigheten aktivt att inte utbilda mer: det blev ett 

utbildningsstopp. Det har inte funnits bra direktiv för upplärning av nya medarbetare. Den 

kompetensnivå som myndigheten byggt upp nya digitaliserade system med finns dock inte 

tillgänglig inom myndigheten. Weström belyser att det behövs ett centralt utbildningssystem 

för de nya digitala systemen. Medarbetarna har den teoretiska utbildningen men saknar 

kunskap om hur de skall tillämpa kunskapen i de nya systemen och avsaknaden av kunskap 

gör att kvalitén på arbetet sjunker. Samtidigt lyfter Weström upp en annan vinkel där han 
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framhäver att om myndigheten har ett fast system för hur ett ärende skall hanteras är 

medarbetarna också medvetna om vad de skall göra och hur det skall göra. Har myndigheten 

däremot ett friare system som innebär att handläggaren börjar på ett ställe och successivt får ta 

sig vidare på det sätt som är lämpligt och möjligt uppstår det större problematik. 

Problematiken utgörs av medarbetarna, med det fria systemet, inte vet vad de skall göra, ”det 

bli mer frihet och man vet inte hur man skall hantera den”. 

 

I framtiden behöver medarbetarna mer kunskap om IT processer och utbildning. Weström 

belyser också att det i framtiden kommer behövas ”någon form av holistiskt tänkande”. Man 

måste inse att man inte är bunden till pappret på bordet, utan snarare att man har ett uppdrag. I 

slutändan är det informationen som handläggaren vill åt och därför anser Weström att det är 

viktigt att denne kan frigöra sig från tingen och snarare tänka information istället. Weström 

betonar också vikten av att ha ett ’process tänk’. Tidigare ville ledningen fördela ut ärendena 

till en enhet och en handläggare, men de nya digitaliserade systemen fungerar inte på det 

sättet vilket skapar motstånd bland medarbetare. Myndigheten har inte lyckats anpassa 

arbetssättet efter process flödet, utan det råder fortfarande ett enhets tänk.  

 

Kompetensförsörjning 

De förändringar som Migrationsverket står inför avseende digitalisering utgörs bland annat av 

att öka takten på digitaliseringsarbetet efter den stora asylinvandringen år 2015 och 

myndighetens interna omstrukturering med stor reduktion av personalstyrka. Nu hoppas 

myndigheten på att kunna utföra en bättre digital transformation. Weström menar att det inte 

enbart handlar om att arbeta papperslöst, utan snarare att verkligen kunna digitalisera och 

bearbeta information. Weström lyfter fram att myndigheten även påbörjat diskussioner kring 

automatisering av hela processflöden.  

 

Kompetensförsörjning innebär att ha kompetent och flexibel personal, samt att kunna 

introducera nya medarbetare på ett effektivt sätt som helst inte belastar övrig personal under 

upplärningsfasen. Vidare menar Weström att kompetensförsörjning handlar om att utveckla 

medarbetare och hålla deras kompetens på en hög nivå. Digitaliseringen har medfört att 

myndigheten kunnat erbjuda och lansera flertalet webbutbildningar, vilket ökar 

tillgängligheten för medarbetarens utbildning. Samtidigt belyser Weström att 

kompetensförsörjning är ett område som enligt honom behöver utvecklas mer. Myndigheten 

har en central funktion som tar fram utbildningar, både traditionella föreläsningar och 

webbutbildningar, men mycket sker lokalt. Framförallt belyser Weström att introduktionen av 

nya medarbetare sker på lokal nivå vilket följaktligen belastar övrig personal och som leder 

till olikheter i rutiner och tillämpning. Därför anser Weström att det behövs en central 

utbildning i systemen. Vidare poängterar Weström att myndigheten inte upplever svårigheter i 

att rekrytera kompetenta medarbetare vid behov, snarare måste myndigheten hitta en bra 

metod för att utveckla sina befintliga medarbetare och se till att kompetens bibehålls och ökar. 

 

Kompetensutveckling  

Myndigheten arbetar med kompetensutveckling främst genom utbildningar, men samtidigt 

belyser Weström att arbetet med kompetensutveckling skiljer sig mycket beroende på enhet. 
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För tillfället skärs antalet utbildningstillfällen inom myndigheten ned, men samtidigt framhävs 

det att det i framtiden kommer behövas mer utbildning eftersom många väljer att lämna 

myndigheten. Weström anser att det främst behövs en bra introduktionsutbildning som ger de 

medarbetare en likartad grund för arbetet i kärnverksamheten. I en del enheter främjas 

kompetensutveckling och genom arbetsrotation. Arbetsrotationen bidrar till att medarbetarna 

får möjlighet att lära sig andra arbetsuppgifter och bredda kunskapen men Weström undrar 

hur effektivt en arbetsrotation egentligen är. Målet med kompetensutveckling är främst att 

Migrationsverket skall ha en tillräcklig kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag.  

4.3 Madeleine Hägne 

Introduktion 

Madeleine Hägne arbetar som projektledare inom Migrationsverket och hennes senaste 

projekt har involverat digitalisering mot asylområdet. Just detta projekt har Hägne arbetat med 

de senaste fem åren, däremot har Hägne arbetat som projektledare inom Migrationsverket i 

cirka nio år. Hägne påbörjade sin anställning inom Migrationsverket för 20 år sedan. När det 

kommer till teknologiers påverkan på myndigheter menar Hägne att förändringar inom 

myndigheter sker på många olika plan. Enligt Hägne kan en förändring vara att teknologin 

medför en annan sårbarhet eftersom digitaliseringen medför att mer information blir 

tillgängligt för samtliga inom myndigheten i jämförelse med tidigare när medarbetarna 

manuellt arbetade med enskilda ärenden. Idag arbetar handläggarna med snabbare 

överlämningar och mindre deltider, särskilt när det kommer till ärenden inom den operativa 

verksamheten. Hägne belyser även att möjligheterna för automatisering har ökat, men 

däremot har Migrationsverket inte förmått att nå alla förändringar som automatiseringen 

medför. Hägne poängterar dock att Migrationsverket ändå ser stor potential i förändringarna.  

 

Teknologin och digitaliseringen har gjort att myndigheten kan ha flera överlämningar i en 

process och att det går att korta ned processer så att den sökande kan få snabbare svar. 

Däremot belyser Hägne att det ur ett service perspektiv blivit aningen sämre för den sökande 

eftersom digitaliseringen bland annat medför mindre kundkontakt, ”den mänskliga aspekten 

försvinner i samband med att alla ansökningar går att sköta digitalt”. Konsekvensen kan 

potentiellt bli att samhällsinvånarna tappar förtroende för myndigheten. Hägne anser att den 

samhällsekonomiska nyttan av att digitalisera myndigheter bland annat utgörs av 

effektiviseringar, vilket gynnar skattebetalarna. Digitaliseringen medför även en ökad kvalitet 

och rättssäkerhet vilket leder till större nöjdhet bland de ansökande. Det medför även att 

individer snabbare kan komma in i samhället och därför anses det finnas både kvantitativa och 

kvalitativa nyttor med att digitalisera myndigheter.  

 

Kompetens 

I och med digitalisering har det blivit mindre pappersarbete och mindre okvalificerade 

arbetsuppgifter, som exempelvis kopiering, sortering och arkivering, har helt och hållet 

försvunnit. Hägne belyser att Migrationsverket skiljer sig från andra myndigheter då de har ett 

unikt krav på sårbarhet där samtliga handlingar inom myndigheten skall besparas för all 

framtid. Detta menar Hägne är en stor utmaning och konsekvensen blir att arkiven blir 

överfyllda med handlingar kring olika individer. Samtidigt poängteras det att det är positivt att 
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de okvalificerade arbetsuppgifterna försvinner då medarbetare får mer tid att lägga ned på 

bland annat beslutsfattning, möten och intervjuer med de ansökande. Däremot har detta, enligt 

Hägne, mer eller mindre kollapsat i samband med stora samhällskriser som bland 

samhällskrisen år 2015, vilket gjort att myndigheten varit tvungen att bort prioritera 

digitalisering och istället fokusera på myndighetens kärnverksamhet.  

 

Hägne tror att digitaliseringen medför nya kompetensbehov och exemplifierar med att 

handläggare i den operativa verksamheten måste ha mycket större kunskap om de tekniska 

systemen. Idag räcker det inte som enskild handläggare att ha kunskap om hur man skriver i 

ett word dokument, utan handläggaren bör ha mer systemkunskap. Hägne konstaterar att 

tidigare när medarbetare arbetade i papperssystem arbetade handläggarna mer fritt och 

medarbetarna gjorde ”mycket som man själv ville”. Följaktligen utvecklades det lokala 

kulturer på de olika kontoren. Nu när myndigheten arbetar mer digitalt och regionalt ställs det 

ett större krav på att medarbetare arbetar mer eller mindre tydligt och enhetligt. Om någon 

handläggare arbetar på sitt eget sätt blir det svårt att följa upp och arbeta med ärendet för en 

annan anställd. Samtidigt blir det mer tydligt om någon gör fel i jämförelse med tidigare då 

felet hade större potential att förbises. Hägne menar att felen även funnits tidigare men det var 

lättare att dölja dem, idag blir de mer synliga och därför ställer digitaliseringen större krav på 

en bredare kompetens. Det är inte längre tillräckligt med att kunskap om den egna processen i 

och med att digitaliseringen medfört att man skall kunna hantera ärenden ur olika stadier. I 

framtiden kommer det behövas med digital kunskap speciellt då fler och fler applikationer 

läggs på och teknologin ”springer iväg”. Detta kräver att myndigheten ständigt måste 

utvecklas för att kunna bemöta det förändrade samhället.  

 

Hägne anser att mycket av kompetensen kring digitalisering byggs upp i det privata livet. 

Beroende på vad man arbetar med kan kompetens ha många varierande innebörder. Idag anser 

Hägne att det krävs mer kompetens för att kunna bedöma olika ärendeslag. Därmed kan 

kompetens avse rättslig kvalité. Hon framhäver att handläggare måste höja kompetensen inom 

kärnverksamheten och kärnprocesserna för att människor inte skall fara illa, samt för att 

upprätthålla en rättssäkerhet. Sådan kompetens har medarbetarna bland annat erhållit från 

akademiska utbildningar och utifrån tidigare erfarenheter. Den analytiska förmågan har 

medarbetarna fått med sig från sin utbildning, men kunskap om sakfrågor har medarbetarna 

däremot erhållit genom interna utbildningar. Hägne belyser att det finns mycket ”in-house 

learning” inom Migrationsverket, bland annat genom interna utbildningsprogram och även 

genom det europeiska samarbetet. Enligt Hägne finns det självklart skillnader mellan formella 

kompetenskrav och faktiskt tillämpa kompetens eftersom myndighetens område och 

ärendeslag är unikt. Handläggarna arbetar med särskilda typ av ärenden vilket gör det svårt att 

rekrytera individer utefter myndighetens formella behov. Medarbetaren behöver ha den 

grundläggande förmågan att exempelvis kunna analysera, men majoriteten av kompetensen 

kommer inifrån myndigheten då det råder mycket intern utbildning.  

 

Kompetensförsörjning 

Inom Migrationsverket talas det mycket om kompetensförsörjning och det finns olika mål och 

visioner kring kompetensförsörjning. I och med digitaliseringen har det uppstått behov av nya 
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kompetenser som måste upprätthållas men samtidigt finns det redan väldigt mycket 

expertiskunskap inom myndigheten som måste bevaras, överföras och utvecklas till andra 

medarbetare. För att erhålla den kompetens som saknas framhäver Hägne att myndigheten 

rekryterar ny personal.  

 

Kompetensutveckling 

Kompetensutvecklingen sker mycket genom ”learning-by-doing”, men även genom 

europeiska utbildningar och interna utbildningar. Inom Migrationsverket har man utvecklat en 

akademi, ”Migrationsakademin”, där det sker mycket upplärning. Samtidigt anser Hägne att 

ansvaret för kompetensutveckling ligger på organisationsnivå. Hon menar att det är varje 

enskild enhetschef som ansvarar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Det är viktigt att 

myndigheten kan erbjuda sina medarbetare kompetensutveckling, dels för deras egen skull 

och dels för utveckling av myndighetens skull. Målet med kompetensutveckling är att 

myndigheten skall kunna leverera utifrån sitt uppdrag 

 

Avslutande kommentar 

Som avslutande kommentar framhäver Hägne att hon inte vet hur Migrationsverket ligger till i 

jämförelse med andra myndigheter när det kommer till digitalisering. Förr låg 

Migrationsverket i framkant och myndigheten var först med att utveckla ett e-arkiv. Idag 

menar Hägne att Migrationsverket hamnat långt efter då det har varit väldigt många olika 

faktorer som kommit att påverka digitaliseringen och att man därför inom myndigheten 

behövt komma till konsensus om at prioritera sakfrågor och acceptera att digitaliseringen får 

dröja.  

4.4 Carolina Keeleste 

Introduktion 

Carolina Keeleste arbetar som enhetschef för enheten sjukförsäkring inom Försäkringskassan. 

I två års tid har Keeleste arbetat med ett extra uppdrag som innefattat arbete kring 

digitaliseringsfrågor inom enheten sjukförsäkringen för region Mellansverige. Därutöver 

arbetar Keeleste med kompetens och kompetensförsörjning. Keeleste har arbetat inom 

Försäkringskassan sedan år 2006 och har varit med ända sedan journaler bestod av papper, 

akter och mappar. Sedan samtliga akter och ansökningar blivit digitala har det revolutionerat 

hela dess arbete inom myndigheten, konstaterar Keeleste. Det har blivit betydligt lättare att få 

en överblick över allt innehåll när all information kan samlas på ett ställe.  

 

Med avseende på digitalisering har det bidragit till fler digitala möjligheter. Keeleste 

exemplifierar med att digitaliseringen har bidragit till ökade möjligheter till att ha möten via 

Skype, vilket successivt ökat inom myndigheten. Sedan år 2014 började myndigheten ha 

ledningsmöten via Skype och idag sitter större delar av Försäkringskassan i möten via Skype 

eftersom medarbetarna är utsprida: de sitter på olika delar av fastigheten, på olika orter eller 

arbetar hemifrån. Keeleste menar att detta är en förändring som resulterat av digitaliseringen, 

men ändra förändringar utgörs bland annat av effektiviseringar och mindre resor som besparar 

myndigheten både tid och kapital. Dessutom belyser Keeleste att det även handlar mycket om 

automatiseringens roll inom myndigheten som inneburit att handledarna inte längre behöver 
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genomföra visa aktiviteter eftersom dessa idag utförs maskinellt. Keeleste framhäver ett 

system som implementerades under hösten år 2017 som resulterat i att en del ärenden 

automatiserats inom sjukförsäkringen. Fortfarande är det väldigt få ärenden som är helt 

automatiserade då sjukförsäkringsärenden är ganska komplexa samtidigt som det är stora 

mängder information som skall hanteras och bearbetas. Av denna anledning är det svårare att 

standardisera det, hävdar Keeleste.  

 

Kompetens 

När det gäller kompetensen hävdar Keeleste att medarbetare som jobbar inom sjukförsäkring 

måste vara väldigt digitala och att det kommer att krävas mer i och med att Försäkringskassan 

skall automatisera och digitalisera allt, menar Keeleste. Inom hennes enhet har dem arbetet 

med ”digital grundkompetens” som omfattar förmågor av att använda det teknikstöd som 

finns inom försäkringskassa i handläggning och i administration. Keeleste påpekar att en del 

medarbetare aldrig förflyttat deras bärbara dator från skrivbordet och saknar en dator hemma, 

som resulterat i att dem har ett gediget arbete framför sig vid utvecklingen av den digitala 

kompetensen. Keeleste jämförde nymedarbetare, som är en helt annan generation, och kan 

betydligt mer avseende digitaliseringen och då fokuseras det på att försöka finna en grundnivå 

som förutsätter att samtliga medarbetare måste kunna moment avseende digitaliseringen. En 

del av hennes arbete omfattade att ta på var medarbetarna befinner sig någonstans 

kunskapsmässigt och är det vissa områden många inte kan eller är det så att medarbetare 

behöver ha en enskild handledning finns den möjligheten. Detta för att man skall kunna 

använda det digitala och teknikstöden som dem har.  

 

Arbetsuppgifterna har förändrats på så sätt att den anställde behöver ha ett mer tekniskt 

kunnande, där kunnande baseras på Försäkringskassans system. Jämfört med för tio år sedan 

menar Keeleste att medarbetaren endast behövde kunna ett ärendehanteringssystem det man 

registrerade ärenden.  Idag behöver medarbetaren kunna betydligt fler system då datorn som 

verktyg erbjuder mycket mer än ärendehanteringssystemet och mail. Det är Skype, felanmälan 

beställningar, registrerar av journaltexter och hur dess bearbetas som i grunden förändrats, 

menar Keeleste. 

 

Kompetensförsörjning 

De utmaningar som Försäkringskassan står inför avseende digitalisering utgörs bland annat att 

av automatisering av fler ärendeslag där olika system skall kunna hantera många av de 

moment och aktiviteter som en handläggare sitter med idag. I nuläget är det en liten andel av 

myndigheten som är automatiserad, där vissa enheter kommit längre än andra. Svårigheten är 

att mycket beslutsfattning handlar om en juridisk fråga som gör att handläggarna måste fatta 

beslut själva. Ett sådant beslut får inte fattas av ett datorsystem. Försäkringskassans digitala 

agenda utgörs i kort av: (a) öka automatiseringen i handläggningen för att primärt förbättra 

myndighetens effektivitet, (b) förbättra beslutsstöd för att primärt minska felaktiga 

utbetalningar och öka rättssäkerheten och (c) samverkande digitala lösningar där systemen 

synkas så att myndigheten kan tillgodogöra information mellan systemen. 
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Huvudsakligen innebär kompetensförsörjning dels rekrytering och dels att implementera 

kompetens hos de medarbetare som redan finns. Vidare handlar det om att utbilda 

medarbetare så att de har rätt kompetens för uppdraget. När det gäller nya medarbetare och 

dess digitala kompetens belyser Keeleste skillnader mellan de yngre rekryterade 

medarbetarena kontra den äldre generationen. Avseende de nyrekryterande kan deras digitala 

förmågor vara mer utvecklade än den kunskap som redan finns inom försäkringskassa och kan 

därför bidra vid utvecklingen av nya stödsystem. Förutom detta gäller det att förstå var 

organisationen är på väg och vilka digitala kunskaper och kompetens som kommer att ha en 

betydelse i de olika yrkesrollerna. Detta då Keeleste tror att kunskapen och kompetensen 

kommer förändras mer över tiden beroende på hur stor utvecklingen blir avseende 

digitaliseringen och automatiseringen. Samtidigt belyser Keeleste att digitaliseringen delvis 

påverkat kompetensförsörjning då digitalisering ställer högre krav på att medarbetare kan 

hantera datorer, program och system.  

 

Avseende rekrytering är olika former av eftergymnasial utbildning viktiga, men det handlar 

också om den digitala kompetensen. Försäkringskassans medarbetare måste i överlag klara av 

väldigt mycket; skicklighet vid kundmöten, tolka lagtext samt insamla information och 

analysera denna, enligt Keeleste. Dessutom bör individen kunna den tekniska delen och har 

denne ett negativt intryck av exempelvis Skypemöten blir det svårt, då arbetsuppgifterna 

inkluderar en del tekniska moment. Keeleste menar att denna individ inte kommer må bra, 

framförallt då deras system förändras väldigt snabbt.  

  

Kompetensutveckling 

När det gäller internutbildningar inom Försäkringskassan har de tidigare inte varit inriktade 

mot digitalisering. Keeleste menar att det tidigare inte funnits något konkret att utbilda inom, 

utan fokus har legat på fokuserat på försäkringar och hur samtal hålls. När det gäller smarta 

tips och hur medarbetare snabbar upp det egna arbetet så har det enbart funnits mindre 

broschyrer och filmer, enligt Keeleste.  

 

De nuvarande formerna av internutbildningar har medarbetarna skapat själva, i Keelestes 

enhet med ungefär 100 medarbetare, med hjälp av IT-avdelningar och som därefter börjat 

sprida sig i större delar av Försäkringskassan. De har själva skapat materialet och håller i 

utbildningarna i grupper och på individnivå, både på chefs -och medarbetar nivå, då den 

digitala kompetensen även behöver tillföras högre ledningsgrupper. Detta genom specifika 

utbildningsmaterial i form av filmer och webbaserade utbildningar som medarbetare och 

chefer kan ta stöd av och som förklarar de olika momenten för specifika processer och dess 

positiva följder. Utveckling av digital kompetens genomförs också i arbetsgrupper då 

medarbetare hjälps åt som bidrar till att höj dess egna digitala grundkompetens men även 

gruppens totala kompetens. Vidare sker utvecklingen genom att i högre utsträckning utnyttja 

de digitala tjänsterna för internt stöd. Medarbetare var tidigare exempelvis inte medvetna om 

hur SMS-tjänster hanteras och stödjs i form av utbildningar. Keeleste tillägger att 

myndigheten också arbetat mycket mot motståndsförändring, då många av de äldre tycker att 

den digitala transformationen är obehaglig. Arbetet har varit framgångsrikt där de har lyckats 

jobba bort en hel av motståndet genom ett förhållningssätt där myndigheten utgick ifrån att 
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det är acceptabelt att inte kunna, för att inte känna någon form av skam för att den anställde 

inte kan och hänger med. 

 

Ansvar gällande kompetensutvecklingen ligger både hos Försäkringskassan och hos 

medarbetaren anser Keeleste. Myndigheten talar mycket om detta och finns även med i 

medarbetares lönekriterier; att ta ansvar för dess egen kompetens och utveckling. Dock 

poängterar Keeleste att chefer, ledning eller andra stödgrupper skall vara med och skapa 

förutsättningar för det digitala lärandet; att det ska vara acceptabelt att ta ut tid för att faktiskt 

sätta ner och lära sig en del moment för att det faktiskt kommer ge en positiv effekt på 

produktion längre fram påpekar Keelste. På så sätt blir ansvaret gällande 

kompetensutvecklingen delat.  

 

Det kortsiktiga målet med kompetensutvecklingen är dels att medarbetare skall tycka att det är 

roliga och att det går snabbare för de då digitaliseringen kan förenkla deras vardag. De får 

förutsättningar för att skapa strukturer och kunna genomföra arbetsmomenten snabbare. 

Avseende den långsiktiga målsättningen handlar det om att Försäkringskassan, likt andra 

myndigheter, faktiskt har ett uppdrag att genomföra; att öka graden av digitalisering. Detta 

förutsätter att medarbetare på samtliga hierarkiska nivåer måste ha en digital grundkompetens. 

Detta dels för kunna ta till sig det en hel del nytt som kommer inom myndigheten och dels för 

att personalens kompetens inte skall utgöra en begräsning i att hantera nya system, ”i 

slutändan handlar det om att öka produktionen”. Vidare tillägger Keeleste att de flesta 

myndigheter ”uppnått en nivå där man liksom inte kan göra mer med våra huvuden och 

händer utan behöver annat stöd för att snabba upp produktionen” och då är teknologins roll 

vital. Angående det externa handlar det enligt Keeleste om att förenkla för kunder och 

medborgare i landet; att kunderna skall ha mer aktiviteter som de kan själva kan genomföra 

och se själva på ”mina sidor”. För att vidareutveckla dessa tjänster behöver dem själva följa 

med på insidan, menar Carolina.  

 

Uppföljning av kompetensutvecklingen sker genom digitala enkäter där medarbetare besvarar 

frågor om förändringar kring dess digitala kompetens som genomförs en gång per år. Enligt 

senaste sammanställningen har den digitala grundkompetensen ökat. I överlag menar Caro 

Keeleste lina att det är svårt att hitta mått på hur den digitala kompetensförmågan utvecklats.  

 

Avslutande kommentar 

Dessutom är Försäkringskassan en myndighet där allting går väldigt fort, enligt Keeleste som 

vidare förklarar sammanhanget. Då det är en politisk organisation innebär det att direktiv 

kommer från regeringen som medför att om något skall göras så måste det se ut på ett 

specifikt sätt. Framförallt måste datorsystemen följa med och medarbetaren måste förstå och 

lära sig förändringen för att därefter sen kunna arbeta utan att fundera på hur det såg ut för 20 

år sedan. Du måste kunna hantera förändringar som sker och det går fort hos oss med många 

förändringar av olika slag, ibland om datorsystemen och ibland om försäkringstolkningar och 

så vidare, enligt Keeleste som vidare tillägger att flexibilitet är välbehövligt.  
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4.5 Johanna Odelmark och Malin Eriksson 

Introduktion 

Johanna Odelmark arbetar som delprojektledare inom enheten för verksamhetsstyrning i 

Försäkringskassan. Odelmark arbetar mer specifikt med sjukförsäkring som är den största och 

mest kostsamma administrationen inom myndigheten bestående av 4500 medarbetare. Malin 

Eriksson är utvecklingssamordnare på Försäkringskassan, till största del inom enheten för 

sjukförsäkring.  

  

Avseende teknologins påverkan på myndigheten har den haft begränsat med stöd på 

handläggarsidan, enligt Odelmark. Eriksson tillägger att Försäkringskassan inte varit i 

framkant när det gäller digitalisering inom sjukförsäkring och tillägger även att handläggarna 

tillämpar många manuella steg för att utföra sitt arbete idag. Den stora utmaningen enligt 

Odelmark, utgörs av att medborgarna ligger långt i framkant avseende digitaliseringen och 

adoption av ny teknologi i jämförelse med Försäkringskassan. Medborgarna efterfrågar mer 

digitala tjänster än vad Försäkringskassan kan erbjuda. Enligt respondenterna har 

sjukförsäkringen ett ärendehandläggningssystem som stöd för att utföra det dagliga arbetet, 

bestående av olika system som dock inte fullt ut integrerats. Respondenterna exemplifierar 

med handläggarnas arbete med att inhämta uppgifter och registerara dessa manuellt. Eriksson 

menar att Försäkringskassan har en resa att göra gällande informationsinhämtning och 

maskinell överföring. Enligt Odelmark har en första resa i en digital värld gjorts i och med ett 

första steg med att implementera ett ärendehandläggningssystem i september år 2017 och som 

till stor del är maskinellt. Där ansöker den sjukskrivne om sjukpenning på webben och kan få 

sitt ärende hanterat maskinellt. Systemet driver egentligen ärendet framåt genom olika 

kontroller och regelverk med den information som finns. Dock gäller det inte samtliga 

ärenden utan en viss del och ses som ett första steg i att digitalisera den interna 

ärendehandläggningen. Det är ett stöd för handläggaren att ta bort enklare kontroller. 

Resultatet av ärendehandläggningssystemet är en utökad maskinellhantering mot vad de haft 

tidigare. Idag hanteras samtliga ärenden i ett digitalt ärendesystem men frågan är hur mycket 

maskinellt stöd handläggaren kan få och detta varierar beroende i typ av ärende och 

arbetsuppgift. 

 

Kompetens 

När det gäller kompetens betonar Odelmark förmågan att hantera ärenden. Detta inkluderar 

dem stödsystem kompetens avseende dem stödsystem som implementerades under hösten 

2017. Avseende kompetensbehoven i och med digitalisering och dess utveckling menar 

respondenterna att myndigheten har en längre resa framför sig och därför inte identifierat 

samtliga kompetensbehov. Generellt menar Eriksson att de behöver öka logiken och 

förtroendet för systemen och dess möjligheter. Odelmark menar att det är svårt att peka på ett 

specifikt område avseende den tekniska utvecklingens möjligheter, men i överlag menar hon 

att potentialen och dess fördelar är enorma för Försäkringskassans olika verksamheter. 

Exempelvis belyser Odelmark BigData och dess möjligheter, som en statiskförande 

myndigheter som Försäkringskassan, skulle kunna gynnas av. Odelmark exemplifierar 

samkörning av system som fördelar informationen med andra myndigheter. Samtidigt är 

Försäkringskassan begränsad av lagar och regler som ”sätter käppar i hjulet” för myndigheten. 
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Odelmark exemplifierar även med ett ärendehandläggningssystem som infördes i september 

år 2017, där tanken var att ärenden skulle helt automatiseras: från ansökan till utbetalning. 

Dock måste det vara rättssäkert och förutsägbart och därför ansågs det inom 

Försäkringskassan att en manuell bedömning skulle kvarstå, enligt Odelmark. Men de tror att 

det är definitivt något som kommer vara möjligt i framtiden.  

 

Avseende handläggarrollen som den ser ut idag menar Odelmark att den högst sannolikt 

kommer behöva se annorlunda ut i om några år och den resan är en utmaning gällande att 

skapa förståelse för den. För det är inte säkert att alla vill vara med på resan. Då är det även 

sannolikt att det behövs en annan kompetens om som skall jobba med den nya. Dock kommer 

en del handläggningsärenden att behandlas på samma sätt som idag, men inte så många menar 

Odelmark och Eriksson. Odelmark menar att de personliga mötena mellan med medborgare 

eller läkare kommer fortsätta kräva det närmare handläggarskapet.  

 

Kompetensutveckling 

Utbildning för att hantera systemet som implementerades under september 2017 har bestått av 

webbaserade utbildningar och utbildningsmaterial till chefer. Mycket har gått via chefer då 

respondenterna menar att det är dem som äger utbildningsansvaret. Utbildningen anses dels 

vara övergripande med syfte att öka förståelse för den påbörjade digitaliseringsresan och 

förklarade hur flöden och processer fungerar, men utbildningen behandlar även enskilda 

moment avseende de olika delarna i de nya arbetssätten och bestod av flera steg. Vid 

implementering av ärendehandläggningssystemet träffades utbildningsansvariga och 

medarbetare två gånger per dag för att identifiera och besvara eventuella frågeställningar 

avseende systemet.  

 

Avseende utbildningskrav för arbetsuppgifterna på handläggarnivå menar Eriksson att 

medarbetaren behöver förstå och kunna processbeskrivningar för att veta hur ett ärende ska 

flöda igenom, vilka moment som skall genomföras samt när och hur dem skall genomföras. 

Medarbetaren skall veta hur ett ärende skapas och vilka kontroller som behöver göras.  

Odelmark nämner att vid förändrade arbetsmoment till följd av digitaliseringen, mer specifikt 

det maskinella flödet avseende handläggningsärenden förekommer det oftast intern 

rekrytering. De som har sakkunskap och intresse är de som blev utvalda, menar Eriksson. 

Men även för att dessa skall delta i det eventuella utvecklingsarbetet av handläggningssystem. 

 

På sikt skulle teknologin kunna stödja analyser som stöd och identifierar information för olika 

typer av ärenden – både sådana ärenden som kan gå snabbt och sådana ärenden som behöver 

större insatser där handläggare behöver utreda och bedöma. Det finns mycket i tekniken som 

vi testar konstaterar Eriksson. Hon exemplifierade med bilder av tänder som ett stöd för 

handläggningen, vid utredning och beslutsfattande. 

4.6 Maria Uddin Åkeson 

Introduktion  

Maria Uddin Åkeson arbetar som chef för enheten kundmöte inom Pensionsmyndigheten och 

ansvarar bland annat för kundservice och kundreglering och har flertalet underställda 
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kontorschefer i flertalet varierande svenska städer. Dessa underordnade chefer har i sin tur 

medarbetare som arbetar direkt inom den operativa verksamheten. Positionen som chef har 

Åkeson utövat i drygt ett år. Inom hennes arbetsområde sker det en väldigt stor 

teknologiskutveckling men Åkeson konstaterar att trots utvecklingen ligger 

Pensionsmyndigheten efter. Enligt Åkeson finns det inte stor potential till att digitalisera 

processer inom hennes arbetsområde, samtidigt belyser hon att kunderna inte heller har 

efterfrågat en digitalisering av processer. I överlag ligger Pensionsmyndigheten efter när det 

kommer till digitalisering.  

 

Den samhällsekonomiska nyttan av digitalisering inom myndigheter upplever Åkeson bland 

annat utgöras av tidsbesparing. Teknologin ger stora möjligheter till att förändra arbetssätt och 

arbetsredskap ur ett ekonomiskt perspektiv. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan det vara 

säkrare att arbeta med system där det finns stora möjligheter till att bevara information på ett 

säkrare sätt eftersom risken vid manuellt arbete bland annat utgörs av borttappade dokument 

vilket gör att myndigheten går miste om nödvändig information 

 

Kompetens 

I och med digitalisering kan arbetsuppgifterna enligt Åkeson ändras i den mån att gränserna 

mellan den interna verksamheten suddas ut som följaktligen medför att handläggarna kommer 

i kontakt med fler varierande ärenden. Ärenden som handläggaren tidigare inte hanterat blir 

nu en del av arbetsuppgifterna. Arbetet över de interna gränserna gör också att olika enheter 

får möjligheten till att hantera ett ärende vilket är mer fördelaktigt för kunden då den slipper 

kastas runt emellan olika enheter innan kunden potentiellt kan få assistans. Detta utgör en stor 

fördel när ärendena blir digitala. Digitaliseringen möjliggör att fler handläggare har tillgång 

till ärendet och att ärendet lättare kan hanteras, samtidigt resulterar det i en stor förändring 

avseende arbetsinnehållet för medarbetarna.  

 

Enligt Åkeson avser kompetens förmågan att utföra de arbetsuppgifter som man förväntas 

göra, samt att ha kunskap om de arbetsuppgifter som man förväntas göra. Åkeson framhäver 

att förutom teoretisk och akademisk kunskap och kompetens anser hon att det är viktigt att 

handläggaren har en socialkompetens eftersom handläggarna är i regelbunden kontakt med 

olika typer av individer. Av denna anledning anses det vara vitalt att ha förmågan att kunna 

socialisera med olika typer av individer, framförallt när kundkontakt utgör en stor del av 

arbetsuppgifterna. Därför anses det inte tillräckligt med enbart teoretiska och praktiska 

kunskaper. Den kompetens som erfordras för att utöva arbetsuppgifterna inom 

Pensionsmyndigheten härrör främst från akademisk utbildning som exempelvis 

samhällskunskap, ekonomi och juridik. Det behövs också en förmåga att kunna ta in och lära 

sig saker. Vidare är det bra om individen har en omvärldskunskap, vilket är främst gynnsamt 

vid kundmöten i tjänsten. Sedan skall individen kunna uttala sig i både ta och skrift och det är 

även meriterande om denne har språkkunskaper som möjliggör assistans vid ärenden där 

kunden talar ett annat språk. Åkeson har dock inte personligen upplevt skillnader i formell 

och faktisk kompetens, men påtalar att det självfallet finns medarbetare som har lång 

arbetserfarenhet men saknar akademisk kunskap och erfarenhet.  
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Digitaliseringen har påvisat medföra nya kompetensbehov, samtidigt som det också medför 

nya krav. Åkeson belyser att myndighetens kunder har en stor förväntan på myndigheten och 

följaktligen ställer det högre krav på att handläggarna skall kunna hantera frågor som inte 

berör det faktiska ärendet i sig. Samtidigt utgör det en resa i sig att få med samtliga 

medarbetare på den digitala resan vilket inte är lättsamt. I framtiden tror Åkeson att 

digitaliseringen kan medföra ökade krav på teknisk kunskap, men även mer pedagogisk 

kunskap.  

 

Kompetensförsörjning 

De förändringar som Pensionsmyndigheten står inför med avseende på digitalisering utgörs 

delvis av att hantera den kundgrupp som inte är digital. Det handlar om att se över hur och 

vilket sätt myndigheten hjälper de analogt eller lotsar dem i det digitala.  

  

Enligt Åkeson handlar kompetensförsörjning om att ha anställningsbara medarbetare, det vill 

säga medarbetare som kan och får kontinuerlig utbildning. Vidare handlar det om att 

myndigheten som arbetsgivare också skall kunna förse medarbetarna med möjlighet till 

utveckling så att de kan bredda och öka kunskapen. Idag arbetar Pensionsmyndigheten med 

att kontinuerligt identifiera både dagsaktuella- och framtida behov. Det handlar om att se över 

befintliga medarbetares kompetens och arbeta internt med det, samt att söka externt efter de 

som saknas. För att erhålla den kompetens som saknas framhäver Åkeson att myndigheten 

antingen måste investera mer på interna utbildningar eller söka efter kompetensen externt.  

 

Kompetensutveckling 

Inom Pensionsmyndigheten arbetas det med kompetensutveckling bland annat genom att 

inspirera medarbetare och erbjuda föreläsningar. Samtidigt vill Åkeson se att medarbetarna 

ökar ett privat tekniskt intresse vilket dock inte går att påtvinga. Hon menar på att det bli svårt 

att förvärva den praktiska kunskapen om man inte prövar det själv. Åkeson belyser även att 

det finns olika testmiljöer inom myndigheten. När det finns någon process som eventuellt går 

att testa i myndighetens interna testmiljöer uppmuntras medarbetarna till att göra det själva, 

vilket också är ett sätt att motivera medarbetare enligt Åkeson.  

 

På lång sikt handlar kompetensutveckling om att medarbetarna skall känna sig trygga när 

frågorna kommer från en kund och kunderna skall få så mycket hjälp som möjligt. Det skall 

finnas en helhetsservice där medarbetare arbetar över gränser och kan vara behjälpliga i 

flertalet varierande områden i den mån det är möjligt.  

4.7 Johan Kullander 

Introduktion  

Johan Kullander arbetar som enhetschef och produktionsområdeschef inom 

Pensionsmyndigheten. Kullander upplever att teknologier har förändrat myndigheter enormt. 

Främst syftar Kullander på de fördelar i effektivitet och produktivitet som digitaliseringen och 

automatiseringen medfört inom pensionsmyndigheten. Han exemplifierar med antalet tjänster 

inom administration och produktion som minskat från 250 till ungefär 140 medarbetare under 

några år.  
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Pensionsmyndigheten har under 2017 avslutat ett program för ärendehantering som levererat 

effektivisering och automatisering vid hantering av förmånerna allmän pension och 

efterlevnadspension. Resultatet har bidragit till snabbare beslut och ökad kvalitet. En del 

processer menar Kullander har väldigt hög automatiseringsgrad medan andra processer är 

under utvecklingen. Dock poängterar han att en del moment vid handläggningen av ärenden 

än så länge behöver manuell hantering och kommer fortsättningsvis kvarstå. Detta menar 

Kullander delvis beror på de variationer i ärenden som kan komma att ha ett behov av djupare 

utredning och som kan innebära att handläggarna har ett större behov av 

informationsinhämtning från andra myndigheter och aktörer. Men även för att delar av 

medborgarna önskar ett manuellt stöd.  

 

Kompetens 

Avseende arbetsmoment till följd av digitalisering och den högre graden av automatisering 

har avdelningarna inom Pensionsmyndigheten förändrats i varierande utsträckning. Den 

digitala kompetensen bland handläggare har behövts ökas vilket är något som myndigheten 

konstant arbetat med sedan Pensionsmyndigheten grundades år 2010. För Kullander innebär 

kompetens att genomföra de arbetsuppgifter man har med god kvalitet. Enligt Kullander har 

organisationen arbetat med kompetensutvecklingen på så sätt att de alltid sett till att rätt 

kompetens finns inom organisationen, främst avseende handledaruppgifter. Det har i överlag 

fungerat bra med undantag för att en del av den äldre generationen som haft eller har en 

kortare tid kvar till pensionen. Detta beror på förändringsmotstånd då dessa varit vana att 

arbete med liknande system och processer under en längre tid och därför har införandet av nya 

processer väckt en del motstånd.  

 

Kompetensförsörjning 

I likhet med alla andra tjänsteproducenter menar Kullander att digitaliseringen kommer 

förändra Pensionsmyndighetens verksamhet i grunden. Detta, förklarar Kullander, kommer 

innebära att handläggarna på sikt kommer utföra allt mindre arbetsuppgifter av maskinartad 

karaktär och istället arbeta med mer värdeskapande aktiviteter. Kullander belyser ett 

paradigmskifte där många arbetsuppgifter som inte finns idag kommer att uppstå i framtiden. 

 

Enligt Kullander avser kompetensförsörjning att myndigheten skall ha rätt individer på rätt 

plats som förstår hur arbetet skall utföras och vad som krävs för att utföra arbetet. Det måste 

finnas en central förståelse för kompetenskrav och kompetensbehov och för att erhålla 

kompetens som saknas rekryterar myndigheten ny personal. Idag arbetas det med 

kompetensförsörjning på många varierande sätt inom Pensionsmyndigheten: taktiskt, 

operativt och strategiskt.  

 

Kompetensutveckling 

Kompetensutvecklingen inom administration och produktion har skett genom utbildningar av 

till största del redan befintlig personalstyrka, med undantag från rekryteringar i syfte att 

ersätta personal som lämnat myndigheten. Syftet med utbildningarna har varit ett större fokus 

på processerna och hur processerna skall behandlas, som sedermera kompletteras med 
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aktiviteter där medarbetare får möjligheten att lära sig genom ” trial and error”.  Utöver att 

kompetensutvecklingen fokuserar på processerna menar Kullander att det långsiktiga målet är 

att öka förståelsen avseende digitalisering och dess utveckling, samt dess möjligheter för 

verksamhetens olika enheter. Detta med syfte att kunna bemöta och hantera kommande 

utmaningar och frågeställningar i och med den tekniska utvecklingen. Mer specifikt behövs 

medarbetare som kan hantera och arbeta med förändrade och nya processer som uppkommer i 

och med digitaliseringens utveckling.  

4.8 Claes Stern Gustavsson  

Introduktion 

Claes Stern Gustavsson är verksamhetsarkitekt inom Tullverket och arbetar med en 

arkitekturfunktion där myndigheten arbetar med verksamhetsaspekter som processer, 

organisation, information och mötet mellan verksamheten och IT funktionen. Gustavsson 

arbetar även mycket mot Tullverkets elektronik program, ’elektronisktull’, där han främst 

arbetar med mål planering (projektplanering) och strukturer för programmet. Sin position som 

verksamhetsarkitekt har han utövat i sju till åtta år, men Gustavsson har arbetat med denna typ 

av frågor i cirka tio år.   

 

Gustavsson anser att teknik och teknologi är möjliggörare. Teknologin driver på utvecklingen 

och genom utvecklingen kan individer, organisationer och myndigheter se möjligheter. Från 

ett historiskt perspektiv menar Gustavsson att tekniken möjliggjorde något som organisationer 

tenderade att springa efter. Idag är det annorlunda. Idag ifrågasätter man tekniken, vilket 

värde kan teknologin generera? Gustavsson menar att det är lätt vara teknik driven, men idag 

går utvecklingen mer mot att vara nyttodriven, ”man vill vara mer medveten om vilken nytta 

tekniken genererar”. Gustavsson anser att i ett samhällsekonomiskt perspektiv utgör den 

främsta drivkraften för digitalisering vanligtvis effektiviseringar genom automatiseringar av 

diverse processer, vilket även stämmer för Tullverket. Samtidigt belyser Gustavsson att det 

inte alltid är lätt att anamma teknologier och automatiseringar då det sker ständiga 

förändringar och utvecklingar, både i marknaden men även inom myndigheten. Det måste 

finnas en korrespondens mellan teknologin och förändringarna och därför går det inte att 

”fuska sig fram”.  Även om det innebär att förändringen gör att det tar längre tid att 

implementera teknologin utgörs vinsten i slutändan av ökad kvalité. Gustavsson poängterar 

också att det som myndighet är viktigt myndigheten levererar sina uppdrag och tjänster med 

hög kvalité. 

 

Kompetens 

När det kommer till ärendehantering framhäver Gustavsson att den främsta skillnaden i 

arbetsuppgifter utgörs av att handläggarna inte längre hanterar enkla ärenden. Idag arbetar 

handläggarna enbart med ärenden som avviker från det normala. Detta är en direkt 

konsekvens av digitaliseringen då myndigheten frångår den manuella hanteringen till ett mer 

digitalt informationsflöde. Gustavsson poängterar att det fortfarande finns väldigt mycket 

manuell hantering kvar och exemplifierar med processen som har att göra med varuflödet med 

tredje land. Samtidigt har digitaliseringen medfört att kraven på medarbetarna blir allt högre. 

Fram tills idag har det varit mycket rutinarbete, framförallt inom klareringsverksamheten, 
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men denna enhet håller på att helt automatiseras. Medarbetarna kommer att få arbeta allt mer 

med standardavvikelser, vilket kommer kräva större ’tull kompetens’. Med ’tull kompetens’ 

syftar Gustavsson till: lagar, regler och framförallt en förståelse för hur processen fungerar 

och varför ärendet dykt upp som en avvikelse. Handläggarna bör förstå vad det är som 

särskiljer det specifika ärendet från ett vanligt ärende. Gustavsson menar att denna typ av ’tull 

kompetens’ för närvarande inte finns inom Tullverkets samtliga enheter. Samtidigt införs det 

fler och fler verktyg för att hantera olika ärende slag och därför är en helhets förståelse av 

processen mycket viktigt. Den tekniska kunskapen är sekundär i detta avseende, det vitala är 

att den anställde förstår och kan tolka informationen. Gustavsson belyser att det finns en stor 

utvecklingspotential inom detta område. Gustavsson framhäver att svårigheten med att 

digitalisera processer är att den ”hamnar i processen”: ”man ser den inte och det blir svårare 

och svårare att förstå hur tekniken fungerar då man inte längre kan se den”.  

 

Gustavsson anser att kompetens är förmågan att utföra de arbetsuppgifter som man har. 

Beroende på vilken enhet den anställde arbetar på inom Tullverket krävs olika typ av 

kompetens. I varuflödesenheten som är den största enheten inom Tullverket behövs en 

grundkompetens i form av att medarbetaren bör ha en insikt om hur trafiken fungerar mellan 

Sverige och utlandet, dvs. en kunskap om logistik och hur transportsystem är uppbyggda. 

Medarbetaren bör också ha kunskap om de faktiska varorna, dvs. vilken typ av varor det är 

som förekommer i handeln. Utmaningen är dock att handläggarna ser allt mindre av de 

fysiska varorna samtidigt som det är de faktiska varorna som skall bedömas. 

 

Det krävs väldigt mycket intern utbildning till de som anställs för kärnverksamheten. Det är 

viktigt att medarbetare erhåller en utbildning för att lära sig de väsentliga delarna. Utöver det 

behövs också en akademisk utbildning inom bland annat, juridik, logistik och ekonomi då det 

finns olika enheter som kräver denna typ av kunskap. Gustavsson exemplifierar med att det 

behövs ekonomer för redovisningsenheten inom kärnverksamheten. För att arbeta inom 

Tullverket behöver varje anställd genomgå en formellutbildning och klara de medföljande 

testerna. Samtliga medarbetare inom myndigheten har gått den formella utbildningen hävdar 

Gustavsson, men däremot skiljer det sig åt hur pass mycket den enskilde individen anammar 

utbildningen och kan tillämpa den försedda kunskapen i praktiken. 

  

Kompetensförsörjning 

Gustavsson anser att kompetensförsörjning handlar om att säkerställa det kompetensbehov 

som råder samt att säkerställa att myndigheten kan hantera den kompetens som finns inom 

myndigheten. Det gäller att vara i fas med rekrytering och utbildning, men utmaningen är att 

inte vara reaktiv utan snarare att arbeta mer proaktivt för att underhålla 

kompetensförsörjningen. Ur ett nyrekryteringsperspektiv har digitalisering inte haft en 

påtaglig effekt på kompetensförsörjningen, men idag förutsätter man att den potentielle 

medarbetaren har förmågan att arbeta i en digitalmiljö.    

 

Kompetensutveckling 

Inom Tullverket investeras det väldigt mycket på utbildning för att utveckla kompetens hos 

medarbetarna. Inom Gustavssons specifika enhet ligger ansvaret mycket på individen för 
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kompetensutveckling. Många medarbetare är drivna till att satsa på sin kompetensutveckling 

och tar gärna eget initiativ vilket uppskattas av chefer. Gustavsson menar att hans uppfattning 

är att ”man är välkommen att visa eget initiativ, men det måste finnas en koppling till det man 

gör och det man förväntas göra”. I de större enheterna styrs kompetensutvecklingen mer av 

ledningen som försöker utbilda medarbetare.  

 

Avslutande kommentar 

I framtiden kommer det med stor sannolikhet bli en hårdare politisk styrning när det kommer 

till digitalisering. Det måste finnas en harmoniserad samordning mellan regering, riksdag och 

digitaliseringsarbetet.  

 

4.9 Gunnar Marklund 

Introduktion 

Gunnar Marklund arbetar som sektionschef inom Skatteverket. Inom Marklunds sektion 

arbetar man med Skatteverkets interna utbildningar där det både framställs och distribueras 

utbildningsmaterial och kurser till medarbetare inom myndigheten. En av Skatteverkets policy 

avseende utbildning är att de interna lärarna skall arbeta i produktion eftersom det är först då 

individen får en insikt om potentiella utbildningsområden. Detta möjliggör att utbildningen 

och utbildningsmaterialet bättre förhåller sig till verkligheten och medarbetarnas reala 

arbetssituation. Positionen som sektionschef har Marklund utövat i ett år och innan dess har 

han arbetat som projektledare inom Skatteverket sedan år 2005.  

 

Avseende digitalisering inom svenska myndigheter upplever Marklund en generell 

förändring. Ur ett externt perspektiv framhäver Marklund att han ur ett medborgarperspektiv 

ser stora förändringar bland annat då Skatteverket vänt sig ut mot kunderna: organisationer 

och skattebetalare. Skatteverket har utgått från deras situation och arbetar idag utifrån det, 

dock enbart i den mån det är möjligt. Ur ett internt perspektiv har det skett stora förändringar, 

framförallt inom IT enheten. Denna enhet har blivit mycket större och Marklund belyser att 

det finns ”ett arv av teknik som man måste beakta”. Den samhällsekonomiska nyttan av att 

digitalisera myndigheter utgörs dels av effektiviseringar och dels av tidsbesparing. Marklund 

exemplifierar med deklarationen: tidigare när kunden deklarerade var denne tvungen att 

lämna in deklarationspappret för hand till ett fysiskt skattekontor. På skattekontoret 

hanterades deklarationsansökan manuellt av handläggaren och kunden fick tillbaka skatten 

under december månad. Idag sker denna process digitalt och kunden kan få tillbaka skatten 

redan efter två veckor.  

 

Kompetens 

Sett ur en digitaliseringsaspekt har digitaliseringen ersatt mycket av det manuella arbetet för 

handläggarna. Med hjälp av IT som arbetsverktyg kan handläggarna granska ansökningar som 

innehåller någon avvikelse. Marklund belyser även att handläggarna arbetar mer och mer 

tillsammans med IT då de bland annat får hjälp med beräkningar, kontrollering av siffror etc. 

Marklund framhäver även ett annat perspektiv genom vilken digitaliseringen kommit att 

påverka verksamheten och arbetsuppgifter. I samband med den teknologiska utvecklingen har 

det även skett en utveckling beträffande internet affärer och den nya delningsekonomin. 
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Delningsekonomin har bland annat medfört att det uppstått nya arbetsområden och många 

handläggare måste därför arbeta med internet, som det primära arbetsverktyget, och 

informationssökning kring diverse affärsverksamheter. Marklund exemplifierar med det 

moderna bloggandet och att Skatteverket måste gå in och granska om det gått så långt att 

bloggandet uppnått kvalifikationerna för en affärsverksamhet. Om det påvisas att det bedrivs 

en affärsverksamhet måste verksamheten även beskattas utifrån de rättsliga principerna. 

Delningsekonomin har också medfört att handläggarna stöter på allt fler lagstiftningsfrågor. 

Med hänsyn till den konstanta utvecklingen tvingas Marklund och hans kollegor ta fram och 

forma nya utbildningar som skall bidra till kunskapsutveckling bland handläggarna.  

 

Marklund anser att det är en stor förändring i sig att arbeta med IT. Det kräver en 

övergripande förståelse för IT systemen och att dessa arbetsverktyg fungerar. Tidigare 

flyttades papper runt fysiskt, men med IT sker en del förflyttningar i bakgrunden vilket är en 

omställning som många medarbetare försökt anpassa sig till. Utifrån denna utmaning har 

Skatteverket därför valt att bygga in guider i systemen där systemet steg för steg kan hjälpa 

medarbetarna. Målet är att medarbetarna skall kunna förstå det digitala men det är enligt 

Marklund en utmaning. För Marklund handlar kompetens om förmågan att utföra 

arbetsuppgifter. För att kunna utföra arbetsuppgifterna inom Skatteverket krävs en förståelse 

för lagstiftning samt en förmåga att kunna använda den på rätt sätt. Ibland kan det också 

krävas en förståelse för hur verksamheten skall beskattas och därför behövs en kunskap om 

olika bolagstyper och dess tillhörande lagstiftning. Vidare poängterar Marklund att med 

avseende på rekryteringsbasen för handläggaryrket, rekryteras både civilekonomer och 

jurister eftersom dessa har en grundläggande kunskap från akademiska studier. Därefter intern 

utbildas den anställde. Den formella kompetensen från handläggarens akademiska studier 

tillämpas sedan som grund vid bedömningar av olika ärenden. Samtidigt menar Marklund att 

det förekommer skillnader i formell och faktiskt tillämpad kompetens då enskilda 

organisationsenheter är organiserade på olika sätt.  

 

Kompetensförsörjning 

Skatteverket står inför massa förändringar med avseende digitalisering bland annat talas det 

mycket om robotisering och artificiell intelligens, vilket Marklund tror kommer förändra en 

hel del inom Skatteverket. Redan i år har Skatteverket testat om artificiell intelligens 

teknologi har förmågan att sortera deklarationer utifrån viss information som återfinns på 

inkomstdeklarationen. Beroende på upplysningarna i deklarationen skall teknologin avgöra 

om ärendet måste hanteras på annat sätt, annars skall ärendet sorteras och hanteras med hjälp 

av teknologin.  

 

När det kommer till kompetensförsörjning talar man inom Skatteverket om det dagliga flödet 

där någon medarbetare går i pension, någon som slutar och någon som tillkommer. Vidare 

anser Marklund att kompetensförsörjning också handlar om tre delar: strategisk 

kompetensförsörjning, kompetensutveckling och kompetensöverföring. Strategisk 

kompetensförsörjning innefattar möjligheten att lokalisera framtida kompetensbehov. 

Kompetensutveckling handlar om att ta fram och distribuera utbildningar. För att ta fram nya 

utbildningar granskas vanligtvis målgruppens storlek och målgruppens förändringstakt. Enligt 
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Marklund vill man göra en sådan liten förändring som möjligt för att inte förvirra 

medarbetarna, om det är en grupp som inte är förändringsbenägna. Kompetensöverföring 

handlar dels om medarbetarpolicy som innefattar individens enskilda ansvar till att lära sig 

och stå för sin kompetensutveckling, och dels handlar det om att ta ansvar för att lära andra 

och sprida kunskap, ”så att man kan dela kunskapen”. 

 

Skatteverket arbetar med kompetensförsörjning och utvärderar för närvarande vad som 

Skatteverket kan göra, där utvecklingen inom myndigheten ligger lite efter. På handläggare 

sidan sker förändringen långsamt och av denna anledning framhäver Marklund att det ger 

möjlighet för myndigheten att intern utbilda medarbetarna för att hantera bristen på 

kompetensutveckling. På andra avdelningar där sektionerna börjat tillämpa exempelvis 

robotar och artificiell intelligens går det inte att intern utbilda, istället har myndigheten valt att 

köpa in kunskapen.  

 

Kompetensutveckling 

Det främsta arbetet med kompetensutveckling sker genom utbildningar. Dessa utbildningar är 

anpassade utifrån den operativa verksamheten så att utbildningen skall ge ett mervärde för 

medarbetare. Ansvaret för kompetensutveckling ligger både hos den enskilde individen och 

myndigheten. Marklund konstaterar att kompetensutvecklingen egentligen skall börja vid 

utvecklingssamtalet mellan medarbetare och chef. Där skall chef och den anställde diskutera 

vilken typ av utbildning den anställde bör genomföra, samt att detta tillfälle ger utrymme och 

möjlighet för den anställde att yttra sig om vad denne vill göra för att utvecklas. Som 

myndighet att Skatteverket dock ansvar för att se till att kunna erbjuda olika 

utbildningstillfällen. ”sedan är det upp till medarbetaren och chefen att anmäla sig till 

utbildningen”. Målet med kompetensutveckling grundar sig enligt Marklund på frågan om 

vad kompetens utgörs. Om kompetens handlar om förmågan att utföra sina arbetsuppgifter 

måste myndigheten erbjuda sådana tillfredsställande utbildningar. Däremot görs det ingen 

formell efterföljning där myndigheten mäter och studerar effekterna av en specifik utbildning. 

Däremot belyser Marklund att myndigheten utvärderar varje enskilt utbildningstillfälle som 

sedan bidrar till utvecklingen för nästkommande utbildningstillfälle.  

4.10 Ann-Kristin Olsson 

Introduktion 

Ann-Kristin Olsson arbetar som verksamhetsutvecklare inom Transportstyrelsen sedan år 

2012. Olsson arbetar med myndighetsövergripande frågor kring digitalisering och arbetar i 

nära kontakt med andra svenska myndigheter för att se och hur myndigheterna kan samarbeta 

och ta fram gemensamma digitala lösningar. Detta i syfte att underlätta sökandeprocessen för 

ansökaren då myndigheterna skall kunna tillämpa information från varandra.  

 

Olsson menar att teknologier har förändrat myndigheter i varierande utsträckning. Inom 

Transportstyrelsen försöker myndigheten utbyta information med andra myndigheter i den 

mån det är juridiskt möjligt och att det snarare är juridiken som kan hindra utveckling och inte 

digitalisering: ”digitaliseringen ger många möjligheter men som inte alltid är genomförbara 

enligt rättspraxis”. Olsson framhäver också att digitaliseringen medför att myndigheter kan 
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automatisera flöden där processen utgörs av enkla repetitiva uppgifter där ärendena är 

enhetliga och inte skiljer sig åt. Den samhällsekonomiska nyttan av att digitalisera 

myndigheter utgörs, enligt Olsson, av effektiviseringar och tidsbesparing, ”det blir effektivare 

och man sparar tid”. Vidare belyser Olsson att digitaliseringen även medför ökad 

rättssäkerhet då myndigheter måste standardisera processer och flöden (för att ha möjlighet 

till att digitalisera dem) som minimerar risken för att handläggningen av ett ärende skall bli 

felaktigt. Olsson poängterar att det initialt kostar väldigt mycket att genomgå en digital 

transformation men att myndigheter på långsikt ändå vinner på det.  

 

Kompetens 

Digitaliseringen har påverkat Transportstyrelsens verksamhet bland annat genom ändrade 

arbetsuppgifter och ändrade arbetsverktyg. Där en viss typ av arbetsuppgifter nästintill 

försvunnit har nya arbetsuppgifter etablerats. Innehållet i arbetsuppgifterna har förändrats på 

det sätt att myndigheten har frångått de enkla enformiga arbetsuppgifterna eftersom dessa 

kunnat automatiseras. Däremot har det tillkommit nya arbetsuppgifter i mer utredande 

karaktär. Dessa nya arbetsuppgifter är svårare och kräver en mer analytisk förmåga då 

handläggaren måste titta närmare och på djupet av det enskilda ärendet. Dessa utredande 

arbetsuppgifter kräver således mer kunskap om sakfrågor.  

 

Digitaliseringen har enligt Olsson medfört nya kompetensbehov bland annat krävs det idag 

mer digital kompetens. Olsson exemplifierar med arbetsuppgifterna hos myndighetens 

kundtjänst: tidigare handlade frågorna från kunderna vanligtvis om hur kunden skall få tag på 

blanketter och vart blanketterna ska skickas till. Idag handlar majoriteten av frågorna istället 

om teknologin, hur kunden ska tillämpa de digitala verktygen. Även i framtiden framhäver 

Olsson att det kommer behövas mer digital kompetens. Framförallt måste den digitala 

kompetensen utvecklas eftersom teknologierna ständigt utvecklas och ändras. Då 

myndigheten arbetar mer och mer i IT system måste handläggarna ha förmåga att behärska en 

dator och de olika datorsystemen. Det kommer också behövas mer analytisk förmåga då det 

har utvecklats mer ”kluriga” ärenden. De enkla repetitiva uppgifterna krävde inte djup 

analytisk förmåga och dessa ärenden har nästintill helt och hållet automatiserats och 

försvunnit från handläggarnas dagliga arbete.  

 

Olsson beskriver kompetens som ”känna till det som man behöver för att lösa en uppgift, eller 

veta vart man kan söka informationen och tillgodogöra den”. Vilken slags kompetens som 

erfordras för att genomföra de faktiska uppgifterna beror på vilken typ av ärenden som 

handläggaren arbetar med. För en del avancerande ärenden behövs det exempelvis en del 

juridisk kunskap och den juridiska kunskapen har de flesta handläggare erhållit från 

akademiska studier. Samtidigt konstaterar Olsson att om en myndighet eller organisation 

lyckats bygga upp ett bra system så skall det vara så intuitivt att arbetstagaren skall kunna 

klara av systemet utan större förkunskaper.  

 

Kompetensförsörjning 

De förändringar som Transportstyrelsen står inför avseende digitalisering är framförallt att 

jobba med digitalisering och automatisering i flera områden då det finns en del områden som 
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inte kommit lika långt i digitaliseringsprocessen vilket delvis beror på att Transportstyrelsen 

är en relativt ny myndighet. Myndigheten slogs ihop med andra myndigheter som hade 

kommit olika långt i sin digitaliseringsprocess och idag finns det därför mycket arbete kring 

att få samtliga enheter att uppnå samma digitala mognad. Vidare skall myndigheten samarbeta 

med andra myndigheter så att myndigheterna enklare kan dela information och tillämpa 

informationen från de olika myndigheterna vid handläggning av enskilda ärenden.  

 

Inom Transportstyrelsen arbetar man med kompetensförsörjning bland annat genom att 

rekrytera personal. Varje sektion är ansvarig för att rekrytera den personal som sektionen 

behöver. Olsson belyser att Transportstyrelsen som myndighet inte är bra på att vara proaktiva 

och blicka framåt med avseende på vilken kompetens som kommer efterfrågas i framtiden, 

utan myndigheten förser oftast behovet som finns idag och nu. Samtidigt poängterar Olsson 

att det tidigare inte funnits mycket fokus på digitalisering uppifrån, men idag har även 

ledningen börjat uppmärksamma digitalisering mer och mer. Detta gör att ledningen förstår att 

de är ansvariga för att se till över den digitala transformationen och prioritera digitalisering 

mer. Nu har ledningen börjat gå på kurser för att lära sig mer, vilket Olsson menar senare 

kommer avspeglas i hela organisationen. Däremot har hon inte sett mycket interna 

utbildningar kring digital kompetens, men vikten av att bredda kompetensen kring 

digitalisering har man börjat förstå nu även på chefsnivå.  

 

Kompetensutveckling 

Varje medarbetare inom Transportstyrelsen har utvecklingssamtal en gång per år tillsammans 

med sin chef där man diskuterar vad den anställde har för mål och hur denne skall göra för att 

uppnå dessa mål. I detta samband kan chefen också ge rekommendation på en lämplig 

utbildning. Varje medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som följs upp. En gång om 

året reviderar man sin plan och det finns ett IT system där man registrerar sina mål samt tid 

och datum för när dessa mål skall vara uppfyllda. Ansvaret för kompetensutveckling är 

ömsesidigt enligt Olsson, eftersom utvecklingssamtalet ska gå utgå från de mål som man har 

satt för sig och chefen ska kunna erbjuda en möjlighet för att uppnå målet. Förutom utbildning 

främjas kompetensutveckling även genom att det erbjuds arbetsrotation där den anställde får 

möjlighet att arbeta på en annan avdelning. Vidare kan man också bli inlånad till olika projekt 

vilket också är utvecklingsfrämjande. Projekten kan variera i tid men tenderar att vara 

omkring sex månader långa.  

 

Transportstyrelsens långsiktiga mål handlar om att uppnå de fyra utvecklingsmål som 

ledningen satt upp. För en handläggare på den operationella nivån kan dessa mål upplevas 

tämligen avlägsna och av denna anledning bryts verksamhetsmålen ned och anpassas efter 

varje avdelning. På kort sikt handlar kompetensutvecklingsmålen om att bli snabb och 

effektiv i ärendehantering. Olsson konstaterar att det tyvärr finns många enheter som enbart 

fokuserar på att medarbetarna skall hantera så många ärenden som möjligt under en viss 

tid/dag. Utifrån detta mäts det hur pass ”bra” eller ”dålig” den anställde är, därmed handlar 

det mer om kvantitet än kvalitet.  
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Uppföljning av kompetensutveckling är bristfällig inom myndigheten. Myndigheten erbjuder 

de medarbetare kompetensutveckling men som organisation ser man inte efter vad 

utvecklingen leder till. Däremot får samtliga medarbetare varje år besvara en medarbetarenkät 

innehållande frågor om den medarbetarens kompetens. Enkäten ger således en övergripande 

uppfattning om hur läget ser ut. På individnivå är utvecklingssamtalen ett sätt att följa upp 

kompetensutvecklingen där varje enskild individ kan skriva upp vad den uppnått och 

utvecklats inom.  

 

 

 

 

 



4.11 Sammanfattning 
 

Tabell 1: Översikt av empiri 

 

 

 

 

Cardfelt Weström Hägne Keeleste Eriksson, 

Odelmark 

Åkesson Kullander Gustavsson Marklund 

 

Olsson 

Kompetens 

Nya 

kompetensbehov 

till följd av 

digitalisering 

Ökad 

digitalkompet

ens och 

kompetens 

om andra 

områden. 

Ökad 

digitalkompetens 

Ökad 

digitalkompete

ns samt 

bredare 

kunskap om 

olika 

ärendeslag 

Ökad 

digitalkompete

ns 

Ökad 

digitalkompete

ns och 

kompetens 

avseende 

ärenden 

Ökad 

digital- & 

socialkomp

etens. Samt 

pedagogisk 

kunskap 

Ökad 

digitalkompet

ens. 

Ökad 

tullkompetens 

och därefter 

digital 

kompetens 

Övergripande 

förståelse för 

IT system  

Ökad 

digitalkompete

ns och 

analytisk 

förmåga 

Vad innebär 

kompetens 

God förmåga 

att utföra de 

arbetsuppgift

er man har 

Ren kunskap och 

förmågan att 

omsätta 

kunskapen i 

handling 

Förmågan att 

utföra sina 

arbetsuppgifter 

Förmågan att 

utföra sina 

arbetsuppgifter 

Förmågan att 

hantera 

ärenden 

Förmågan 

att utföra 

de 

arbetsuppg

ifter som 

man 

förväntas 

göra, samt 

att ha 

kunskap 

om de 

arbetsuppg

ifter som 

man 

förväntas 

göra 

Genomföra de 

arbetsuppgifte

r man har med 

god kvalitet 

Förmågan att 

utföra de 

arbetsuppgifte

r som man har 

Förmågan att 

utföra 

arbetsuppgifter 

Känna till det 

som man 

behöver för att 

lösa en 

uppgift, eller 

veta vart man 

kan söka 

informationen 

och 

tillgodogöra 

den 

Kompetensförsörjning 

Arbete med 

kompetensförsörj

ning 

Identifiera & 

analysera 

kompetens 

som finns & 

saknas  

Utbildningar & 

kompetens-

utveckling 

Granska och 

identifiera 

kompetens 

inom 

myndigheten 

Identifiera 

kompetens 

inom 

myndigheten 

& utbildning 

 Identifiera 

kompetens 

inom 

myndighet

en  

Olika sätt: 

taktiskt, 

operativt och 

strategiskt 

Granska och 

identifiera 

kompetens 

inom 

myndigheten 

Utvärdering av 

vad som kan 

göras  

Rekrytering av 

nya 

medarbetare 
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I nästkommande kapitel genomförs en analys av den insamlade empirin i förhållande till det teoretiska ramverket.

Hur erhåller 

myndigheten 

avsaknad 

kompetens 

Interna 

utbildningar 

& 

rekryteringar 

Interna 

utbildningar & 

rekryteringar 

Interna 

utbildningar & 

rekryteringar 

Interna 

utbildningar & 

rekryteringar 

Interna 

utbildningar 

Interna 

utbildninga

r & 

rekrytering

ar 

Interna 

utbildningar  

Interna 

utbildningar & 

rekryteringar 

Interna 

utbildningar & 

rekryteringar 

Interna 

utbildningar & 

rekryteringar 

Kompetensutveckling 

Hur arbetar 

myndigheten med 

kompetensutveckl

ing 

Främst 

genom 

utbildning 

Främst genom 

utbildning men 

också genom 

learning-by-

doing. 

arbetsrotation 

Learning- by- 

doing, 

europeiska 

utbildningar 

samt interna 

utbildningar 

Främst genom 

interna 

utbildningar 

Främst genom 

interna 

utbildningar 

Interna 

utbildninga

r, men det 

måste 

också 

finnas ett 

privat 

teknologis

kt intresse 

Identifiera rätt 

kompetenser 

inom 

myndigheten, 

men även 

genom interna 

utbildningar 

Främst genom 

interna 

utbildningar 

Främst genom 

interna 

utbildningar 

och 

rekrytering 

Främst genom 

interna 

utbildningar 

och 

arbetsrotation. 

Även utlåning 

av 

medarbetare 

till olika 

projekt 

Hur främjas 

kompetensutveckl

ing inom 

myndigheten 

Genom 

projekt, 

coaching, 

utbildning 

etc. 

Genom 

utbildning 

Utvecklat 

”Migrations- 

akademin” där 

det sker 

mycket 

upplärning 

Bland annat 

genom att 

lägga till detta 

i medarbetares 

lönekriterier 

Öka 

förståelsen av 

den digitala 

resan 

Inspirera 

medarbetar

na och 

erbjuda 

föreläsning

ar 

Genom olika 

aktiviteter  

Främst genom 

interna 

utbildningar 

Genom 

utvecklings-

samtal 

Utvecklingssa

mtal 

Avslutning 

Avslutande 

kommentar/Tilläg

g 

Spännande tid 

med 

digitalisering. 

Ökat fokus 

uppifrån 

 Halkat efter i 

digital-

iseringen 

Måste fullfölja 

direktiv från 

regeringen 

      



5. Analys  
I detta kapitel analyseras den empiri som samlats in utifrån studiens teoretiska referensram. 

Vid hänvisning till Cardfelt, Weström, Keeleste, Eriksson, Odelmark, Åkesson, Kullander, 

Marklund och Olsson avses respondenterna som deltagit i denna studie. 

 

5.1 Innovation 

Digitaliseringen har medfört utveckling av nya teknologier. Dessa teknologier utgör tekniska 

innovationer i de studerade myndigheterna. Genom att granska begreppet teknik menar Lan 

och Young (1996) att teknik alltid är förbundet att uppnå vissa resultat, lösa vissa problem, 

slutföra vissa uppgifter genom användandet av särskilda färdigheter, omsätta kunskap och 

användning av tillgångar. Begreppet teknologi avser ur denna aspekt inte enbart tekniken 

innesluten i produkten, men också kunskap och information avseende dess användning. Detta 

bekräftas av respondenterna som bland annat belyser vikten av kunskap för att ha möjlighet 

till använda nya tekniska arbetsverktyg likt Skype för att exempelvis hålla i möten utan krav 

på fysisk närvaro. 

 

Med avseende på strategier och personalledning har tidigare forskning påvisat dess samband. 

Jackson och Schuler (1987) förklarar att organisationer som antar strategier som omfattar 

kostnadsreduktion kräver att anställda arbetar effektivare. Gällande organisationer som antar 

strategier avseende kvalitetsförbättring krävs det att anställda arbetar smartare. En ytterligare 

innovationsstrategi som organisationer åtar kräver att arbetstagare genomför arbetet 

annorlunda än nuvarande tillstånd. Införandet av den digitala tekniken i de studerande 

myndigheterna kan även ses som innovationsstrategier detta då det har påvisats resultera i 

kostnadsreduktion samt kvalitetsförbättringar som bekräftas av respondenterna och stöds av 

Schulers (1987) resonemang. Vidare har det utifrån det empiriska underlaget och tidigare 

forskning påvisats att implementeringen av digital teknik syftat till att uppnå effektivare 

processer, ökad kvalitet gällande processen och arbetsuppgiftens slutresultat. Med 

utgångspunkt ur Schumpeters (1942) resonemang kring innovation som bygger på graden av 

förnyelse, kan det utifrån respondenternas svar ses som att den digitala tekniken bidragit till 

förnyelse i existerande processer och arbetsuppgifter. Därmed utgör dessa processer och 

arbetsuppgifter innovationer.  

 

Med utgångspunkt i Croitorus (2012) uttalande om att nya produkter, tjänster, processer, 

användning och organisationsstrukturer utgör vanliga typer av innovationer kan denna studie 

bekräfta att de studerade myndigheterna utvecklat varierande typer av innovationer. För det 

första utgörs, enligt uppsatsförfattarna, innovationen av att arbetsuppgiften förändrats. Det 

förnyande utgörs av den digitala tekniken och dess vidare utveckling. I de studerade 

myndigheterna har det utifrån intervjuerna framgått att en del moment i de dagliga 

arbetsuppgifterna digitaliserats. Idag hanteras en del av momenten helt digitalt utifrån 

teknologiska system vilket medfört att digitalisering ersatt en del arbetsmoment och/eller 

kommit att utgöra ett stöd för att genomföra arbetsuppgiften. Därmed utgör de förändrade 
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arbetsuppgifterna innovationer. För det andra har de nya arbetsuppgifterna resulterat i nya 

arbetssätt. Medarbetarna har anammat nya digitala arbetssätt för att genomföra sina 

arbetsuppgifter och därför kan de nya arbetssätten ses som en innovation utifrån Rogers 

(1995) resonemang om innovation, som anser att en innovation avser något som är nytt för 

individen, samt att individen måste anamma innovationen för att det ska utgöras en 

innovation. Graden av förnyelse är subjektivt enligt Rura-Polley (2001) samt Garcia och 

Calantone (2002) och kan enligt uppsatsförfattarna bland annat tolkas utifrån ålder bland 

medarbetarna. Utifrån det empiriska underlaget framgick det att den yngre generationen 

innehar digital kompetens framförallt genom privat livet och då kan de innovativa arbetssätten 

uppfattas som inkrementella. För medarbetare med låga digitala kunskaper, exempelvis som 

medbetare av den äldre generationen, kan de innovativa arbetssätten upplevas som tämligen 

radikala.  

 

För det tredje utgörs innovationen av att de förändrade arbetsuppgifterna genererat nya 

arbetsprocesser. Datta, Reed och Jessup (2013) framhåller processinnovationer, med 

utgångspunkt i tekniska innovationer, som innovationer som syftar till att förbättra effektivitet 

och produktivitet av produktion men även reducera graden av felaktigheter. De innovativa 

arbetsprocesserna har konstaterats, av samtliga respondenter, bidra till effektiviseringar inom 

de studerade myndigheterna. Vidare har de innovativa arbetsprocesserna även bidragit till 

ökad rättssäkerhet, enligt Cardfelt, Åkesson och Hägne och därmed en högre kvalitet 

avseende ärendet och dess slutresultat. De nya arbetsprocesserna kan även ses som 

produktivitetshöjande processinnovationer eftersom teknologin bidrar till en ökad effektivitet 

produktivitet inom myndigheternas interna processer, vilket bland annat bekräftas av 

Odelmark och Eriksson och stämmer på sätt överens med Datta, Reed och Jessups (2013) 

forskningsresultat. Med avseende på förändringar och förnyelse kan det enligt 

uppsatsförfattarna sammanföras med begreppen digital transformation och digital mognad. 

Fördelarna som beskrivs av forskare avseende digital transformation har även belysts av 

respondenterna. Detta i from av ökad effektivitet, innovation, produktivitet och nya sätt att 

integrera med kunder. Lan och Young (1996) fokuserade menade att teknik alltid är förbundet 

med att uppnå vissa resultat, problemlösning, slutförandet av vissa uppgifter. Detta stämmer 

väl överens med respondenternas perspektiv på den digitala teknikens effekter på 

arbetsuppgifter.  

 

 

5.2 Kompetens 

Samtliga respondenter har belyst dess egna uppfattningar om begreppet kompetens där det 

råder konsensus bland respondenternas definitioner. Majoriteten av respondenterna har 

refererat kompetens till att innefatta en individs förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Detta 

stämmer överens med studiens definition av kompetens. Då respondenterna själva inte utgör 

medarbetare på den operativa kärnverksamheten, kan deras perspektiv uppfattas utifrån dem 

synliga beståndsdelarna kunskap och skicklighet. Detta innefattar kunskap och skicklighet om 

de faktiska arbetsuppgifterna samt hur arbetsuppgifterna skall genomföras, enligt 

uppsatsförfattarna.  
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Vidare kan det ifrågasättas hur pass mycket myndigheterna beaktar hög kvalité avseende 

resultatet av arbetsuppgifter? Detta kan enligt Dreyfus och Dreyfus (1980) variera mellan 

tillfredsställande och överlägsen kvalité. Ur denna aspekt är det enbart Kullander som 

framhäver en god kvalitet i arbetsuppgifternas slutresultat. Med avseende på det empiriska 

underlaget kan det tolkas som att den faktiska kompetensen är högt värderad. Faktum är att 

vid varierande arbetsuppgifter, oavsett graden av formell kompetens, genomförs olika former 

av introduktioner för medarbetare som fokuserar på den specifika arbetsuppgiften. Detta 

innebär att då respondenterna fokuserar på den faktiska kompetensen kan den formella ses 

som sekundär enligt uppsatsförfattarna. På så sätt menar uppsatsförfattarna att det vid 

rekrytering av medarbetare till specifika arbetsuppgifter kan antas att den faktiska 

kompetensen, det vill säga tidigare erfarenheter av liknande uppgifter, kan ha en större 

påverkan. Ur denna aspekt belyser Ellström (1997) samspelet mellan faktiska kompetensen 

och kompetensen hos individen som tillämpas av individen vid uträttande av arbetsuppgifter 

och går således att uppfatta som ”tillämpad kompetens”. Mer konkret innebär det att faktorer 

hos den anställde och faktorer relaterade till arbetet kan underlätta och begränsa i vilken 

utsträckning den anställde kan tillämpa dess faktiska kompetens. Följaktligen kan den 

”tillämpade kompetensen” uppfattas som respondenternas syn på begreppet kompetens. 

Vidare bör det även tas i beaktning att det i framtiden kommer ställas högre krav på digital 

kompetens. Myndigheterna bör därför även beakta hur den digitala kompetensen kan 

korreleras med den formella. Denna aspekt belyser Hägne, Cardfelt och Wesström och 

stämmer överens med Matt et al. (2015) forskning.   

 

Ellström (1997) belyser att formell och faktiskt tillämpad kompetens i praktiken kan skilja sig 

åt samt att det inte tillhör ovanligheten att en individ har formell kompetens utan faktisk 

kompetens och tvärtom. Det empiriska underlaget bekräftar att det råder skillnad mellan 

myndigheterna huruvida formell och faktiskt tillämpad kompetens skiljer sig åt vid utförandet 

av medarbetarens arbetsuppgifter. Åkeson upplever att kompetensen inte skiljer sig åt, medan 

Hägne, Marklund och Gustavsson anser att det råder skillnader. Bland annat lyfter Cardfelt 

fram att medarbetarna delvis tillämpar den formella kompetensen i sina arbetsuppgifter. 

Cardfelt konstaterar att den formella kompetensen tillämpas i form av exempelvis 

grundläggande juridiska kunskaper som har betydelse i hantering av mer kvalificerade 

ärenden.  

 

Beståndsdelarna kunskap och skickligheter är synliga och relativt ytliga egenskaper och 

Spencer och Spencer (1993) framhäver utbildning som det mest kostnadseffektiva sättet att 

säkerställa medarbetares förmågor. Samtliga respondenter har framhävt att majoriteten av 

medarbetarna inom myndigheterna erhållit formell kunskap från akademiska utbildningar. 

Utöver akademiska utbildningar har medarbetarna erhållit kompetens från interna utbildningar 

som erbjuds inom de respektive myndigheterna. Exempelvis så har Migrationsverket 

utvecklat ”Migrationsakademin” vilket är ett sätt att förse medarbetarna med kunskap 

relaterad till kärnverksamheten.  

 

Huruvida arbetsuppgifter förändras i och med digitalisering redogörs bland annat av Cardfelt, 

Keeleste, Åkeson, Marklund och Gustavsson. Respondenterna bekräftar att digitaliseringen 
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medfört att enkla, enformiga, arbeten nästintill helt försvunnit från medarbetarnas dagliga 

arbetsuppgifter. Detta resultat går i linje med Autors (2015) antagande om att arbetsuppgifter 

helt kan automatiseras och följaktligen substituera bort eller ersätta medarbetarens roll. 

Majoriteten av myndigheterna har helt och hållet frångått den manuella hanteringen av 

ärenden. Idag handlar ärendehantering till stor del om att arbeta med ärenden som avviker 

från det normala och som kräver en högre grad av analytisk förmåga. Detta resultat bekräftar 

också forskarna Bhimani och Willcocks (2014), Brynjolfsson och McAfee (2015) och Avents 

(2014) påståenden om att digitala verktyg och dess utveckling kan komma att påverka och 

ersätta en del arbetsmoment. Däremot kan uppsatsförfattarna uppmärksamma att resultatet 

från denna studie också påvisat att införandet av digital teknologi inte helt och hållet fullt ut 

ersatt samtliga arbetsmoment. Det har påvisats att teknologin ersätter vissa arbetsmoment och 

fungerar som ett stöd för medarbetarna vid utförandet av dess arbetsuppgifter. Marklund 

exemplifierar med att teknologin stödjer medarbetarna med bland beräkningar och 

kontrollering av siffror i de olika ärendena. Cardfelt poängterar att hon har teknologi som stöd 

i sitt arbete, vilken även bekräftas av Keeleste. Samtidigt bör det även tas i beaktning att en 

del arbetsuppgifter aldrig helt kommer kunna ersättas av digital teknologi. Detta belyser bland 

annat Åkesson, Odelmark och Eriksson med avseende på de fysiska interaktionerna med 

brukare och brukarnas önskemål om maskinellt stöd. Detta bekräftar Dunne (2016) och Arntz 

el al. (2016) resultat om att en del arbeten full ut inte går att ersätta och att teknologin istället 

kan utgöra ett komplement till individen i dess arbete.  

 

Bortsett från att digitaliseringen förändrat en del arbetsuppgifter har nya arbetsuppgifter också 

tillkommit. Bland annat har Marklund lyft fram att det inom Skatteverket uppstått helt nya 

arbetsuppgifter som tidigare inte existerade. Marklund exemplifierar med att en del 

medarbetare idag enbart arbetar med informationssökning för att granska om privat personers 

hobby övergått till en näringsverksamhet. Åkesson och Cardfelt har även belyst att 

digitaliseringen medfört att medarbetarna idag måste arbeta med ärenden som de tidigare inte 

gjort eftersom digitaliseringen medfört att arbetet inte längre enbart är lokalt. Både Cardfelt 

och Åkeson har lyft fram att digitaliseringen också medfört ett ökat tryck på att bredda sin 

kunskap eftersom nya digitala arbetsverktyg gör att samma medarbetare får hantera flera olika 

typer av ärenden än tidigare. Detta stämmer överens med Ismail, Khater och Zaki (2017) samt 

Kumar (2015) och Matt et al. (2015) påståenden om att anställdas skickligheter, förmågor och 

dess utveckling påverkas vid införande av digitala arbetsverktyg. 

 

Ellström (1997) belyser att faktorer hos den anställde och faktorer relaterade till arbetet kan 

både underlätta och begränsa i vilken utsträckning den anställde kan tillämpa och utveckla 

dess faktiska kompetens. Givet förutsättningen att medarbetaren på ett personligt plan är 

villigt till att utveckla sin faktiska kompetens kan faktorer i den organisatoriska miljön 

potentiellt begränsa dess möjlighet. Weström lyfter bland annat upp att Migrationsverket i 

samband med det ökade arbetet kring asylansökningar år 2015 införde ett utbildningsstopp. I 

fall som denna begränsas medarbetarens möjlighet till att utveckla kompetensen. Ur ett 

motsatt perspektiv belyser både Åkeson och Hägne upp att mycket av kompetensen kring 

digitalisering byggs upp i det privata livet. Detta innebär, enligt uppsatsförfattarna, att ett 

bristande privat intresse för digitalisering kan begränsa både medarbetarens 
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kompetensutveckling samt dess attityd för att anamma innovativa digitala arbetsverktyg. 

Detta resonemang är även i linje med Europeiska kommissionens (2006) definition av digital 

kompetens som bland annat belyser användningen av informationsteknik i fritiden. Med 

avseende på beståndsdelarna motivation och värdering i begreppet kompetens kan det 

uppfattas att bristande privat intresse för digitalisering skulle kunna resultera att kompetensen 

och den digitala behörigheten inte uppnår en optimal nivå. Detta skulle också kunna påverka 

organisationens totala kompetens och kompetensutveckling då Ellström (1997) menar att den 

organisatoriska kompetensen utgörs av den totala kompetensen hos medarbetarna.   

 

Kullander, Odelmark och Eriksson betonar behovet av ökad förståelse för den digitala 

transformationen bland medarbetarna. Keeleste menar att hennes avdelning inom 

Försäkringskassan antog ett förhållningssätt där det är acceptabelt att inte ha någon digital 

kompetens överhuvudtaget, för att på så sätt få med sig den äldre generationen i den digitala 

transformationen. Detta skulle kunna, med avseende på beståndsdelarna motivation och 

värdering i begreppet kompetens, framkalla positiva beteenden, känslor och handlingar med 

avseende på arbetsuppgifter med digitala verktyg. Detta stöds av Messersmith et al. (2011) 

och Kazlauskaite et al. (2012) resonemang som kom fram till att personalledning har en 

positiv inverkan på medarbetares inställning och beteende. Detta menar de har bidragit till en 

högre effektivitet i produktiviteten, såväl som i det övergripande resultatet. Vidare skulle en 

ökad förståelse, utifrån Kumar (2015) och Bermans (2012) resonemang bidra till att 

uppmuntra digitala tankesätt och stödja anställda till att snabbt anpassa sig till förändringar.  

 

 

Kazt och Khan (1986) samt Ozcelik och Ferman (2006) har grupperat kompetenser utefter 

tekniska eller funktionella kompetenser (kunskap, skicklighet,) som associeras med teknik 

eller funktionell expertis vilket krävs för att utföra sin roll (Ozcelik & Ferman, 2006). Dessa 

avser specifika kunskaper som krävs för att utföra ett visst jobb, inte en viss yrkesroll. Fastän 

medarbetaren har den teoretiska kunskapen kring ärendet, exempelvis juridiska kunskaper, 

kan det ifrågasättas om kunskapen för att genomföra ärendet i de digitala systemen är 

tillräckliga? I detta avseende anser uppsatsförfattarna att den faktiska kompetensen gällande 

det specifika ärendet bör inkludera digital kompetens, det vill säga kunskap kring den 

tekniska aspekten och kunskap om ärendet samt skickligheter för användning av digitala 

verktyg och tjänster. Uppsatsförfattarnas resonemang kan bekräfta den Europeiska 

Kommissionens (2011) konstaterande. Europeiska Kommissionen (2011) menar att genom att 

fokusera på digital kompetens förläggs fokus på nya skickligheter avseende arbetsuppgifter. 

Detta för att öka medarbetarens förmåga till att uträtta ärendet och detta med en god kvalité. 

Utifrån Ellströms (1997) resonemang kan individen själv fastställa metoder och arbetssätt som 

används för att lösa arbetsuppgifter. Således skulle en ökad digital kompetens bidra till fler 

alternativa tillvägagångssätt för att lösa en arbetsuppgift.  

5.3 Kompetensnivå 

Som det tidigare framhävt har det empiriska underlaget i denna studie påvisat att den digitala 

tekniken bland annat ersatt enkla repetitiva arbetsmoment. Därmed kan det med utgångspunkt 

i Cortens (2014) figur (se s.11) avseende komplexitetsnivåer antas att graden av komplexitet 
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är relativt låg vilket möjliggör teknologiskt ersättande av arbetsuppgifter. Utifrån begreppet 

kompetens ersätter teknologin medarbetarens kunskap och skicklighet och därmed 

medarbetarens expertisnivå. Samtidigt bidrar det till att beståndsdelarna motivation och 

värderingar i begreppet kompetens inte behöver beaktas. Följaktligen kan detta innebära att 

myndigheter inte behöver reflektera över och stimulera medarbetarens motivation och 

värderingar.   

 

Samtliga respondenter har påpekat att den digitala tekniken ersatt delar av momenten i 

arbetsuppgiften och att tekniken kan fungera som ett stöd i handläggarnas arbetsuppgifter. 

Således kan digital teknik ersätta eller komplettera de kompetenser som krävs för att avklara 

arbetsuppgiften. Enligt Corten (2014) beror antalet kompetenser som krävs för att avklara en 

arbetsuppgift på dess detaljnivå och komplexitetsnivå. Detta indikerar en relativ omfattande 

detaljnivå och komplexitetsnivå i handläggarens arbetsuppgifter. Cardfelt, Olsson, Kullander 

och Gustavsson exemplifierar detta med att beskriva att för de mer kvalificerade ärendena 

krävs det bland annat en analytisk förmåga, utredande förmåga och juridiska kunskaper. 

Enligt Markowitsch et al. (2008) bestäms kompetensnivån hos en individ av dennes 

expertisnivå och arbetsuppgiftens komplexitetsnivå avseende utförandet av en arbetsuppgift. 

Dreyfus och Dreyfus (1980) menar att expertisnivån utgörs av de variationer som förekommer 

vid genomförandet och som förklarar varför en del människor presterar bättre på en viss 

komplexitetsnivå än andra. Stödet av digital teknik har underlättat vid utförandet av en 

uppgift och som därmed höjer individens expertisnivå avseende en specifik arbetsuppgift. 

Uppsatsförfattarna menar att detta kan jämföras med en individ som saknar det digitala stödet 

och som därmed kan finna samma arbetsuppgift svårare eller mer utmanande. Detta innebär 

att den digitala tekniken höjer kompetensnivån hos medarbetaren avseende arbetsuppgiften 

inom given komplexitetsnivå.   

 

Hägne och Kullander menar att stödet av den digitala tekniken inneburit ökad kvalitet i 

arbetsuppgifterna. Ur denna aspekt kan det antas att medarbetare med stöd av den digitala 

tekniken levererar högre kvalitet och blir på så sätt mer kompetenta. Detta överensstämmer 

med Markowitschs (2008) samt Dreyfus och Dreyfus (1980) resonemang om att individen 

som levererat ett resultat av hög kvalitet har en högre kompetensnivå i jämförelse med någon 

som levererar ett tillfredställande resultat av samma arbetsuppgift. Sedan återstår frågan om 

medarbetaren skulle kunna genomföra arbetsuppgifter på en högre komplexitetsnivå med 

digitala verktyg som stöd? Enligt uppsatsförfattarna skulle detta vara högst troligt, då den 

digitala tekniken möjliggör detta i form av bidragandet till ökade kompetenser vid utförande 

av mer komplexa arbetsuppgifter. Exempelvis testar avdelningen för sjukförsäkring bilder av 

tänder som ett stöd för handläggningen, vid utredning och beslutsfattande. Med avseende på 

begreppet kompetens bidrar tekniken således till att medarbetaren fattar beslut av högre 

kvalitet och mer rättssäkra sådana.  

 

Flertalet respondenter menar att den långsiktiga målsättningen är automatisering av hela 

processflöden. Detta kan tolkas utifrån figur 1, som innebär att den digitala tekniken ersätter 

allt högre komplexitetsnivåer, kompetensnivå samt expertisnivåer och därmed medarbetares 

kompetenser. Detta kan enligt uppsatsförfattarna innebära att den digitala tekniken tvingar 
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medarbetaren till hantera nya arbetsuppgifter med högre komplexitet, med eller utan det 

digitala stödet, eller utföra uppgifter i ett nytt sammanhang. Detta beroende på hur 

verksamheten utvecklas samt vilka kompetenser som behöver förändras eller ersätts av 

tekniken. Då den digitala tekniken bidrar till att höja individens expertisnivå avseende en 

specifik arbetsuppgift samt kompetensnivån kan det utifrån Ellströms (1997) resonemang 

uppfattas som att den digitala tekniken även ökar myndighetens totala kompetens. Detta 

skulle även innebära att myndigheten som helhet levererar högre kvalitet med avseende på 

processen och resultatet med hjälp av den digitala tekniken. Med hänsyn till myndigheternas 

uppdrag kan digitaliseringen därmed bidra till en högre kvalité gällande dess tillvägagångssätt 

och resultat. 

5.4 Kompetensförsörjning 

Det empiriska underlaget påvisar att digitaliseringen medför nya kompetensbehov. Detta kan 

exemplifieras med att dem förändrade arbetsuppgifterna som i sin tur förutsätter nya 

kunskaper och förmågor för att hantera dessa. Mer specifikt avser det kunskap och 

skickligheter gällande den tekniska aspekten. Odelmark och Eriksson påpekar bland annat på 

vikten av att förstå system och hur de digitala verktygen fungerar. Enligt Keeleste kräver 

flertalet arbetsmoment teknisk kunskap. Cardfelt menar att digitaliseringens effekter idag blir 

mer synliga och kräver en digital kompetens. Respondenternas syn på digital kompetens är i 

linje med definitionerna myntade av forskarna Ilomäki, Kantosalo och Lakkala (2011) samt 

den Europeiska Kommissionen (2011). Det nya kompetensbehovet som en följd av 

digitaliseringen bekräftas även av tidigare forskning av Bellman och Eggers (2015) samt 

Roddis och Bellman (2016) som påvisat att digitalisering utmanar medarbetarnas rådande 

skickligheter och färdigheter. Denna aspekt belyser Kumor (2015) och Berman (2012) samt 

Ismail, Khater och Zaki (2017) som menar att den anställdes kompetensnivå bör granskas i 

förhållande till organisationens mognadsgrad för att underlätta den organisatoriska 

transformationen i och med att öka organisationens digitala mognad. Med andra ord bör 

myndighet planera åtgärder för att säkerställa kompetensen i myndigheten för att ta tillvara på 

den digitala teknikens möjligheter. I detta avseende påverkar den digitala transformationen 

kompetensförsörjningen, vilket stämmer med Kane et al. (2015) definition av digital mognad.  

 

Beckers et al. (2006) och MacDuffies (1995) studie påvisar sambandet mellan 

kompetensförsörjning och prestanda. Denna aspekt belyses av Hägne och Keeleste som 

framhåller att utbildning inkluderande digital teknik kan bidra till att öka effektiviteten inom 

processen. Detta genom att medarbetarna får mer kunskap avseende dess arbetsverktyg och 

förser på så sätt organisationens behov av arbetskraft i och med digitaliseringen. Detta är 

möjligt då det är tekniken i sig som höjer effektiviteten i produktionen och kvalitén på 

arbetsuppgifterna, arbetsprocessen och slutresultatet. En direkt effekt av 

kompetensförsörjningen, främst via teoretiska och praktiska utbildningar, är påtaglig genom 

organisationens prestationer via de åtgärder som höjer kompetensnivån och expertisnivån 

avseende en befintlig uppgift. Detta kan exemplifieras med ärendehantering som skulle gå 

snabbare och resultera i högre kvalitet i och med en högre kompetensnivå.  
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Becker et al. (2006) menar att kompetensförsörjning fokuserar på hur organisationen ska 

uppnå framgångar i framtiden snarare än i den rådande situationen. Ur denna aspekt kan det 

utifrån Antilla (2009) resonemang avseende strategisk kompetensförsörjning ifrågasättas vilka 

förändringar myndigheten står inför samt vilka behov som kommer efterfrågas. 

Respondenterna Cardfelt och Weström påpekar att Migrationsverket står inför att sakteliga 

digitalisera hela verksamheten och öka takten på digitaliseringsarbetet, det vill säga kärn-, 

stöd- och styrverksamheten. Weström menar att det inte enbart handlar om att arbeta 

papperslöst, utan snarare att verkligen kunna digitalisera och bearbeta information. I detta 

avseende menar Weström att kompetensförsörjning handlar om att utveckla medarbetare och 

hålla deras kompetens på en hög nivå. Utifrån detta används Antilla (1999) och Dyer et als. 

(1995) resonemang om att komplettera, behålla och utveckla medarbetare. De utmaningar 

som Försäkringskassan står inför avseende digitalisering utgörs bland annat att av 

automatisering av fler ärendeslag där olika system skall kunna hantera många av de moment 

och aktiviteter som en handläggare sitter med idag. Detta framåttänkande styrker Armstrongs 

(2009) konstaterade om att kompetensförsörjning utgår från att organisationer ska ha 

förutsättningar för att hantera förändringar. Vidare handlar det med avseende på digitalisering 

och själva ärendehanteringen om att utbilda medarbetare att de har rätt kompetens för 

uppdraget. Huvudsakligen innebär kompetensförsörjning utveckling av befintlig kompetens 

med avseende på digital kompetens.  

 

Med avseende på digitaliseringen poängterar Kullander att digitaliseringen kommer förändra 

Pensionsmyndighetens verksamhet i grunden. Det handlar om att handläggarna på sikt 

kommer utföra allt mindre arbetsuppgifter av maskinartad karaktär och istället arbeta med 

mer värdeskapande aktiviteter. Odelmark menar att handläggarollen med stor sannolikhet 

kommer se annorlunda ut om några år. Kullander belyser ett paradigmskifte där många 

arbetsuppgifter som inte finns idag kommer att uppstå i framtiden. Enligt Marklund står 

Skatteverket inför en mängd förändringar med avseende digitalisering bland annat talas det 

mycket om robotisering och artificiell intelligens. På andra avdelningar där sektionerna börjat 

tillämpa denna teknologi går det inte att utbilda internt, istället har myndigheten valt att köpa 

in kunskapen. Utifrån ovannämnda myndigheters åtgärder avseende kompetensförsörjningen 

till följd av införandet av mer avancerad teknologi och en högre digital mognad konstaterar 

uppsatsförfattarna, utifrån Antilla (1999) och Dyer et als. (1995) resonemang, att alternativen 

avseende kompetensförsörjning innebär införskaffandet av kompetens och därmed 

nyrekryteringar. Uppsatsförfattarnas konstaterande grundas på uppfattningen om att det tar 

längre tid att utveckla existerande kompetens som ska kunna hantera och bemöta nya 

kompetenskrav och samtidigt bibehålla och konstant utveckla en högre nivå av digital 

mognad.  

 

När det gäller den strategiska kompetensförsörjningen tolkar uppsatsförfattarna 

koncentrationen på att den digitala kompetensen, främst den tekniska aspekter i de operativa 

verksamheterna, utgör ett verksamhetsmål i majoriteten av de studerade myndigheterna. Detta 

påpekar Keeleste som belyser att Försäkringskassan är en politisk organisation vilket innebär 

att de får direktiv från regeringen som myndigheten måste förhålla sig till. Gustavsson anser 

att det framöver behövs en hårdare politisk styrning när det kommer till digitalisering. 
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Dessutom kan verksamhetsmålen härledas till Näringsdepartementets (2017) och 

Regeringskansliet (2016) utlåtande. Utlåtande handlar om digitaliseringspolitiken vars 

målsättning är att vara bäst i världen på att tillämpa digitaliseringens möjligheter. Olsson 

menar att för en handläggare på den operationella nivån kan dessa mål upplevas tämligen 

avlägsna och av denna anledning bryts verksamhetsmålen ned och anpassas efter varje 

avdelning. Faktum är att kompetensförsörjning på operativ nivå eller strategisk nivå är två 

sidor av samma mynt enligt Tung-Cbun (1998). Operativ personledning ser till den dagliga 

verksamheten som är avgörande för att bemöta medarbetarnas behov. Strategisk 

personalledning handlar däremot om att förutsäga resultat och säkerställa att organisationen 

har tillräckligt kompetent mänskligt kapital för att uppnå dess mål. 

 

Av denna anledning menar uppsatsförfattarna att det är högst relevant att diskutera effekten av 

myndigheternas digitala mognad och transformation på dess kompetensförsörjning. Utifrån 

respondenternas beskrivning kan det konstateras att myndigheterna är i varierande faser 

avseende dess digitala mognad. Detta medför följaktligen att de studerade myndigheternas 

arbete med kompetensförsörjning utgår från dess egen grad av digital mognad då 

kompetensen och kompetenskraven påverkas i korrelation med den digitala mognaden. Mer 

specifikt syftar kompetensförsörjningen på de åtgärder som förser behovet av arbetskraft. I 

denna studie kan det beskrivas som arbetskraft som innehar digitala kompetens, i synnerhet 

den tekniska aspekten. Den allt högre graden av digital mognad har enligt Olsson påverkat 

kompetensförsörjningen. Inom Olssons myndighet utgörs kompetensförsörjningens åtgärder 

av nyrekrytering och intern kompetensutvecklingen, främst genom praktiskt lärande i form av 

arbetsrotation. Detta kan ses som att organisationen har kompetens till en viss nivå och utöver 

detta kan nyrekrytering bidra till att tillföra kompetens.  

 

Avseende införandet av mer avancerade digitala teknologier, som exempelvis robotar och 

artificiell intelligens, menar Marklund att myndigheten köper in kunskapen. Detta kan tolkas 

utifrån två aspekter enligt uppsatsförfattarna. Den första aspekten avspeglar en betydligt högre 

komplexitetsnivå avseende arbetsuppgiften som den ovanstående teknologin avses användas 

till. Den andra aspekten, som omfattar inköpandet av kunskap, kan ses som en nyrekrytering 

som innebär att den nya medarbetaren har kompetens att använda tekniken vid utförandet av 

arbetsuppgifter. Följaktligen kan införandet av ny och avancerade teknologi medför 

nyrekrytering med avseende på kompetensförsörjningen, vilket bekräftar Matt et al. (2015) 

studie. 

 

Med avseende på framtida kompetenskrav i förhållande till den tekniska utvecklingen kan 

Marklunds beskrivning avseende kompetensförsörjning, där åtgärden utgörs av nyrekrytering, 

indikera hur kompetensen kan tillgodoses vid införandet av mer avancerad teknologi. 

Införandet av mer avancerad teknologi antas enligt uppsatsförfattarna bero på den digitala 

mognaden i respektive myndighet. Däremot anser uppsatsförfattarna att myndigheterna bör 

beakta hastigheten av den digitala transformationen. Både Cardfelt och Gustavsson belyser att 

den digitala transformationen inom respektive myndighet sker långsamt eftersom det ständigt 

utvecklas ny teknologi och nya förhållande på marknaden som också måste tas i beaktning. 
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Vilket ur ett kompetensförsörjnings perspektiv skulle kunna avspegla sig på 

kompetensutveckling, i form av utbildning och praktik, som åtgärd. 

5.5 Kompetensutveckling 

Den digitala tekniken har medfört behov för myndigheterna att utveckla dess kompetens.  

Utifrån Markowitsch et al. (2008) resonemang avseende komplexitetsnivå kan det antas att 

införandet av den digitala tekniken bidrar till att arbetsuppgifter på den lägre 

komplexitetsnivån ersätts. Följaktligen medför detta att medarbetaren tvingas lösa 

arbetsuppgifter på en högre komplexitetsnivå eller hantera arbetsuppgifter i ett nytt 

sammanhang. Med utgångspunkt i Markowitsch et al. (2008) resonemang kan det innebära att 

den berörda medarbetaren tvingas utveckla personliga egenskaper, som kunskaper och 

skickligheter, innan en arbetsuppgift kan utföras på en högre komplexitetsnivå.   

  

Kompetensutveckling är enligt forskare ett dynamiskt begrepp eftersom kompetensnivån hos 

individen ständigt utvecklas och förändras. Detta involverar förmågan att klara viss 

omställning, utveckling och förnyelse (Ellström & Kock, 2008). Med avseende på att 

digitalisering är en konstant transformation, anser uppsatsförfattarna, att det är en naturlighet 

att medarbetarens kompetens konstant bör utvecklas i korrelation med den digitala 

utvecklingen. Detta upplever uppsatsförfattarna är svårare sagt än gjort på grund av att den 

digitala teknologin konstant utvecklas och detta i en hastigare takt än myndigheternas 

potentiella förmåga att anamma teknologin. Liknande aspekt belyses även Odelmark och 

Eriksson som menar att medborgarna ligger långt i framkant avseende digitalisering och i 

jämförelse med Försäkringskassan. Samtidigt är det svårt för myndigheten att anamma en 

specifik teknologi då avvaktandet utgör ett alternativ i väntan på bättre effektivare 

teknologier. Ytterligare aspekt att beakta enligt uppsatsförfattarna är att implementeringen, 

dess optimala användning och de påtagliga effekterna kan ta tid att notera i en myndighet och 

under den tiden har det troligtvis utvecklats nya, bättre och effektivare teknologier. Detta 

bekräftas av Gustavsson och Cardfelt som belyser att den digitala transformationen inom de 

respektive myndigheterna går långsamt framåt vilket beror på att det ständigt kommer ny 

information och teknologi på marknaden. Avseende ny information exemplifierar Olsson med 

att juridisk rättspraxis många gånger kan både fördröja och försvåra implementering av nya 

digitala teknologier. Detta bekräftar resultatet från tidigare studier av Bellman och Eggers 

(2016).  

 

Med avseende på kompetensutvecklingens tillvägagångssätt belyser Ellström och Kock 

(2006) de varierande alternativen, där utbildning och praktik är de vanligare alternativen 

enligt det empiriska underlaget. I syfte att öka den digitala kompetensen har samtliga 

informanter påpekat att de respektive myndigheterna arbetar med interna utbildningar för att 

utveckla medarbetarnas kompetens. Vidare betonar Keeleste, Weström och Hägne utbildning 

i form av praktiskt lärande. Wallo (2014) betonar praktiskt lärande och hävdar att 

kompetensutveckling främst sker i samband med det dagliga arbetet. Olsson och Weström 

exemplifierar med arbetsrotation i syfte att bredda medarbetares kompetenser. Utifrån det 

praktiska lärandet innebär det att beståndsdelen skicklighet kan öka och således kan det antas 

expertisnivån ökar. Följaktligen kan det generera en högre kvalitet avseende processen och 
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den faktiska arbetsuppgiften. Förutom de tekniska aspekterna och det praktiska lärandet avser 

kompetensutveckling enligt en del respondenter en ökad förståelse för den digitala 

transformationen samt dess möjligheter och konsekvenser. Utifrån detta kan det antas att 

utbildning eventuellt bidrar till ökade funktionella kompetenser. Denna aspekt bekräftas även 

av Hoffman et al. (2016) som menar på att kvalitativ kompetensutveckling syftar på att 

utveckla de kvalifikationer som erfordras för att medarbetaren ska kunna lösa sina befintliga 

arbetsuppgifter på rätt sätt.   

 

Ett kvantitativt perspektiv på kompetensutveckling belyser de åtgärder som utförs för att 

organisationen skall erhålla lämplig kompetens inom det prioriterade området och fokusera på 

att behålla och utveckla kompetensen inom organisationen. Utifrån denna studie kan det 

prioriterade området uppfattas som digital kompetens. Framförallt belyses detta av Olsson. 

Enligt uppsatsförfattarna är det troligt att kompetensutveckling avseende inom den operativa 

verksamheten utgörs av behållande och utvecklande av medarbetare. Beroende på den digitala 

kompetensen existens inom myndigheten och hur omfattade kompetensen är kan alternativ, 

med avseende på kompetensutveckling och organisationens behov, omfatta utveckling eller 

rekrytering av kompetens. Detta resultat framgår även i Roddis och Bellmans (2015) studie 

som lyfter fram att myndigheter kan tvingas rekrytera och utveckla medarbetare för att uppnå 

digitaliseringens fulla potential i organisationen.  

 

Nordhaug (1991) konstaterar att utbildningens effekt bidrar till ett ökat urval och rörlighet på 

den inre arbetsmarknaden i organisationen. Utifrån det empiriska underlaget kan det tänkas 

sig att interna utbildningar genererar ett ökat urval av medarbetare som är lämpliga till att 

genomföra arbetsuppgifter som inkluderar användningen av digitala verktyg. Därmed bidrar 

utbildningen till ett ökat utbud av kompetenta medarbetare med hänsyn på digitalisering. 

Detta med syfte att tillfredsställa efterfrågan på digitalt kompetenta medarbetare som kan 

genomföra arbetsuppgifter utifrån de nya arbetsverktygen i den operativa verksamheten. 

Däremot bör det tas i beaktning huruvida medarbetarna är mottagliga till utbildning avseende 

digital kompetens. Å andra sidan kan införandet av digital teknik, ur myndighetens 

perspektiv, påverka och utgöra ett kompetensutbud i sig på den inre arbetsmarknaden enligt 

uppsatsförfattarna. Med utgångspunkt i att myndigheten skall genomföra ett uppdrag, 

förutsätter det ett antal kompetenser. Om dessa kan utföras av teknologin uppfattar 

uppsatsförfattarna att teknologin i sig utgör ett kompetensutbud. Skulle exempelvis 

verksamheter arbetsprocesser- eller moment fullt automatiserade kan det antas att teknologin 

påverkar kompetensutbudet  

 

Tidigare forskning har belyst motiven till kompetensutveckling som utgörs av ökad betydelse 

av den tekniska omgivningen, som exempelvis automatisering av arbetsuppgifter, ökad 

betydelse av informationsteknik och minskande produktivitet. I vanliga fall skapar dessa 

förändringar, enligt Ellström och Kock (2008) ett kompetensgap och utgör därför den främsta 

drivkraften till investeringar i kompetensutveckling. Utifrån den emirpiska underlaget har 

Keeleste belyst den ökade graden av digitalisering och automation i verksamheten som en 

anledning till kompetensutvecklingen. Ram (2000) finner i sin studie att ett ökat krav på 

kompetent personal utgör ett motiv för kompetensutveckling. Cardfelt och Åkeson bekräftar 
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Rams (2000) slutsats genom att framhålla att digitalisering medför ett ökat krav på tekniskt 

kunskap. Hendry, Pettigrew och Sparrow (1988) samt Ram (2000) finner i deras studier att 

faktorerna som pådrivit kompetensutveckling bland annat har utgjorts av ökade krav från 

kunder avseende kvalitet samt ökade krav på kompetent personal. En del respondenter har 

belyst att digitaliseringen bidrar till en ökad rättssäkerhet vid hantering av känslig 

information. Ett motiv till kompetensutveckling utgörs enligt Odelmark av att kunden, i detta 

fall brukaren, ligger långt i framkant i digitalisering och adoption av ny teknologi som enligt 

uppsatsförfattarna kan antas utgöra motiv till kompetensutvecklingen där brukarens 

efterfrågan är i fokus. Ur det motsatta perspektivet lyfter Åkeson upp att det inom en del 

enheter inte finns stor potential till att digitalisera processer och att kunderna inte heller har 

efterfrågat digitalisering av processer. Därmed kan det antas att det inte funnit motiv för 

kompetensutveckling och därför skett mindre investeringar inom digital kompetensutveckling 

i dessa enheter. Detta resonemang stöds av Hendry, Pettigrew och Sparrow (1988) som menar 

att avsaknaden av påverkande yttre faktorer resulterar i ett lägre motiv till 

kompetensutveckling.  

 

I det nästkommande kapitlet förs en diskussion utifrån tolkningar och funderingar som 

uppstått under studiens genomförande. 
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6. Diskussion  

I detta kapitel genomför uppsatsförfattarna en avslutande diskussion utifrån tolkningar och 

funderingar som uppstått under studiens genomförande. 

6.1 Slutdiskussion  
Den tekniska utvecklingen har legat till grund för tidigare industriella revolutioner som 

allteftersom kommit att ersätta arbetstagarens arbetsuppgifter. En del forskare påstår att den 

tekniska revolutionen och dess hastiga utveckling utmanar arbetskraften och sakta kommer att 

slå ut arbetstagare från dess arbete. Utifrån denna studie har det påvisat att en del 

arbetsuppgifter ersatts av teknologi men inte substituerat bort medarbetare från den operativa 

verksamheten. Därmed kan det uppfattas som att den digitala revolutionen, likt andra 

industriella revolutioner har en påverkan på arbetskraften men möjligtvis inte i den 

utsträckning som en del vetenskapsforskare påstår, åtminstone inte än.  

 

När det gäller variationerna bland myndigheter avseende den digitala mognaden kan det bland 

annat ses utifrån den svenska förvaltningsmodellen där myndigheterna har en relativ 

fristående ställning. Detta omfattar befogenheter att fatta beslut om hur egna uppgifter skall 

hanteras och hur den egna verksamheten skall organiseras. Detta med avseende på 

digitaliseringens fördelar i form av produktivitet, effektivitet, innovation och nya sätt att 

integrera med medborgare. Likväl med avseende på e-förvaltning som bland annat syftar till 

att förbättra tjänsternas kvalitét och effektivitet. Utifrån detta kan det diskuteras huruvida 

denna grad av frihet kan hjälpa eller stjälpa myndigheterna i dess digitala transformation. Med 

avseende på myndigheter som har en låg grad av digital mognad kan dessa antingen upprätta 

egna strategier och planer för dess digitala transformation eller möjligtvis ta efter andra 

myndigheter med högre grad av digital mognad. Det skulle även vara möjligt att kombinera 

dessa, genom att ta inslag av andra myndigheter kan myndigheten forma sin egen strategi. 

Dock med anknytning till bildandet av den nya digitaliseringsmyndigheten måste det även tas 

i beaktning hur denna nya myndighet kommer att påverka myndigheternas digitala 

transformation. I vilken utsträckning kan den nya myndigheten stödja, begränsa och 

uppmuntra digitaliseringsarbetet inom svenska myndigheter?  

 

Samtidigt är det högst relevant att beakta olikheter mellan myndigheter och dess 

förutsättningar. Till att börja med har myndigheterna olika uppdrag som kräver olika former 

av arbetssätt som kan begränsa myndigheterna avseende implementering av nya digitala 

teknologier. Detta kan exempelvis utgöras av de legala hindren avseende hantering och 

delning av information. Andra skillnader kan utgöras av myndigheternas storlek och antalet 

anställda, de finansiella aspekterna, styrningen, ledarskap, kompetens och 

organisationskulturen. Av denna anledning är det svårt, nästintill omöjligt, att utveckla en 

allmän digital förändringsstrategi som ska appliceras på samtliga myndigheter.  

 

Vidare kan det föras en diskussion kring den digitala kompetensen inom myndigheterna. I 

enlighet med forskning anser uppsatsförfattarna att det inte enbart räcker med digital 

kompetens på en lägre hierarkisk nivå. Digital kompetens och digitala lösningar bör 
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genomsyra hela organisationen där digital kompetens återfinns inom samtliga hierarkiska 

nivåer. Trots att det är medarbetarna som arbetar direkt mot medborgarna bör ledning och 

styrelse kunna fatta beslut som möjliggör att medarbetarna har rätta och effektiva 

arbetsverktyg. Skulle den digitala kompetensen till största del återfinnas längre ned i 

organisationen finns det en stor risk för att individer längre ned i den hierarkiska ordningen 

blir en form av ’digital gisslan’ då dess möjlighet till att påverka den digitala utvecklingen 

begränsas. Vidare kan en ökad digital kompetens på ledningsnivå eventuellt bidra till att 

medarbetarna på den lägre nivån får bättre gehör för andra potentiella digitala lösningar som 

är fördelaktiga för verksamheten. Uppsatsförfattarna anser att varje svensk myndighet å ena 

sidan bör genomgå en digital revolution där digitala lösningar genomsyras i hela 

verksamheter, utifrån dess egna omständigheter. Å andra sidan är det inte problemfritt för 

myndigheter att genomföra hastiga förändringar i jämförelse med andra former av 

organisationer och näringsidkare då dessa ständigt måste beakta värdet gentemot de enskilda 

medborgarna samt att förändringar inom myndigheter eventuellt är mer trögrörliga än i 

näringslivet. Ur denna aspekt kan det vara svårt att förse samtliga medarbetare med digital 

kompetens.  

 

Det bör även tas i beaktning att det i framtiden kommer ställas större krav på digital 

kompetens i och med teknologins ständiga utveckling. Faktum är att kompetenserna idag inte 

kommer att vara tillräckliga i framtiden och därför bör kunskapen hos enskilda individer 

ständigt förnyas. Ibland kan det däremot vara otillräckligt med enbart utbildning för att 

hantera de nya förändrade kompetenskraven med avseende på de förändrade 

arbetsuppgifterna till följd av digitalisering. På längre sikt blir kompetensutvecklingen, likt 

digitaliseringen, en konstant pågående process vilket innebär att livslångt lärande blir allt 

viktigare. Detta innebär att arbeten i större omfattning allteftersom kommer ersätta av 

teknologin och därför kan behovet av utbildning under hela arbetslivet utgöra en 

nödvändighet för att arbetstagaren skall förbli relevant på arbetsmarknaden. Detta har tidigare 

skådats med andra industriella revolutioner där arbetstagaren tvingats omskola sig för att 

dennes kompetens skall överensstämma med den efterfrågade kompetensen. Frågan är dock 

huruvida det är möjligt för individer att utveckla kompetensen i samma hastighet som den 

teknologiska utvecklingen.Mer specifikt med avseende på den fjärde industriella revolutionen 

med teknologier som BigData, AI, avancerad robotik och självkörande fordon. Särskilt viktigt 

är det i Sverige, som präglas av en kunskapsekonomi, att arbetstagare konstant förnyar 

kompetens för att förbli relevanta på en ständigt mer föränderlig arbetsmarknaden i en alltmer 

digitaliserad ekonomi. I ett bredare perspektiv kan utvecklingen av den digitala kompetensen 

även bidra till att Sverige som exportnation behåller och utvecklar den internationella 

konkurrensen genom bland annat omfattande digitalisering, digital spetskompetens och 

expansiva företag med digitala affärsmodeller.  

 

Utifrån regeringens målsättning avseende digitalisering är det högst relevant att beakta den 

digitala kompetensen. Beaktandet berör inte enbart myndigheter och den resterande delen av 

den offentliga sektorn, snarare gäller det hela samhället som stort. Det handlar om 

medborgares förmåga att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet 

till att erhålla och behålla en tjänst, kunna starta och driva företag eller för att förstärka 
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organisationers innovationsförmåga och konkurrenskraft. Överlag har Sverige en allmänt hög 

digital kompetens, både baskompetens som gäller hela befolkningen såväl som individer med 

expertis, i jämförelse med andra länder. Samtidigt är det högst relevant att beakta dem 

samhällsutmaningar som har betydelse för digital kompetens. Den digitala kompetensen utgör 

i denna tid en av de grundläggande kompetenser där individer i det moderna samhället måste 

behärska kompetensen för att deltagandet i samhället ska ske under samma förutsättningar, 

vilket innebär att större grupper inte kan lämnas utanför. Framförallt är detta av vikt då human 

kapitalet, som bland annat består av digital kompetens, är en direkt påverkande dimension i e-

Government Development Index (EGDI). 

 

I relation till det 16:e hållbarhetsmålet framtaget av FN, som denna studie utgått från, kan det 

konstateras att en digital transformation inom den offentliga sektorn är en nödvändighet. Detta 

parallellt med nödvändig digital kompetens bland medborgarna i samhället för att kunna ta del 

av de digitala kanalerna och tjänsterna. Svenska myndigheter har möjligheten att utveckla och 

öka dess digitala utveckling som vidare generar en ökad grad av digital mognad. En högre 

digital mognad skulle medföra ökad effektivitet, transparens och ansvarsskyldighet bland de 

svenska myndigheterna, vilket innebär att man kommer närmare till att uppfylla det 16:e 

hållbarhetsmålet. Däremot påvisar denna studie och EGDI-rankingen att det behövs stöttning 

och utveckling i flertalet områden för att fullt ut anamma digitaliseringens möjligheter med 

avseende på e-förvaltning. Bland annat behöver den offentliga sektorns närvaro online ökas 

där Sverige internationellt sett återfinns på 17:e plats i FN:s senaste ranking. I bland annat 

Finland, Storbritannien, Australien och Syd Korea är online närvaron högre. De länder som är 

placerade på den högre EGDI-rankingen än Sverige karakteriseras av ett tidigt starkt politiskt 

stöd som bidragit till tidigare upptagandet av e-förvaltning. Med en kommande nybildad 

svensk digitaliseringsmyndighet, senare i år, som primärt fokuserar på att digitalisera den 

svenska offentliga sektorn, har svenska myndigheter goda möjligheter till att uppnå ett 

paradigmskifte avseende e-förvaltning och därmed ta en mer ledande ställning på ett 

internationellt plan. Beroende på resultatet av det kommande riksdagsvalet i Sverige i år är det 

även intressant att ta reda på om och hur frågan kring e-förvaltning kommer kvarstå, få lägre 

prioritering eller intensifieras.  

 

På ett större plan är e-förvaltningen förenligt med principerna och målen i Agenda 2030 (FN, 

2018) som tillsammans med bland annat den digitala kompetensens roll skulle kunna bidra till 

att förverkliga och överträffa det 16:e hållbarhetsmålet. Vidare skulle en utveckling av den 

svenska e-förvaltning följaktligen kunna medföra att Sverige som en enskild nation har mer 

att vinna på ett allt mer digitaliserat Europa. På så sätt skulle Sverige, likt andra frågor, kunna 

inta en mer dynamisk och framstående roll i EU:s digitala agenda och på EU:s digitala 

marknad. I ett ytterligare internationellt perspektiv skulle Sverige genom varierande 

biståndsprojekt stödja det 16:e hållbarhetsmålet genom att bland annat dela med sig av 

kunskap som inom digitalisering Detta skulle exempelvis kunna ske genom att dela med sig 

av tekniken avseende medborgares identifiering på internet. 
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6.2 Förslag på vidare forskning 
Flertalet respondenter belyser problemet kring en bristande digital kompetens på 

ledningsnivå. Problematiken utgörs bland annat av att ledningen inte har tillräckligt med 

digital kompetens som troligen begränsar och gör den digitala transformationen mer långsam.  

Amrop (2017) poängterar att ledningsmedlemmar bör utveckla deras digitala kompetens för 

att få insikt om vilka utmaningar organisationen kan komma att ställas inför till följd av en 

digital transformation. Således skulle det vara intressant att studera den digitala kompetensen 

på ledningsnivå i svenska myndigheter.  

 

Vidare är det intressant att studera fenomenet ur ett framtida perspektiv då teknologin 

förändras, främst då den fjärde industriella revolutionens teknik fått en större 

genomslagskraft, samt då kompetensen och kompetensförsörjningen påverkas. Dessutom 

bildas en ny digitaliseringsmyndighet senare i år som möjligen kan påverka digitalisering 

inom svenska myndigheter och möjligtvis deras verksamheter och roll. På vilket sätt bidrar 

den nya myndigheten till att främja, underlätta och begränsa myndigheternas digitala 

transformation?  

 

I det nästkommande kapitlet presenteras studiens slutsatser. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

7.1 Slutsatser 
Hur har digitaliseringen påverkat myndigheters operativa verksamhet? 

Utifrån denna studie kan det konstateras att digitaliseringen, inom de studerade 

myndigheterna, bidragit till att förändra arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna har förändrats 

genom (1) att teknologin utgör ett stöd vid utförandet av arbetsuppgifter (2) teknologin ersatt 

av en del arbetsmoment och (3) teknologin ersatt hela arbetsuppgifter som bidragit till 

uppkomsten av andra arbetsuppgifter. Vidare har denna studie påvisat att den digitala 

tekniken påverkat kompetenskraven inom den operativa verksamheten där digitaliseringen 

medfört ett ökat behov av digital kompetens.  

På vilket sätt har digitaliseringen medfört kompetensförändringar inom den operativa 

verksamheten? 

Denna studie kan bekräfta resultaten från tidigare studier om att digitaliseringen medför 

kompetensförändringar inom den operativa verksamheten. Resultatet från denna studie 

påvisar att den digitala tekniken förändrat en del moment i arbetsuppgifterna som resulterat i 

förändrade arbetsprocesser. De nya arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna har följaktligen 

ställt ökade krav på nya kompetenser, som digital kompetens, bland medarbetarna inom den 

operativa verksamheten. Studien har även påvisat att medarbetarna till stor del inte saknar den 

teoretiska kunskapen kring arbetsuppgiften. Den teoretiska kunskapen återfinns genom 

akademiska- och interna utbildningar samt genom praktiska erfarenheter. Kompetensen 

brister snarare när det kommer till den digitala kompetensen. Medarbetarna vet inte och/eller 

har inte tillräckligt med kännedom kring den implementerade teknologin och de nya digitala 

systemen, vilket gör det svårare att bedriva den dagliga verksamheten.  

Sett utifrån myndighetens perspektiv har digitaliseringen bidragit till en, i överlag, ökad 

kompetensnivå, vilket medfört att arbetsuppgifternas process och resultat blivit av högre 

kvalitet.  

På vilket sätt hanterar myndigheter förändrade kompetenskrav som en följd av digitalisering? 

Beroende på den digitala mognaden och införandet av digital teknologi varierar efterfrågan på 

den digitala kompetensen. Utifrån denna studie framgår det att myndigheterna skiljer sig åt i 

graden av dess digitala mognad och tillämpningen av digitala teknologier. För att bemöta och 

hantera förändrade kompetenskrav har resultatet från denna studie påvisat att 

kompetensförsörjning sker genom att myndigheter utbildar medarbetare inom den operativa 

verksamheten. Detta indikerar att majoriteten av svenska myndigheter arbetar med 

kompetensutveckling vilket innebär utveckling och bevarande av kompetens. I de fall där den 

digitala mognaden är högre har det påvisat att utbildning inte utgör en tillräcklighet för att 
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hantera förändrade kompetenskrav i förhållandet till ny teknologi. I dessa fall handlar det om 

att rekrytera individer som besitter på den efterfrågade kompetensen.  
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Figur- och tabellförteckning 

Figur 1: Kompetensnivåer 
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Tabell 1: Översikt av empiri



Bilaga 1: Intervjuguide  
 

Introduktion 

1. Intervjupersonens namn, befattning, arbetsuppgifter samt hur länge intervjupersonen 

utövat denna position. 

2. Hur upplever ni att teknologier förändrat myndigheter? 

3. Vilken samhällsekonomisk nytta av att digitalisera myndigheter anser ni att det finns? 

 

Kompetens  

4. På vilket sätt har digitaliseringen påverkat er verksamhet? Arbetsmetoder? 

5. Vad har förändrats i arbetsuppgifternas innehåll i och med digitalisering? I vilken 

omfattning?  

6. Har digitaliseringen medfört nya kompetensbehov? Vilka nya kompetensbehov 

kommer digitaliseringen att medföra i framtiden?  

7. Vad innebär kompetens för er? 

8. Vad för kompetens erfordras för att genomföra de faktiska arbetsuppgifterna? 

9. Hur har medarbetare erhållit denna kompetens (innan kompetensutvecklingen)?  

10. Tillämpas medarbetarens formella kompetens för dess arbetsuppgifter? I vilken 

utsträckning? 

11. Upplever ni skillnad mellan formella kompetenskrav och faktisk tillämpad 

kompentens?  

a. På vilket sätt? 

b. Hur hanteras det? 

 

Kompetensförsörjning 

12. Vilka förändringar står organisationen inför (avseende digitalisering)? 

13. Vad innebär kompetensförsörjning för er? 

14. På vilket sätt har digitaliseringen påverkat kompetensförsörjningen? 

15. Hur arbetar ni med kompetensförsörjning inom verksamheten? 

16. Hur kan myndigheten erhålla den kompetens som saknas? 

 

Kompetensutveckling 

17. Hur arbetar ni med kompetensutveckling? 

18. Var ligger ansvaret för kompetensutveckling – organisation eller individ?  

19. Hur främjar ni kompetensutveckling? 

20. Vad är målet med kompetensutveckling? Kortsiktigt och långsiktigt? 

21.  Hur följer ni upp er personal och dess kompetensutveckling?  

 

Avslutande kommentar 

22. Avslutande kommentarer/Tillägg



 


