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Min forskning handlar bland annat om…
• …hur teknikutvecklingen påverkar arbetslivet och 

arbetsmiljön (organisationsteori).
• Ett forskningsprojekt (mellan 2018 och 2021) som 

finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd.

• En webbenkät till socialarbetare, lärare och 
journalister med frågor om deras digitala arbetsmiljö 
och deras erfarenheter av hat, hot och kränkningar. 

• En kvalitativ studie om digital arbetsmiljö och digitalt 
ledarskap. Intervjuer med chefer om bl.a. deras syn 
på och erfarenheter av digitalt ledarskap och 
observationer av hur den digitala transformationen 
och ledarskapsprocesser går till i vardagen.   





Nyckel till att nå det it-politiska målet är bland 
annat att stärka det digitala ledarskapet

”Det finns ett starkt behov av ledarskap för digitaliseringen. 
Eftersom digitalisering är komplext, sektorsövergripande och i 
många fall inledningsvis resurskrävande krävs ett särskilt aktivt 
ledarskap inom förvaltningen och på politisk nivå för att initiera 
och föra digitaliseringsarbetet framåt. Ledarskapet handlar om 
att omsätta förståelsen för digitaliseringens möjligheter till 
strategiska satsningar. Det handlar också om att prioritera och 
genomföra insatser som ökar användningen av digitala verktyg i 
verksamheten och utvecklar digitala tjänster till medborgare och 
företag. Den digitala transformationen kan vara utmanande just 
för att den berör varje del inom organisationen samt kräver ny 
kompetens och investeringar. Allteftersom it integreras i 
verksamheter efterfrågas nya typer av ledarskap som 
kombinerar kompetenser ur olika discipliner. Det offentliga har 
en ledande roll för den digitala transformationen och det 
kommer att vara helt avgörande för att det it-politiska målet om 
att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter nås” (SOU 2016:89, s. 29).



Förändringsarbete…

• ”Det är lätt att säga hur man ska och bör göra, men väldigt svårt att göra det i 
praktiken” (Sandblad m.fl., 2018).

• ”Kräver digitaliseringen en särskild typ av ledarskap och påverkar den hur vi bör 
organiseras och styras?” (Eide m.fl., 2017). 



DEL I: Digitalt ledarskap - process eller position?



Digitalt ledarskap som en gemensam process
• ”Ledarskap bortom idén om den 

ensamma hjälten”
• Finns många teorier om det optimala 

ledarskapet men…digitalt ledarskap är en 
gemensam process där alla aktörer bidrar 
med olika grad av medledarskap!

• Forskare studerar ofta vad individuella 
chefer gör istället för att studera hur 
ledarskapet praktiseras i vardagen och 
vilka återkommande ledarskapspraktiker 
som konstrueras i social interaktion.

• ”Utveckling och innovation handlar om det 
ledarskapsarbete som många i 
organisationen utför när de tillsammans 
skapar riktning och handlingsutrymme, 
inte om en enskild individs prestation” (s. 
44).

• Ledarskap är inget man har utan något 
som aktörer praktiserar.

Crevani, Lindgren & Packendorf (2013)  



Digitalt ledarskap som en position
• Transformativt ledarskap: ledaren ska bl.a. 

vara motiverande, inspirerande, ge 
intellektuell stimulans, se medarbetarna 
som individer och visa omtanke (Sandblad
m. fl., 2018).

• Behöver IT-kompetens, vara kreativ, vara 
bra på problemlösning, kunna hantera 
motstånd, ha språkkompetens, kunna 
hantera osäkerhet och komplexitet etc. 
(Schwarzmüller m.fl., 2018).

• Interna förändringsagenter d.v.s. 
medarbetare som motiverar, inspirerar och 
förklarar (Sandblad m. fl., 2018).

• CIO: IT-direktör eller strategisk IT-chef. 10 
lärdomar (Capitani, 2018)

• Leder digital transformation, men vad ska 
CIO:s bidra med (se även Bongiorno m.fl., 
2018)?



Vad får de olika synsätten för konsekvenser för den 
digitala transformationen?



DEL II: Strukturer och förutsättningar



Digitaliseringen handlar inte enbart om teknikutveckling, 
digitalisering handlar också om verksamhetsutveckling…

• ”Det innebär att man utformar, utvecklar och inför ett nytt arbete, en 
ny arbetsorganisation, nya arbetsprocesser, roller och 
arbetsuppgifter, kommunikationsmönster, kompetenser med mera. 
Detta medför också en ny digital arbetsmiljö” (Sandblad m. fl., 2018, 
s. 176).

• Det som fungerar bra i ett sammanhang, behöver inte göra det i ett 
annat sammanhang, trots att sammanhangen är till synes liknande. 
Hur ska ni göra? Det beror på! (Sandblad m. fl., 2018). 

• Handlar inte bara om att införa nya digitala system utan också om 
att förändra kulturer och processer (Messina, 2018). 



Hur kan ledare skapa förutsättningar för 
innovationer?  

• Fokusera på innovativa individer i organisationen.
• Skapa förutsättningar för kreativitet (ge tid och frihet, ingen 

detaljstyrning).
• Förvänta sig kreativitet (en ledares förväntningar påverkar 

medarbetarnas uppfattningar av sin egen kreativitet.
• Stödja nya idéer (brainstorming, workshops etc.).  
• Ge motivationen understöd (högt motiverade är mera benägna
• att skapa och driva nya idéer).
• Underlätta för nya initiativ (skaffa resurser och undanröja problem)
• Utveckla relationer (genom att t.ex. visa respekt för medarbetarnas 

yrkeskunskaper).
På individnivå: säkra mångfalden (olika egenskaper), uppmuntra 
delaktighet, belöna.
På gruppnivå: uppmuntra självständigt tänkande, släpp kontrollen, 
skapa öppet klimat.
På organisationsnivå: Avsätt resurser, decentralisera (mindre enheter 
med mer makt att fatta beslut och mindre formalisering), belöna rätt (se 
över belöningssystemet) (Denti, Hemlin & Tengblad, 2013).



Ett gränsöverskridande ledarskap…

• Många offentliga förvaltningar är 
”stuprörsorganisationer” och det finns därav ofta ett 
stuprörstänkande (Persson & Westrup, 2013) som 
rimmar dåligt med digital transformation.

• Digital transformation tenderar att platta ut hierarkier 
(se t.ex. van Outvorst, Visker & De Waal). 

• Ledare förväntas bjuda in till deltagande och ta vara 
på både medarbetares och målgruppens idéer när 
de fattar beslut. Det kräver mer tillit (jfr. 
Schwarzmüller m.fl., 2018). 

• Det finns dock många som menar att gamla 
hierarkiska strukturer inte är förenliga med att skapa 
förändring och nytänkande (t.ex. Messina, 2018).    



Mellan traditionella byråkratiska organisationsstrukturer och nya 
postbyråkratiska modeller?

• Myten om den post-byråkratiska arbetsplatsen. Vi 
kommer inte få helt nya obyråkratiska, icke-hierarkiska, 
informella och transparenta arbetsplatser (Planander, 
2013, s. 75).

• ”De traditionella byråkratiska organisationsstrukturerna 
lever kvar parallellt med nya postbyråkratiska koncept 
och modeller” (Härenstam, Björk & Corin, 2013, s.107).

• ”Många operativa chefer inom offentliga sektorn blir 
påtvingade styrmodeller, arbetsuppgifter och 
administrativa processer uppifrån som gör att de ibland 
upplever sig direkt motarbetade av strukturerna” 
(Härenstam, Björk & Corin, 2013, s. 105).

• Offentliga sektorns chefer behöver bättre villkor för att 
leda (Forskningsprojekt CHEFiOS).



I vilken utsträckning ska organisationen anpassa sig till 
den nya tekniken och i vilken utsträckning ska den nya 
tekniken anpassas till organisationen? 



DEL III: Utmaningar och möjligheter



1. Målbildsarbete

• Skapa visioner kring hur det 
framtida arbetet bör se ut. 

• Skapa en samsyn kring 
visionerna. 

• Ledaren behöver skapa 
förutsättningar för 
målbildsarbetet (se t.ex. 
Sandblad m. fl., 2018).

• … och visionerna inkluderar 
ny teknik (van Outvorst, 
Visker & De Waal).



2. Tid och tålamod

• Största utmaningen vid digital transformation är 
TID (Kreautzer m.fl. 2018).

• Teknik (snabb) - organisationer (tröga). 
• Förändring behöver gå snabbt men 

förändringsprocesser tar oftast tid.
• Både innovationer och samarbeten tar tid och 

kräver långsiktighet (Planander, 2013, s. 75).
• Otålig – tålamod
• Ledare måste arbeta långsiktigt, och göra snabba 

förändringar.



3. Motstånd och/eller vanans makt?

• Många studier tar upp att ledare måste kunna hantera 
det motstånd till förändring som finns inom 
organisationen (se t.ex. Schwarzmüller m.fl., 2018).

• Charles Duigg (2013) har skrivit en bok om varför vi gör 
som vi gör och hur vi kan ändra på det. Han menar att 
cirka 40 procent av allt som vi gör, gör vi av vana (d.v.s. 
saker som vi gör utan att tänka på det). Våra hjärnor vill 
förenkla för att spara energi. För att kunna skapa 
förändring behöver vi förstå hur vanor fungerar.

• När handlar det om motstånd till förändring och när 
handlar det om vanor? 

• Hur ser er organisations vanor ut? Vilka rutiner finns? 
Behöver några vanor förändras?     



4. Kunskaper och kompetenser

Forskning visar att:
• att det finns en brist på kunskap och kompetens bland 

socionomer hur man ska använda ny teknik.
• att det finns en brist på kunskap och kompetens bland chefer 

gällande hur man ska leda den digitala transformationen.
Vad är det för kunskaper och kompetenser som behövs och 
vem/vilka behöver dessa kunskaper och kompetenser 
(Härenstam, Björk & Corin, 2013)?

Det beror på vilken syn vi har på digitalt ledarskap och på 
kunskap!
Process
Position

Att ha kunskap 
om brukarnas 

behov är 
viktigt!



5. Nya samarbeten... men vad krävs för ett gott 
samarbete?

• Nya samarbeten både inom och mellan organisationer (se 
t.ex. Schwarzmüller m.fl., 2018). 

• ”Retoriken inom området tenderar att framställa samarbeten 
som den ultimata lösningen på alla problem, såväl i det 
privata näringslivet som i den offentliga sektorn” (Planander, 
2013, s. 75).

• Expertteam med olika kompetenser för att kunna skapa nya 
digitala lösningar.

• Vissa digitala lösningar behöver kanske vara nationella och 
gränsöverskridande?

• Samverkan kan vara utmanande. 



6. Målgruppen i centrum

• I princip alla studier diskuterar vikten av att sätta målgruppen i centrum (se t.ex. 
Persson & Westrup, 2013).

• Identifiera nya behov, mer lättillgänglig, nå nya målgrupper etc. 
• Finns en risk att det blir för mycket fokus på ny teknik.  
• Brukarmedverkan.
• Exemplet den danska appen MySocialworker. Appen blev en naturlig del av 

relationen mellan handläggare och klient och stärkte relationen men det fanns en 
oro över att relationen blev för nära (Mackrill & Kirkegaard Ørnbøll, 2018).

• Viktigt att utvärdera. Är tekniken till hjälp?



Hur skapar man en digital innovationsmiljö? 

• Krävs nya sätt att tänka och nya 
sätta att göra.

• Behövs olika ingredienser 
(Messina, 2018, se även 
Bongiorno m.fl., 2018). 

• Vilka ingredienser är viktiga för 
er? Vad är ert recept för en lyckad 
digital transformation? 
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