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Sammanfattning 
 

Titel: Digitalisering av universitet – en studie om organisatoriska hinder  

Författare: Patrik Haglund och Mårten Söderholm  

Handledare: Robert Jonsson  

Nyckelord: Digitalisering, organisatoriska hinder, strategi, taktik, operation, universitet  

Bakgrund: Under de senaste åren har allt fler universitet infört fler digitala verktyg  

inom undervisningssammanhang och administration. Tidigare forskning har fokuserat  

mycket på vad det kan betyda för lärandet och hur det kan förbättra organisationen. 

Denna uppsats ämnar istället att bidra med förståelse för vilka hinder som kan göra digitaliseringen 

i ett universitet långsammare och mer svåruppnåelig.    

Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med förståelse för organisatoriska hinder 

vid digitalisering av universitet.  

Genomförande: Uppsatsförfattarna har genom ett kvalitativt tillvägagångssätt  

genomfört sju intervjuer med personal på Linköpings universitet. Dessa personer  

har valts selektivt i kombination med lämplighetsurval. Under intervjuerna har  

organisatoriska hinder identifierats på tre olika nivåer: strategisk, taktisk och operativ  

nivå.   

Slutsats: De huvudsakliga organisatoriska hinder som identifierats har exempelvis varit användarm

otstånd, parallella styrdimensioner, lagen om offentlig upphandling och brist på “sense of 

urgency”. Uppsatsförfattarna kan också konstatera att  

användarmotståndet troligtvis kommer minskas i framtiden och att ett hinder som lagen om offentli

g upphandling är svår att undvika för ett universitet.  
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Abstract 
 

Title: Digitization of universities – a study of organizational obstacles   

Authors: Patrik Haglund and Mårten Söderholm  

Supervisor: Robert Jonsson  

Key words: Digitization, organizational obstacles, strategy, tactics, operations, university  

Background: Like most organizations, universities have become more and more digitized in recent 

years. Prior research has mostly focused on what improvements digitization can lead to in 

educational and organizational contexts. The intent of this study is to contribute to a higher 

understanding of organizational obstacles which lead to slower and more complicated processes 

when digitizing universities.  

Purpose: The purpose of this study is to contribute to a higher understanding of organizational 

obstacles when digitizing universities.  

Completion: The authors have through a qualitative approach conducted seven interviews with 

employees at Linköping University. The interviewees have been selectively and suitably chosen for 

the study. During the interviews, several obstacles have been identified on three different 

organizational levels: strategic, tactical and operational   

Conclusion: The main organizational obstacles that have been identified are for instance user 

resistance, parallel control dimensions, law of public procurement and lack of sense of urgency. The 

authors can also conclude that user resistance will most likely decrease in the future and that an 

obstacle like the law of public procurement is difficult for a university to avoid.  
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer en bakgrund till uppsatsens ämne presenteras, för att ge en inledande 

överblick av området som skrivs om. Sedan presenteras uppsatsens problemformulering som leder 

in till uppsatsens syfte och frågeställningar.  

  

1.1 Bakgrund 

”Allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras”. - (CIO, 2015) 

Så löd ett numera välanvänt uttryck av internetbyrån Razorfish på 90-talet. Nu, drygt ett par 

decennier senare, känns citatet allt mer relevant och något som mer och mer är på väg mot en 

allmänt accepterad sanning (CIO, 2015).    

  

Övergången från analoga till digitala lösningar, system eller produkter är idag vanligt inom alla 

möjliga olika branscher och sammanhang. Dessa förändringar sker i allt snabbare takt och för att 

bemöta de nya utmaningarna behöver många olika typer av organisationer försöka ligga i 

framkanten av den digitala omställningen. Det blir därför enligt exempelvis Bharadwaj et al (2013) 

allt vanligare att organisationer även inför specifika riktlinjer för digitalisering i strategin. Det finns 

även väldigt många exempel på hur digitalisering har utvecklat organisationer (ibid).   

  

Genom ett byte från analoga till digitala system kan kostnader på lång sikt sparas, organisationen 

kan bli mer effektiv och vissa funktioner kan automatiseras. Det finns därmed ofta många 

incitament till att införa en högre grad av digitalisering i en organisation. Men enligt Lindvall 

& Iveroth (2018) måste en önskvärd teknikförändring kombineras med organisatorisk utveckling 

för att nå framgång.  

  

Digitaliseringen har även påverkat den offentliga sektorn och inneburit stora omställningar i vissa 

fall. Framförallt kombinationen av att vilja sänka kostnader och förbättra tjänster är en viktig orsak 

till att en offentlig organisation satsar på mer digitalisering (Den Digitale Taskforce, 2002:5, 

genom Blinkenberg Federspiel, 2015).  

  

Hur digitaliseringen av den offentliga verksamheten i allmänhet ser ut i Sverige är något som 

Ekonomistyrningsverket (2018) skriver i sin rapport. De tar upp vissa hinder som finns mot att 
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digitalisera i högre grad. Bland annat nämns vissa lagar och regelverk som en anledning till att 

processen blir långsammare och att samverkan mellan myndigheter försvåras. Men det största 

hindret mot digital utveckling i offentlig sektor är bristen på tillgång till nödvändig kompetens. 

Inom statlig sektor är bristen på gemensamma standarder och extern finansiering två faktorer som 

gör att arbetet med digital utveckling försvåras (Ekonomistyrningsverket, 2018)   

  

Flera initiativ har tagits för att underlätta digitala omställningar även i offentlig sektor. Exempelvis 

år 2011 bestämde sig den dåvarande regeringen för att inrätta en institution med namnet 

“digitaliseringsrådet” på initiativ från den dåvarande IT- och regionministern. Denna institution 

skulle sedermera främja fler initiativ till digitalisering på nationell nivå. Syftet med 

digitaliseringsrådet var att ge råd samt att ha strategiska diskussioner med offentliga såväl som 

privata organisationer gällande ämnet digitalisering. Den dåvarande IT- och regionministern satte 

upp en vision och ett mål att Sverige ska bli det mest framgångsrika digitala samhället i världen 

(Regeringskansliet, 2011).  

  

Dessutom meddelade regeringen år 2017 en digitaliseringsstrategi för skolväsendet på nationell 

nivå. Denna strategi skulle sträcka sig fram till år 2022. Målet var att den svenska skolan skulle vara 

ledande i att använda digitaliseringens möjligheter för att på bästa sätt främja kunskapsutvecklingen 

och vara framträdande inom digital kompetens. Detta skulle uppnås genom tre forskningsområden: 

digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och 

uppföljning kring digitaliseringens möjligheter (Regeringskansliet 2017).   

  

Svenska universitet har även infört digitala system inom vissa områden. På Linköpings universitet 

(LiU) finns exempelvis Lisam, som sedan 2013 fungerar som ett “virtuellt campus” för till exempel 

studenter och lärare (LiU, 2013). År 2018 vidareutvecklades Lisam, då den så kallade 

“studentportalen” fördes över och integrerades i Lisam.  

  

De senaste åren har nya idéer kring vilka verktyg och funktioner som kan digitaliseras på universitet 

trätt fram. I vissa fall har lärosäten valt att digitalisera i princip en hel kurs. Just nu pågår en ökning 

av så kallade “MOOC:s” på flera lärosäten runt om i världen. En MOOC (“Massive Open Online 

Course”) har definierats som en form av e-lärande där man som student kan anmäla sig till en 

onlinekurs kostnadsfritt och få tillgång till diverse material som exempelvis förinspelade 
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föreläsningar och litteratur (Hew & Cheung, 2014). MOOC har blivit mer känt när Stanford 

University valde att införa en sådan typ av kurs. Denna kurs fick cirka 160 000 deltagare och andra 

stora universitet i Nordamerika har följt med i denna utveckling. Detta har dock oroat vissa 

anställda på svenska universitet. Exempelvis i en debattartikel i Svenska Dagbladet har föreståndare 

och professorer från Kungliga Tekniska högskolan, Uppsala universitet och Lunds universitet frågat 

sig om deras framtida studenter kommer att välja MOOC:s på nordamerikanska universitet snarare 

än kurser vid svenska lärosäten (Svenska Dagbladet, 2013).   

  

Ett annat exempel på hur universitet har använt fler digitala verktyg är de så kallade omvända 

klassrummen (“flipped classroom”). Denna undervisningsmetod beskrivs som att man som student 

får föreläsningsunderlag digitalt, till exempel via en förinspelad föreläsning med uppgifter. Sedan 

byter föreläsningssalen form till en diskussionssal, där studenter tillsammans med läraren diskuterar 

föreläsningen och uppgifterna. Professorer och lärare som förespråkar denna form av undervisning 

menar att ett omvänt klassrum frigör tid för en mer interaktiv undervisning och att studenterna är 

bättre förberedda (Hrastinski, 2018).  

 

Flera universitet runt om i världen har lyckats gå ännu längre och infört videoundervisning 

(förinspelat material till föreläsningar, oftast kallat “lecture capture” på engelska). Även ett välkänt 

universitet som Cambridge har infört konceptet under läsåret 2016-17. Detta har varit del av en mer 

övergripande digital strategi för lärandet (Cambridge University, 2018). I Sverige har Umeå 

universitet infört ett liknande system (SVT, 2016).  

 

1.2 Problemformulering  

Digitalisering utgör en viktig del i transformationen av en offentlig verksamhet till en mer dynamisk 

organisation. Även om IT har haft betydelse för offentlig sektor i över 40 år (Johansson 2004a, 

KMD 2013 genom Blinkenberg Federspiel, 2014) händer det fortfarande att digitala 

transformationer av organisationer bromsas upp i implementeringsprocessen (Blinkenberg  

Federspiel, 2014). Det finns fortfarande relativt lite kunskap kring vilka processer som leder till 

institutionalisering av digitalisering. Med institutionalisering menas att digitalisering ska “tas för 

givet” i organisationen (Greenwood et al, 2008:4, genom Blinkenberg Federspiel 2015).    
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Hinder och problem som kan uppstå vid en implementering av ett digitalt verktyg är något som har 

getts relativt lite uppmärksamhet i offentliga organisationer. Larsson & Löwstedt (2014) tar 

exempelvis upp vilka utvecklingsmöjligheter som IT kan skapa i skolan och Andréasson (2015) 

fokuserar i sin avhandling på vilken betydelse värden har i digitaliseringsprocesser i offentliga 

sammanhang, men ingen av dem fokuserar på vilka konkreta hinder som kan uppstå i en 

digitaliseringsprocess. Hinder och problem vid generella organisationsförändringar är visserligen ett 

vanligt område inom forskning, men det har saknats ett tydligt fokus på offentliga organisationer i 

allmänhet och universitet i synnerhet.     

 

En del forskning har bedrivits gällande vilka möjligheter som digitaliseringen kan ge både för 

offentlig samt privat verksamhet. Bredmar (2017) menar att moderna och avancerade 

informationssystem har blivit ett verktyg som gör verksamheten mer effektiv, vilket i sin tur 

påverkar lönsamheten i positiv bemärkelse. Vidare menar Dunleavy et al (2006) att syftet med 

styrningsstrategin inom digitalisering är att göra offentlig verksamhet mer öppen för allmänheten 

och minska komplexiteten. Hedman Monstad (2018, genom Iveroth et al, 2018) beskriver att den 

digitala utvecklingen har gjort fler medarbetare involverade i en organisations styrprocess.  

  

Babaheidari & Svensson (2014) nämner dessutom att det finns en brist på litteratur om 

digitalisering av skolan. Men samtidigt berör digitaliseringen av en offentlig organisation som 

skolan många intressenter och därmed är det av stor betydelse. Därför är det precis som Plesner et al 

(2018) konstaterar inte överraskande att digitalisering av den offentliga sektorn är ett område som är 

underupptäckt. De menar att de flesta studier som gjorts om digitalisering i den offentliga sektorn 

har fokuserat på ett enskilt fall och inte i särskilt breda termer. Det verkar dessutom som att teorier 

inom organisationsförändring främst fokuserar på den privata sektorn, medan den offentliga sektorn 

ges mindre uppmärksamhet. (Pick et al 2015, genom Plesner et al 2018).  

  

I Sverige har fokus gällande digitalisering i offentlig verksamhet mest haft ett mer övergripande 

fokus, som till exempel i ekonomistyrningsverkets rapport från 2018. De har bland annat jämfört 

statlig och kommunal sektor vad gäller digitalisering och hur olika institutioner arbetar i sådana 

frågor. Ofta har det dock saknats ett mer konkret fokus på just universitet och hur införandet av 

digitala verktyg hanteras i universiteten. Det är inte heller tydligt vilka processer som används eller 

vilka hinder som kan uppstå vid införandet av ett digitalt hjälpmedel i ett universitet. Vissa 



 
 

 

5 
 

processer eller hinder kan tänkas vara unika för universiteten och inte finnas i andra offentliga 

institutioner (Ekonomistyrningsverket, 2018).  

  

Ett möjligt problem som kan uppstå vid införandet av digitala hjälpmedel beskrivs av Fors (2018, 

genom Gröning & Wihlborg, 2018), som undersöker om digitaliseringen i svenska skolor görs på 

rätt sätt. Fors (2018, genom Gröning & Wihlborg, 2018) menar att det ännu inte finns något konkret 

forskningsexempel på en lyckad och effektiv implementering av ett digitalt verktyg som har 

förbättrat lärandet i skolor. Anledningen är lärarnas bristande kompetens inom informations- och 

kommunikationsteknik, det vill säga att lära ut kunskap till elever och studenter med hjälp av 

digitala verktyg. Sedermera anser Fors (2018, genom Gröning & Wihlborg, 2018) att ett ytterligare 

hinder hänförs till skolledare och huvudmän, som inte lyssnar på sina lärare gällande vilka digitala 

verktyg de tycker är mest lämpliga.   

  

Larsson & Löwstedt (2014) menar samtidigt att hjälpmedel som datorer har förenklat lärares 

administrativa och förberedande arbete. De konstaterar dock att satsningar på IT 

(informationsteknik) inte har varit den katalysator för mer omfattande förändringar av skolans 

arbetssätt och organisation som många hoppats på. De betonar också att “tekniska resurser och en 

fungerande organisation” är viktiga förutsättningar för att kunna använda IT på bästa sätt i en 

verksamhet.    

  

Gällande exemplet med inspelade föreläsningar som digitalt verktyg har det generellt funnits ett 

större fokus på upplevelsen för studenter ur ett pedagogiskt perspektiv. Enligt Dickson et al (2012) 

har flertalet studier visat på att studenter uppskattar hjälpmedel som tillåter dem att gå tillbaka till 

föreläsningen i efterhand. Men dessa typer av studier har alltså varit ur ett pedagogiskt perspektiv 

och inte hur själva processen av att implementera ett sådant system har sett ut.   

  

De gånger som forskningen har berört digitalisering i offentlig verksamhet med universitet eller 

skola som exempel, har fokus alltså oftast varit på vad det kan betyda för studenternas lärande. 

Detta arbete kommer istället att fokusera på de organisatoriska hinder som ett universitet behöver ta 

hänsyn till vid implementering av digitala verktyg. Babaheidari & Svensson (2014) har tagit upp 

liknande teman i skolor, men inte i universitet. Därför är målet med denna uppsats att fylla en 

kunskapslucka gällande hinder vid digitalisering i en universitetskontext.   
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1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att bidra med förståelse för organisatoriska hinder vid digitalisering  

av universitet.   

 

1.4 Forskningsfrågor  

Utifrån uppsatsens syfte har uppsatsförfattarna kommit fram till följande forskningsfråga:  

 

- Vilka organisatoriska hinder på strategisk, taktisk respektive operativ nivå finns för en ökad grad 

av digitalisering vid universitet?  

  

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen kommer endast fokusera på organisatoriska hinder vid digitalisering i en 

universitetskontext, och ha Linköpings universitet som exempel. Med organisatoriska hinder 

menas vilka faktorer som kan göra att en implementeringsprocess av ett digitalt verktyg blir 

långsammare, men delvis också vilka komplikationer som kan uppstå efter att processen är 

genomförd. Uppsatsen kommer inte fokusera på vilka möjligheter som digitalisering av universitet 

kan ge.   

  

Valet av Linköpings universitet som organisation för studien görs eftersom uppsatsförfattarna 

studerar där och har därmed bra möjlighet att genomföra intervjuer med anställda. LiU anses av 

uppsatsförfattarna också vara en relevant organisation att studera närmare, då det är en så pass stor 

organisation som involverar många personer. Uppsatsförfattarna valde att göra en fallstudie och 

fokusera på en organisation, eftersom detta kan ge en djupare förståelse av ämnet. En komparativ 

studie mellan två eller fler universitet hade också kunnat genomföras och gett en bredare förståelse, 

men risken hade då varit att studien inte nått samma djup som i en fallstudie.  

  

Med digitalisering av universitet menas processen av att införa ett digitalt verktyg som används i 

undervisningssammanhang eller i administrativa sammanhang av anställda. Huvudfokus i uppsatsen 

är på implementeringsprocessen av de digitala verktygen, men även användandet av dem ges visst 

utrymme.     
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1.6 Definitioner  

Digitalisering:  

Mer övergripande betyder digitalisering en konvertering av exempelvis text, ljud eller bilder till ett 

format som en dator kan bearbeta (Oxford dictionary, 2019).  

 

E-förvaltning:  

E-förvaltning definieras som “verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av 

informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya 

kompetenser” (Riksdagen, 2013).  

 

GDPR - General Data Protection Regulation:  

Dataskyddsförordningen som den kallas i Sverige, är på initiativ från EU en lag som gäller för alla 

medlemsländer och den ska ersätta gamla personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är att öka den 

personliga integriteten bland medborgarna genom att ställa högre krav på personuppgiftsansvariga 

inom företag, myndigheter och organisationer. Skulle ett företag, myndighet eller organisation 

brista i sin behandling av personuppgifter och inte följer de nya lagarna inom GDPR, så kan de 

tvingas betala en “administrativ sanktionsavgift”. Det kan röra sig om så mycket som 200 miljoner 

kronor eller fyra procent av deras globala omsättning (CIO 2019).  

 

Lagen om offentlig upphandling:  

Lagen om offentlig upphandling är en nationell lag som måste följas av offentliga myndigheter vid 

upphandling/anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader. Dessa sker genom tilldelning av 

kontrakt (Regeringskansliet, 2016).  

 

1.7 Disposition  

Metod  

Metodavsnittet beskriver den vetenskapliga utgångspunkt som uppsatsförfattarna väljer att använda. 

Sedan redogörs hur uppsatsen genomförs genom bland annat datainsamling av litteratur och 

semistrukturerade intervjuer. Avsnittet lägger också stor vikt vid etiska frågor och uppsatsens 

kvalitet.  
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Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen behandlar relevant teori om organisatoriska hinder och digitalisering. 

Vidare innehåller avsnittet ett kapitel om tidigare forskning. Den teoretiska referensramen är 

uppbyggd likt en tratt, vilket betyder att teorin börjar mer övergripligt innan det senare smalnas av 

till mer riktad teori om organisatoriska hinder och digitalisering av universitet. Syftet med den 

teoretiska referensramen är att ge en inblick i det teoretiska området, vilket är viktigt för att 

sedermera kunna besvara uppsatsens forskningsfråga.   

 

Empiri  

Den empiriska datan samlas in genom semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier. Varje 

respondent besitter gedigen kunskap om organisatoriska hinder och digitalisering av universitet. 

Vidare får respondenterna besvara relevanta frågor utifrån uppsatsens syfte. Dessa frågor går att 

finna under bilagor. Respondenterna tillhör två olika avdelningar, vilket uppsatsförfattarna 

anser som fördelaktigt för att utforma en så bra analys som möjligt.  

 

Analys  

I detta avsnitt analyserar uppsatsförfattarna det empiriska materialet med relevanta teorier från den 

teoretiska referensramen som verktyg. Vidare kommer uppsatsförfattarna med egna  

resonemang för att kunna uppnå ett djup i analysen. Avsnittet är uppdelat med fokus på 

forskningsfrågan, vilket är organisatoriska hinder på strategisk, taktisk och operativ nivå. Analysen 

behandlar också universitet som kontext och dess framtid.  

 

Slutsats  

Slutsatsen presenterar vad som kan fastslås utifrån analysen och sedermera besvaras  

uppsatsens forskningsfråga. Vidare innehåller kapitlet en diskussions- och kritikdel, praktiska 

implikationer och förslag till vidare forksning.   
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2. Metod  

Metodavsnittet kommer att presentera vad för typ av studie och vilka metoder uppsatsförfattarna har 

valt att använda. I detta avsnitt presenteras även hur litteraturen har samlats in, vilka kriterier som 

behövs för att uppnå kvalitet i uppsatsen, vilken typ av intervjuteknik som har använts samt etiska 

aspekter som tas i beaktande. Dessutom beskriver metodavsnittet hur uppsatsförfattarna har valt att 

genomföra en analys med teori, tidigare studier och empirisk data som bas. Kapitlet avslutas med en 

övergripande sammanfattning om hur uppsatsförfattarna har gått tillväga i sin forskning.  

  

2.1 Ansats och design  

Enligt Bryman & Bell (2017) finns det i huvudsak två olika typer av studier, nämligen kvantitativa 

och kvalitativa. En kvantitativ studie passar när forskningen söker kvantifierbara och mer statistiska 

resultat. Eftersom denna uppsats inte söker efter kvantifierbara resultat kommer dock en kvalitativ 

studie att genomföras.  

  

Kvalitativ forskning har uppkommit och formats som kritik och ett komplement mot den 

kvantitativa forskningen (Ahrne & Svensson, 2015). Den kvalitativa forskningen har enligt Kvale & 

Brinkmann (2009 genom Dalen, 2015) som tyngdpunkt att förstå omgivningen från den berörda 

personens synpunkter och upplevelser innan man som forskare börjar ge sig in på vetenskapliga 

förklaringar.   

  

Trost (2010) beskriver att samhället i stort är av kvantitativt tänkande och att i vissa sammanhang 

anses en kvalitativ studie endast som en förstudie till en kvantitativ studie. Därmed betraktas en 

sådan form av studie som mindre värd ur forskningssynpunkt. Denna syn var vanligare förr i tiden, 

men den förekommer än idag. Vidare menar Trost (2010) att om man som forskare är intresserad av 

att kunna ange frekvenser eller ett visst antal procent på vad en viss befolkning tycker skall man 

använda sig av en kvantitativ studie. Om man som forskare däremot är intresserad av att förstå hur 

människor resonerar eller reagerar så är en kvalitativ studie lämpligast (ibid). Eftersom mycket av 

denna uppsats består av att ta reda på hur anställda på universitet resonerar kring organisatoriska 

hinder vid digitalisering, används ett kvalitativt tillvägagångssätt i uppsatsen.   
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Mer lättövergripligt beskriver Alvesson & Sköldberg (2017) ett viktigt särmärke mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskning som att kvalitativ forskning utgår från studieobjektets perspektiv (vilket 

kan jämföras med Kvale & Brinkmanns tankar som också framhäver studieobjektets perspektiv), 

medan kvantitativ forskning utgår från forskarens idéer och vad som ska stå i centrum. Dessutom 

inkluderar kvalitativ forskning en bild av den sociala verklighetsegenskapen, som ständigt är 

föränderlig. Denna föränderliga form exemplifieras genom individens förmåga att skapa och 

konstruera (Bryman & Bell, 2017). Vidare betonar Rienecker & Stray Jørgensen (2014) vikten av 

att formulera sig smalt vid användning av kvalitativ data. Detta eftersom, som ovan nämnt, 

kvalitativ forskning handlar om att studera särskilda egenskaper hos den person som betraktas och 

dessa är ständigt föränderliga. Exempel på kvalitativ forskning skulle kunna vara en intervju eller 

en marknadsanalys. I denna studie genomförs intervjuer och för att hålla uppsatsen 

fokuserad redovisas endast det mest relevanta i det empiriska avsnittet (ibid).    

  

Enligt Bryman & Bell (2017) är valet av ansats, det vill säga i huvudsak induktiv eller deduktiv, 

viktig eftersom det kan påverka relationen mellan uppsatsens teori och empiri. Ett induktivt synsätt 

är när teorin är resultatet av forskningen. Alltså utgår forskaren från ett antal händelser och kommer 

fram till en sannolik slutsats. Ett deduktivt synsätt handlar istället om att teorin styr forskningen i 

större utsträckning. Forskaren utgår från ett påstående och söker sedan förklaringar till detta (ibid).   

  

Induktion och deduktion är dock enligt Alvesson & Sköldberg (2017) inte de enda 

förklaringsansatser inom forskning. En tredje möjlighet är så kallad abduktion, som är vanligare att 

använda vid fallstudiebaserade undersökningar. Abduktion har inslag av både induktion och 

deduktion och handlar om att fokusera på ett enskilt fall. De empiriska inslagen genomförs 

successivt och de teoretiska delarna utvecklas och justeras under studiens process (ibid). Bell et al 

(2019) beskriver en abduktiv ansats som att få ett pussel eller en överraskning som sedan ska lösas. 

Det handlar om att hitta olika lösningar för att göra fenomenet mer förståeligt (Mantere &  

Ketokivi 2013, genom Bell et al, 2019). Forskaren väljer den lösning som bäst förklarar ett visst 

fenomen utifrån de möjliga lösningar som finns (ibid). Fördelen med en abduktiv förklaringsansats 

är enligt Patel & Davidson (2011) att forskaren inte är låst i sitt arbetssätt, vilket kan bli fallet om 

studien enbart genomförs utifrån induktion eller deduktion. Risken med ett abduktivt arbetssätt är 

däremot att forskaren blir alltför färgade av tidigare forskning eller erfarenheter (ibid). Den här 

uppsatsen kommer att använda sig av en abduktiv ansats, dels eftersom uppsatsförfattarna har 
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arbetat parallellt med teori och empiri, men också för att uppsatsen har varit en fallstudie. 

Intervjufrågor har formulerats efter att ha gjort litteraturgenomgångar för att kunna veta vad som är 

av betydelse inom området. För att undvika eventuella risker med en abduktiv förklaringsansats har 

uppsatsförfattarna haft ett öppet och i så stor utsträckning som möjligt haft ett objektivt 

förhållningssätt vid genomförande av intervjuer och litteraturgenomgångar.   

  

2.1.1 Perspektiv på forskning  

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det enligt Bryman & Bell (2019) flera olika perspektiv 

att använda sig av i en studie. Ett av dem kallas positivismen, som handlar om att observera 

omgivningen och realiteten på ett objektivt sätt. Forskning som använder sig av ett positivistiskt 

perspektiv kännetecknas exempelvis av insamling av data genom enkäter och formulering av 

hypoteser. Kärnan i positivistisk forskning består av att testa hypoteser och bidra med teorier som 

kan appliceras i mer generella sammanhang (ibid). Ett annat perspektiv som är vanligt att använda 

sig av kallas hermeneutik (Ödman, 2007). Detta innebär till skillnad från positivismen att det “finns 

flera sätt att förstå världen eller en viss företeelse på” (s.14, Ödman, 2007). Hermeneutiken utgår 

från tanken att människor alltid ser saker utifrån olika aspekter när verkligheten studeras. Det 

handlar mycket om tolkning, vilket också varit centralt vid genomförandet av denna uppsats. Därför 

har ett hermeneutiskt perspektiv använts. Detta perspektiv är i linje med uppsatsens utformning. 

Syftet är för komplext för att komma fram till en objektiv slutsats, och därför kommer inte det 

positivistiska perspektivet användas. Istället är det de intervjuades subjektiva uppfattningar som 

kommer tolkas och slutligen analyseras.  

  

Vid användning av ett hermeneutiskt perspektiv på forskning är det enligt Ödman (2007) också av 

stor vikt att hålla en öppenhet i studien. Uppsatsförfattarna följer detta förhållningssätt vid 

genomförande av intervjuer i så stor utsträckning som möjligt. Frågorna ställs med 

öppenhetsprincipen, det vill säga att en fråga ställs på ett sätt att den som intervjuar inte vet svaret 

på frågan (ibid).           

  

2.1.2 Fallstudie  

En fallstudie är ett av många sätt som forskning i samhällsvetenskap kan bedrivas och det är denna 

metod som lämpar sig bäst i denna uppsats. Att en fallstudie som metod har blivit populär är enligt 

K. Yin (2007) för att frågor som “hur” och “varför” är drivande i forskningsfrågorna och att fokus 
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ligger på aktuella händelser i ett konkret socialt sammanhang. Bryman & Bell (2017) menar att en 

fallstudie som forskningsmetodik lämpar sig väl när en viss plats eller term ska studeras. Den 

grundläggande definitionen av en fallstudie är således genom Bryman & Bell (2017) att forskare 

väljer att studera ett enda fall mer detaljerat och djupgående. Fallstudier om en arbetsplats eller en 

organisation lyfts fram som exempel.   

  

Philliber, Schwab & Samsloss (1980, genom K. Yin, 2007) beskriver att en bra forskningsdesign 

ska ta upp fyra problem, nämligen vilka forskningsfrågor som ska studeras, vilken data som är av 

betydelse, vilken data som ska lagras och hur resultaten ska analyseras. Det ska finnas en röd tråd 

genom dessa fyra problem. Uppsatsförfattarna ämnar att hålla en röd tråd i uppsatsen genom att 

frågorna i intervjumallen har en tydlig länk till forskningsfrågorna och därmed också uppsatsens 

syfte. Sedermera används den teoretiska referensramen, tidigare forskningen och empiriska 

datan som grundpelare i analysen (ibid).  

  

Eftersom syftet med denna uppsats är att bidra med förståelse för de organisatoriska hinder som kan 

finnas i samband med digitalisering av universitet, kommer en kvalitativ fallstudie att genomföras. 

Genom intervjuer av relevant personal vid Linköpings universitet kan uppsatsförfattarna få en mer 

djupgående förståelse för detta tema.    

  

2.2 Datainsamling  

2.2.1 Litteraturgenomgång  

Bryman & Bell (s. 115-116, 2017) menar att “existerande litteratur utgör en viktig del i all 

forskning”. När ett tema har valts att skriva om är det därför av stor vikt att avgöra “vad som redan 

är känt om temat, vilka begrepp och teorier som har använts i samband med temat, vilka 

forskningsmetoder som har tillämpats i samband med temat, vilka debatter eller kontroverser som 

finns om temat, vilka oförenligheter (om några) som finns” samt “vilka de huvudsakliga 

bidragsgivarna är när det gäller temat” (ibid).   

  

Bryman & Bell (2017) menar även att det centrala vid en litteraturgenomgång är att hitta artiklar 

och böcker som har skrivits av några av de viktigaste personerna inom området. Det är viktigt att ha 

kännedom om vad som är av stor betydelse. Det är också viktigt att förhålla sig kritiskt till 

litteraturen och ha god förståelse för hur de olika delarna passar in i uppsatsen. Samtidigt är det 
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osannolikt att klara av en utförlig genomgång av litteraturen om området har “en rik 

forskningstradition” (ibid).  

  

I denna uppsats används sökmotorerna Google Scholar, Scopus, Libris och Linköpings 

universitetsbibliotek i litteraturgenomgången. Nyckelord som används vid sökningarna är till 

exempel “organizational obstacles”, “organizational change”, “digitalization barriers”, 

“digitalization problems” och “public sector”. Sökningar på synonymer till dessa begrepp  

görs också, så att inga viktiga artiklar eller publikationer blir förbisedda.    

  

Artiklarna och litteraturen bedöms kritiskt för att säkerställa kvaliteten i uppsatsen. I så stor 

utsträckning som möjligt används originalkällor för att undvika egna tolkningar av teorier eller 

studier. Dessutom tas antalet citeringar, utgivningsår och relevans i exempelvis Scopus i beaktande 

för att se till att de mest lämpliga artiklarna inkluderas.  

  

2.2.2 Urval  

Eftersom syftet med uppsatsen är att bidra med förståelse för organisatoriska hinder vid 

digitalisering av universitet, är det av stor vikt att de som deltar i studien och intervjuerna är 

anställda på ett universitet och utifrån avgränsningen att de arbetar på Linköpings universitet. När 

hela populationen är känd och tillräckligt liten går det enligt David & Sutton (2016) att undersöka 

hela gruppen. Är dessutom urvalsramen identifierbar kan det vara lämpligt att använda ett 

sannolikhetsurval, men i denna uppsats används ett icke-sannolikhetsurval. Denna urvalstyp lämpar 

sig bättre när det saknas passande urvalsramar, eller när det exempelvis finns brist på tid (ibid).   

  

Dalen (2015) beskriver termen “lämpligt urval” som relevant vid kvalitativ forskning. Med lämpligt 

urval menar Dalen (2015) att man som forskare ska ställa sig frågan vem som ska intervjuas, hur 

många som ska intervjuas och efter vilka kriterier de är lämpliga för forskningen. Ett rimligt antal 

intervjuer måste utföras, med genomförande- och bearbetningsprocessen i åtanke. Samtidigt måste 

intervjumaterialet vara av tillräcklig kvalitet för tolkning och analys (ibid).  

  

Inom icke-sannolikhetsurval finns det enligt David & Sutton (2016) i huvudsak fyra olika typer av 

urval vid intervjuer, nämligen lämplighetsurval, kvoturval, selektivt eller teoretiskt urval samt 

snöbollsurval. Denna uppsats använder sig främst av selektivt eller teoretiskt urval, men också av 
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Dalens (2015) lämpligt urval, eftersom uppsatsförfattarna vill intervjua individer som har specifik 

kunskap inom ämnet för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen. Selektivt urval bygger på 

uppsatsförfattarnas egna föreställningar om vem som passar bra att intervjua för ämnet (ibid).     

  

2.3 Uppsatsens kvalitet  

Enligt Bryman & Bell (2017) finns i huvudsak fyra anledningar till kritik mot kvalitativ forskning. 

För det första kan det vara för subjektivt. De som är involverade i forskningen kan ha egna tankar 

kring vad som är viktigt och risken är därmed att de inte tar upp vissa aspekter som kan vara av 

betydelse. Det andra är att kvalitativ forskning är svår att replikera, eftersom det är forskarna som 

väljer vad de vill fokusera på. Den tredje huvudkritiken är att det blir problematiskt att generalisera 

resultatet av forskningen till andra områden. Slutligen kan kvalitativ forskning också ha bristande 

transparens. Det är ibland svårt att avgöra exakt vad forskarna gjorde i studien och hur de kom fram 

till slutsatserna (ibid). Eftersom uppsatsförfattarna har genomfört en fallstudie blir eventuella 

slutsatser i första hand applicerbara på organisationen som studeras, vilket i det här fallet är 

Linköpings universitet. Men även andra universitet kan ha viss nytta av vad som tas upp i denna 

studie.   

  

För att på bästa sätt bedöma uppsatsens kvalitet brukar ofta kriterierna reliabilitet och validitet 

användas. Men för kvalitativa uppsatser finns också ett alternativt sätt att bedöma kvaliteten. Det 

handlar om två huvudsakliga kriterier: trovärdighet och äkthet (Guba & Lincoln 1994, genom  

Bryman & Bell, 2017).  

  

2.3.1 Trovärdighet  

Trovärdighetskriteriet har enligt Bryman & Bell (2017) fyra olika underkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/möjlighet att bekräfta.  

  

Att uppnå tillförlitlighet handlar dels om att komma till slutsatser som bygger på god forskningssed, 

men också att få bekräftelse från de som medverkat i studien att det som tas upp är representativt för 

deras svar. Om det finns många olika beskrivningar som kan göras av en verklighet, är det 

trovärdigheten i beskrivningen som avgör hur acceptabel den är för andra (Bryman & Bell, 2017). I 

denna uppsats representerar de intervjuade sig själva och frågorna som ställs är öppna för att inte 

styra respondenternas svar. De intervjuade är tydliga med att svaren beskriver deras egna 
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erfarenheter.  

  

Överförbarhet handlar om att en kvalitativ studie ska enligt Geertz (1973, genom Bryman & Bell, 

2017) ha en tät beskrivning av verkligheten. Guba & Lincoln (1985, genom Bryman & Bell, 2017) 

menar att en tät beskrivning är när studien bidrar med material till vidare forskning. Det kan därmed 

förse andra personer med en sorts databas, som kan användas i en annan miljö (ibid). De som 

intervjuas för denna uppsats får möjlighet att utförligt beskriva deras upplevelser och därmed kan  

mycket empiriskt material samlas in.   

  

Pålitlighet handlar om att likartade resultat ska kunna uppnås vid ett annat undersökningstillfälle 

eller av en annan forskare. Under uppsatsens gång ska en genomgång av alla olika faser kunna 

presenteras och göras tillgänglig för andra. Forskarna ska därmed anta ett granskande synsätt, vilket 

innebär att en fullständig redogörelse för forskningsprocessen skapas. (Bryman & Bell, 2017). 

Uppsatsförfattarnas resultat kan upprepas om intervjuer genomförs med samma personer som i 

denna studie. Samtliga faser i studien är tillgängliga i denna uppsats.  

  

Konfirmering handlar om att uppsatsförfattarna ska vara så objektiva som möjligt och agera i god 

forskningssed. Det ska vara tydligt att forskaren inte medvetet låter till exempel personliga 

värderingar påverka resultatet av uppsatsen. Det kan givetvis vara svårt att helt bortse från att vara 

subjektiv, men i största möjliga mån bör det vara tydligt att teorier inte påverkas av personliga 

värderingar (Bryman & Bell, 2017).  

  

Dessa kriterier har genomgående tagits i beaktande för att uppsatsen ska ha en hög trovärdighet. 

Såväl i litteraturgenomgången som genomförandet av intervjuer har målet varit att ha ett så 

objektivt förhållningssätt som möjligt.   

  

Utöver dessa kriterier beskriver Ahrne & Svensson (2015) tre sätt som gör en uppsats trovärdig. 

Dessa benämns som transparens, triangulering och återkoppling. Med transparens menar Ahrne & 

Svensson (2015) att en väl genomförd uppsats skall vara möjlig att diskutera och debattera. För att 

möjliggöra detta behöver läsaren förstå hur forskaren tänkt och resonerat gällande sina metodval. 

Författaren behöver därmed klargöra sin forskningsprocess (ibid).  
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Triangulering kommer från en navigeringsmetod inom exempelvis sjöfart eller lantmäteri där en 

position bestäms utifrån två andra punkter (Jonsen & Jehn, 2009, genom Ahrne & Svensson, 2015). 

För att tillämpa triangulering till en kvalitativ forskning i en uppsats menar Ahrne & Svensson 

(2015) att flera metoder, data och teoretiska perspektiv bör användas för att tillämpa en mer sann 

beskrivning, jämfört med om endast en typ av metod, data respektive teoretiskt perspektiv skulle 

användas. Det är viktigt att ha ett kritiskt synsätt när triangulering används, eftersom det då kan ge 

en mer trovärdig beskrivning (ibid). I denna uppsats används många olika teorier och vetenskapliga 

artiklar för att uppnå trovärdighet. Med en hermeneutisk syn på forskning i uppsatsen behöver dock 

inte bara en vedertagen sanning finnas i resultatet och slutsatsen av studien.      

  

Återkoppling innebär enligt Ahrne & Svensson (2015) att de som genomför studien bör kontakta de 

respondenter som intervjuats och låta dem ge sina synpunkter på det resultat som studienvisar. 

Syftet är inte att de intervjuade ska hålla med om studieresultatet, utan det handlar snarare om att de 

intervjuade ska kunna känna igen sig eller relatera till studieresultatet. En återkoppling kan också ge 

ny information och data, som i sin tur kan utöka och modifiera studieresultatet och därmed öka 

trovärdigheten (Ahrne & Svensson, 2015). Efter genomförande av denna uppsats kommer 

respondenterna kontaktas om de önskar att läsa resultatet av studien.   

  

Trovärdigheten räknas som ett av de största problemen i en kvalitativ studie enligt Trost (2010). 

Problematiken kommer från att läsaren måste anse att data och analyserna i forskningsresultatet är 

trovärdiga för vidare forskning. Därmed är det högst relevant att data är insamlad på ett seriöst och 

relevant sätt med betoning på problemformuleringen. Om det exempelvis inte förekommer någon 

reflektion av de etiska aspekterna vid datainsamlingen och avrapporteringen finns det skäl att 

ifrågasätta trovärdigheten (ibid). Uppsatsförfattarna har tagit de etiska aspekterna i beaktande, vilket 

presenteras i ett senare avsnitt.  

  

2.3.2 Äkthet 

Utöver kriterierna om trovärdighet bör också uppsatsens äkthet inkluderas vid bedömningen av dess 

kvalitet. Guba & Lincoln (1985, genom Bryman & Bell 2017) tar upp i huvudsak följande fem 

kriterier som tillhör äkthet:  
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1. Rättvis bild: representerar studien olika synsätt på ett rättvist sätt? Till exempel kan det finnas 

olika uppfattningar inom den grupp man studerar och för att få en så rättvis bild som möjligt bör 

flera perspektiv inkluderas i studien. I denna uppsats kan de intervjuade delas in i två olika grupper. 

Den ena gruppen är personer i IT-avdelningen vid LiU och den andra gruppen är lärare/forskare 

inom IT och digitalisering. Därför är det inte bara ett perspektiv som inkluderas i studien.  

  

2. Ontologisk autenticitet: hjälper forskningen de personer som medverkat i studien att förstå sin 

sociala miljö bättre? Eftersom syftet är att bidra med förståelse för organisatoriska hinder vid 

digitalisering av LiU ämnar uppsatsförfattarna att belysa dessa hinder för respondenterna.  

  

3. Pedagogisk autenticitet: hjälper forskningen de som har deltagit i studien att förstå hur andra 

upplever saker och ting på ett bättre sätt? Genom att använda två olika gruppers tankar och åsikter 

kan respektive grupp förhoppningsvis förstå andras sätt att tänka bättre.  

  

4. Katalytisk autenticitet: har forskningen fungerat som en katalysator för de som medverkat i 

studien till att förändra sin situation? Med respondenternas svar i åtanke finns potential att vissa 

organisatoriska hinder kan undvikas i större grad i framtiden.  

  

5. Taktisk autenticitet: har forskningen bidragit till att deltagarna i studien får bättre möjligheter att 

vidta de åtgärder som krävs? Med de intervjuades svar kan hinder och problem med digitalisering 

belysas och eventuella åtgärder därmed uppmärksammas.   

  

2.4 Empirisk data  

2.4.1 Semistrukturerade intervjuer  

För att kunna uppnå validitet i valda metoder gällande insamling av material måste anpassning till 

undersökningens mål, problemformulering och den teoretiska förankringen tas i beaktande.  De 

valda problemformuleringarna ska därmed synas i den givna intervjuguiden (Dalen, 2015). Vidare 

anser Dalen (2015) att de intervjuade måste godkänna inspelning. Detta möjliggör en enklare 

bearbetning, tolkning och analys av det insamlade materialet. Intervjuerna i denna studie spelas in 

och samtliga respondenter har godkänt inspelningarna.   
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Ely et al (1993) beskriver skillnader i intervjutekniker gällande kvalitativ forskning. För det första 

kan intervjuer genomföras ögonblickligen under den givna observationen och det är upp till 

deltagaren själv om denne har tid och lust att genomföra en intervju vid den tidpunkten. Denna form 

av intervjuteknik beskrivs som informell enligt Ely et al (1993). Den andra formen av intervjuteknik 

gällande kvalitativ forskning beskrivs som formell. Dessa intervjuer sker vanligtvis utanför den 

givna observationen och är mer planerade än spontana. Syftet med denna intervjuteknik är att skapa 

en lugnare atmosfär och gå in mer på djupet med personen som intervjuas (ibid). Intervjuer för 

denna uppsats har planerats i förväg och därmed haft mer formell karaktär.  

  

Med kvalitativa intervjuer menar Ahrne & Svensson (2015) att intervjuer kan genomföras på olika 

sätt för olika personer. Antalet öppna frågor kan variera. Jämfört med kvantitativa intervjuer, där ett 

standardiserat frågeformulär utgås ifrån, är kvalitativa intervjuer mer anpassningsbara (ibid). 

Dessutom menar Bryman (2018) att för kvalitativa intervjuer vill de som intervjuar ha “fylliga och 

detaljerade svar”, medan målet med en kvantitativ studie är att få svar som snabbt kan registreras 

och bearbetas. Den intervjuade kan i en kvalitativ intervju ändra riktning i relativt stor utsträckning. 

Det är till exempel möjligt att ställa nya frågor som uppkommer vid intervjutillfället (ibid).     

  

Vidare beskriver Dalen (2015) att intervjuer kan delas in i öppna intervjuer samt mer strukturerade 

och fokuserade intervjuer. Med öppna intervjuer är målsättningen att intervjupersonen ska tala fritt 

om sina livserfarenheter, medan för en mer strukturerad intervjuteknik har forskaren valt ut 

lämpliga frågor. Många studenter tvekar på att använda en öppen form av intervju då det känns 

tryggare med en mer strukturerad intervjuform (Dalen, 2015). Det går också att använda sig av en 

semistrukturerad intervjuform som är delvis öppen och delvis strukturerad. Som forskare lyfts 

intressanta teman fram där intervjupersonen mer öppet får berätta sina upplevelser (ibid). Av denna 

anledning har uppsatsförfattarna valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Respondenter har i 

utgångspunkt från olika teman kunnat tala fritt med vissa följdfrågor som stöd. Därmed har 

utförliga beskrivningar om ämnet kunnat samlas in.  

  

Trost (2010) väljer att använda sig av begreppen standardisering och strukturering vid 

intervjuformer. Standardisering handlar om hur intervjuerna skiljer sig åt för de intervjuade. Med 

hög standardisering får alla de intervjuade besvara samma frågor. Vid lägre standardisering 

anpassar sig forskaren till den intervjuade, genom att exempelvis ställa en fråga som är specifikt 
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riktad till den intervjuade. Strukturering kan i sin tur delas in i två olika former enligt Trost (2010). 

Dels handlar termen strukturering om i vilken grad intervjufrågorna ger öppna eller fasta svar. 

Strukturering betyder också i hur stor utsträckning forskaren har avgränsat sin forskning. Om 

intervjuer genomförs med till exempel ett antal bankföretag med fokus på deras CSR-arbete, är 

intervjun snarare inriktad och därmed strukturerad (ibid). I denna uppsats genomförs  

semistrukturerade intervjuer, och eftersom de intervjuade har kunskap om olika områden inom 

exempelvis digitalisering och IT, ställs även vissa anpassade frågor till respektive respondent. Men 

de flesta frågor är standardiserade och ställs till samtliga respondenter.       

  

2.4.2 Dokumentstudier  

I denna uppsats är det empiriska materialet främst fokuserat på de semistrukturerade intervjuer som 

genomförs. Men även vissa dokument studeras i empirin för att få bättre förståelse för LiU som 

organisation. Framförallt i organisationsstudier är det enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) relevant 

att låta dokument utgöra empiriskt insamlad data. Dokument som material är till skillnad från 

intervjuer redan tillgängligt innan studien påbörjas. Dokument kan definieras som:  

  

“Data som består av ord och/eller bilder som har tillkommit utan forskarens 

intervention.” (Silverman, 2001, s. 119, genom Justesen & Mik-Meyer, 2011)  

  

I denna uppsats bidrar dokument över LiU:s organisationskarta samt strategi till det empiriska 

materialet och dessa inkluderas för att få en mer lättöverskådlig syn på LiU som organisation.  

  

2.5 Etiskt förhållningssätt  

Det är enligt Trost (2010) bättre att inte rapportera sin forskning än att riskera att anonymiteten och 

tystnadsplikten bryts. Ingen forskning kan vara så central att de etiska kraven inte tas i beaktande.  

  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska även forskningen ta fyra huvudkrav i beaktande för att uppnå ett 

etiskt förhållningssätt. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

  

Informationskravet  

Informationskravet handlar om att forskaren ska “informera uppgiftslämnare och 
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undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande”. Deltagarna ska dessutom bli informerade om att det är frivilligt att delta och att de kan 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017). Vidare beskriver Dalen (2015) att 

informationskravet bör innehålla uppsatsens syfte, vilka metoder som ska användas samt hur 

resultatet ska presenteras.   

  

I denna uppsats har de deltagande intervjupersonerna på förhand fått information om vad som 

kommer att diskuteras vid intervjutillfällena. De har även fått klarhet kring uppsatsens syfte.   

  

Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste inhämta samtycke från de som deltar i 

undersökningen. De ska ha en rätt att självständigt bestämma på vilka villkor och hur länge de vill 

delta (Vetenskapsrådet, 2017). Dalen (2005) delar upp samtyckeskravet i “frivilligt” och 

“informerat” samtycke. Med “frivilligt” samtycke menar Dalen (2005) att samtycke har kommit till 

stånd utan påtryckningar eller begränsningar av handlingsfriheten. Ett “informerat” samtycke 

beskrivs som att den berörda personen på förhand ska få vetskap om hur dennes deltagande kommer 

orienteras i forskningsarbetet (ibid).  

  

De intervjuade personerna bestämmer självständigt om de vill delta i studien och hur länge. I 

samtliga fall avsätter de ungefär en timme för att kunna svara på uppsatsförfattarnas frågor.    

  

Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om alla inblandade personer i undersökningen 

“skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2017). Vidare betonar Dalen (2015) vikten 

av konfidentialitetskravet då intervjuerna oftast görs personligen. Likt vetenskapsrådet menar också 

Dalen (2015) att den intervjuade måste känna sig säker på att det som nämns under intervjun blir 

sekretessbelagt. Det är också av stor vikt att forskaren försäkrar den intervjuade om dennes 

anonymitet.  

  

Vid genomförande av intervjuer har samtliga respondenter blivit informerade om att de förblir 

anonyma i uppsatsen. Inspelat och transkriberat material har förvarats så att endast uppsatsens 
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författare har kunnat få tillgång till det.    

  

Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet handlar om att “uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”. Det är därmed inte tillåtet att använda uppgifterna i andra sammanhang, som 

till exempel för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2017). Vid genomförande av intervjuer har 

respondenterna blivit informerade om att deras svar endast kommer användas i uppsatsen.   

  

Utöver dessa fyra krav tar Bryman & Bell (2017) upp ytterligare två principer som är viktiga att 

inkludera vid genomförande av intervjuer. De menar att en forskare inte ska ge  

“undersökningspersonerna falsk eller vilseledande information om undersökningen”. 

Dessutom får inte deltagarna ta skada av undersökningen (ibid).   

  

Uppsatsförfattarna tar även dessa två principer i beaktande vid genomförande av intervjuer.  

Respondenterna har tydligt blivit informerade om uppsatsens syfte.  

  

2.6 Presentation av kvalitativa data  

I enighet med Nylén (2005) presenteras den insamlade kvalitativa datan genom en narrativ metod. 

En narrativ metod kännetecknas av att den sociala verkligheten utförs från människors tankar och 

berättelser. Genom att analysera dessa tankar och berättelser kan forskaren forma nya berättelser om 

den miljön de har valt att studera (Nylén, 2005). Det empiriska materialet tillkommer vanglitvis via 

utförande av intervjuer. Detta redovisas sedermera vanligtvis som en strukturerad sammanfattning 

av ett större material, en detaljerad skildring av insamlade data eller en kreativ konstruktion för 

flerstämmighet (ibid).  

  

Redovisning av empirin kommer att utformas från de intervjuades berättelser. Varje intervju 

transkriberas och sedan väljer uppsatsförfattarna själva ut det mest intressanta som sades med 

betoning på uppsatsens syfte. Redovisningen kommer främst bestå av beskrivningar av 

respondenternas svar, men en del direkta citat kommer också att förekomma.  

  

Uppsatsförfattarna väljer att konstruera en sammanställning över vilka personer som   

intervjuas, vilket datum intervjun genomförs, på vilket sätt de äger rum samt hur lång tid 
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intervjuerna tar. För att säkerställa respondenternas anonymitet kommer de intervjuade personerna 

att presenteras i empirin genom en bokstav och en siffra (till exempel respondent A1).   

 

 

(Figur 1, egenkonstruerad illustration)  

  

2.7 Analysmetod  

Rennstam & Wästerfors (2015, genom Ahrne & Svensson, 2015) beskriver tre viktiga arbetssätt för 

att skapa en bra analys. Dessa benämns som vikten av att sortera, vikten av att reducera samt vikten 

av att argumentera. Vikten av att sortera löser problem som oöverskådlighet och oordning i den 

insamlade empiriska datan. Vid till exempel en semistrukturerad intervju kan en mängd intressant 

empirisk information hämtas, men annan information kan vara ointressant för forskningen (ibid). 

Uppsatsförfattarna har lagt ner mycket tid på att transkribera de genomförda intervjuerna och 

sedermera sorterat materialet för att få fram det mest väsentliga med uppsatsens syfte i fokus. 

Vidare har uppsatsförfattarna lagt stor vikt vid sortering i den teoretiska referensramen. Varje 

kapitel börjar med en mer övergripande teori, för att senare smalnas av. De hinder som tas upp i den 

teoretiska referensramen har blivit sammansatta i tabellform och sedermera sorterade till om de 
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givna hindren är av strategisk, taktisk eller operativ form.   

  

Att reducera sitt empiriska material är också av stor vikt för att skapa en så bra uppsats som möjligt 

(Rennstam & Wästerfors, 2015, genom Ahrne & Svensson, 2015). Att reducera den empiriska 

datan ger mer tydlighet, då det är i princip omöjligt att representera hela fältet och materialet som 

har blivit insamlat. Uppsatsförfattarna har inte enbart sorterat bort oväsentlig information från den 

empiriska datan, utan även reducerat den empiriska datan för att få mer klarhet och tydlighet i 

empirin. Genomgående under alla kapitel i uppsatsen har uppsatsförfattarna valt att reducera och 

inrikta sitt material med uppsatsens syfte i fokus. Detta för att hålla så hög kvalitet i uppsatsen som 

möjligt.  

  

Det sista arbetssättet är vikten av att kunna argumentera för sin tes, det vill säga bemöta problemet 

av att göra sin röst hörd i kunskapssamhället (Rennstam & Wästerfors, 2015, genom Ahrne & 

Svensson, 2015). Uppsatsförfattarna ämnar med sin studie att ge ett bidrag till den allmänna 

forskningen om digitalisering i offentlig sektor. Med sortering och reducering av det empiriska 

insamlade materialet samt teorier och tidigare studier finns det utrymme för en stark argumentation. 

   

2.8 Metoddiskussion  

Den empiriska data som samlas in i denna uppsats består främst av semistrukturerade intervjuer, 

men till viss del även av dokument. Att genomföra intervjuerna semistrukturerat görs i mån om att 

få utförliga och detaljerade svar kring intressanta teman för uppsatsen. En nackdel med de 

semistrukturerade intervjuerna är att vissa svar kan gå en aning utanför uppsatsens syfte. Valet av 

respondenter görs som tidigare nämnt selektivt, vilket kan utgöra en viss risk eftersom andra 

svar kan fås om andra personer i organisationen hade intervjuats. Men valet att intervjua de sju 

personerna görs eftersom de har kunskapen att kunna besvara frågorna som ställs. Som figur 1 visar 

kunde de intervjuade delas in i två olika grupper: personer i IT-avdelningen och forskare inom 

digitalisering och/eller IT. Detta görs för att få två olika perspektiv på ämnet som diskuteras. 

Möjligtvis kan ytterligare en typ av grupp intervjuas, men att detta inte görs beror framförallt på 

tidsbrist. Dessutom skulle uppsatsen då riskera att bli mindre koncentrerad.  

  

En kritisk aspekt mot genomförande av intervjuer i allmänhet är att de kan ge svar som inte 

nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. Därför har uppsatsförfattarna tagit del av 
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dokument som styrker respondenternas svar, vilka är LiU:s organisationskarta och strategikarta.   

  

För att få en bredare förståelse av uppsatsens ämne kan också en komparativ flerfallstudie 

genomföras. Men som tidigare nämnt skulle eventuellt inte samma djup kunna nås eftersom en 

fallstudie som denna kan fokusera på en enskild organisation.   

  

2.9 Sammanfattning av metod  

I det här kapitlet har uppsatsförfattarna inledningsvis presenterat designen på studien. Med en 

kvalitativ fallstudie avser författarna kunna bidra med förståelse för organisatoriska hinder vid 

digitalisering av Linköpings universitet. Utifrån en hermeneutisk syn på kunskap ämnar denna 

kvalitativa studie ge djupare förståelse för syftet, genom att selektivt välja lämpliga personer på 

Linköpings universitet som har kunskap inom området. För att uppnå detta kommer de intervjuade 

få utrymme att ge sin syn på vad som kan påverka implementeringsprocesser av digitala verktyg. 

Intervjuerna kommer därmed ha en semistrukturerad karaktär, där de som deltar får ge sina 

subjektiva uppfattningar gällande temat. Dessa intervjuer presenteras sedan på ett narrativt sätt i 

empirikapitlet.  Studien kännetecknas också av ett abduktivt arbetssätt. Utifrån vad de intervjuade 

tar upp adderas lämpliga teorier som kan kopplas till de intervjuades svar.    
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3. Teoretisk referensram  

Genomgående har uppsatsförfattarna valt att utforma referensramen likt en tratt. I teoriavsnittet 

beskrivs först mer övergripande teorier, som senare smalnas av till teorier om digitalisering och 

sedermera teorier fokuserade på universitetet som kontext. Inledningsvis presenteras teorier om 

organisatoriska hinder i allmänhet och vid digitalisering i synnerhet. Avsnittet om e-förvaltning 

inkluderas eftersom Linköpings universitet räknas som en myndighet. Därefter beskrivs även 

faktorer och hinder vid organisationsförändring som exempelvis “Sense of urgency” och “Status 

 Quo Bias”. Hur referensramen är strukturerad illustreras i denna figur:  

  

 
 (Figur 2, egenkonstruerad illustration)  

  

3.1 Strategisk formulering samt taktisk och operativ styrning  

Styrningen av en organisation kan enligt Anthony et al (2014) delas in i tre olika nivåer: strategisk 

formulering, taktisk styrning (“management control”) och operativ styrning (“task control”). På 

strategisk nivå handlar det om att formulera långsiktiga mål för organisationen att sträva mot. Det 

visar i generella termer vilken riktning organisationen ska ta. I ett universitet kan det till exempel 

vara att besluta om i hur stor omfattning forskningen ska vara (ibid).  

  

Taktisk styrning handlar om hur strategier implementeras i organisationen. Detta kan bestå av 

exempelvis planering, kommunikation, koordinering och beslutsfattande. Taktisk styrning fokuserar 
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på utförandet av strategin och hur chefer kan påverka sina anställda för att uppnå organisationens 

mål. Ett exempel på styrning på taktisk nivå i ett universitet är att bevaka forskningsorganisationen 

(ibid).  

  

Operativ styrning handlar om att se till att specifika arbetsuppgifter genomförs på ett effektivt sätt. 

Dessa arbetsuppgifter är av mindre storlek och längre ned i organisationen, och kan till exempel 

vara att genomföra individuella forskningsprojekt (ibid).  

 

  
(Figur 3, egenkonstruerad illustration)  

  

De tre styrningsformerna påverkar varandra hierarkiskt. Vad som beslutas inom strategisk 

formulering påverkar den taktiska styrningen i en organisation och därmed också den operativa 

styrningen. Dock kan det till exempel finnas problem i den operativa styrningen även om de andra 

två styrningsformerna fungerar i en organisation (Anthony et al, 2014). Uppsatsförfattarna väljer att 

använda sig av denna teori för att kunna få en bättre struktur i uppsatsen i allmänhet och i synnerhet 

i analysen. Detta gör i sin tur att det blir mer lättöverskådligt att förstå på vilken nivå de olika 

organisatoriska hindren finns vid digitalisering av universitet.  

  

3.2 Styrning i offentliga verksamheter  

Det finns några viktiga skillnader i styrning mellan privat och offentlig sektor. Cummings & 

Worley (2008) tar upp fyra signifikanta områden där de båda sektorerna skiljer sig åt inom 

exempelvis organisationsutveckling. För det första finns skillnader i värderingar och strukturer. 
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Medan en vinstdrivande organisation fokuserar på att tjäna pengar, handlar det i offentlig sektor om 

att erbjuda en offentlig vara eller tjänst som kan bidra till att förbättra samhället (ibid).   

  

Det andra är att det oftare finns fler involverade i beslut i en offentlig organisation. Det kan göra att 

arbetet med organisationsutveckling blir mer komplicerat än i en privat organisation. Till exempel 

är det svårare att få stöd och resurser för att utveckla organisationen, eftersom det kan finnas 

restriktioner från stat eller kommun kring vilka förändringar som kan göras. Det tredje är att 

intressenter har mycket större tillgång till information och mer insyn i den offentliga organisationen 

jämfört med en privat organisation. Nästan vem som helst kan bli involverad i en offentlig 

organisation och därmed också påverka utvecklingen av den. Dessutom måste en offentlig 

organisation “konkurrera” om resurser till utveckling med andra offentliga organisationer, vilket 

kan skapa ytterligare fördröjningar eller komplikationer i ett förändringsarbete (Cummings &  

Worley, 2008).   

  

Den fjärde huvudskillnaden är hur de olika offentliga organisationerna måste förhålla sig till 

varandra gällande exempelvis ansvarsfördelning eller mål. Ibland kan målen vara i konflikt mellan 

två offentliga organisationer. Att koordinera arbetet kan därför bli mer komplicerat, när lagar eller 

regleringar måste tas i beaktande (Cummings & Worley, 2008).  

  

3.3 Organisatoriska hinder  

Hoag et al (2002) nämner att i litteratur om organisatoriska hinder mot förändring har fokus främst 

varit på externa faktorer samt vem som får skulden när förändringsinitiativ misslyckas. Tidigare 

litteratur har även haft mer fokus på kostnad, arbetsbelastning och lagstiftning som de primära 

hindren till organisationsförändring. Efter deras undersökning kommer de även fram till att det 

också kan handla om att dysfunktionellt ledarskap leder till misslyckade förändringar i en 

organisation. I synnerhet den kultur som ledaren eller ledningen skapar kan vara destruktiv mot 

smidig organisationsförändring (Hoag et al, 2002).  

  

Merchant & van der Stede (2017) menar att offentliga organisationer liksom vinstdrivande 

organisationer har ett stort behov av välfungerande ekonomistyrning. Inom flera olika kategorier 

skiljer de sig inte nämnvärt åt. De båda formerna av organisationer behöver ta itu med till exempel 

motivationsproblem inom personalen och brist på tydlig riktning. Sedermera ställs de inför flera 
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liknande problem, som till exempel vikten av att genomföra målinriktade prestationsmätningar och 

incitamentsystem. Dock hävdar Merchant & van der Stede (2017) att ekonomiska styrmedel och 

styrningsmetoder emellertid inte är lika väl utvecklade och fungerande i offentliga organisationer 

jämfört med vinstdrivande organisationer. Ett hinder för offentliga organisationer och deras 

ekonomistyrning samt strategier beskrivs genom problemet med att locka och behålla 

välpresterande anställda. Detta problem torde syfta på de monetära bonussystem som vinstdrivande 

företag kan implementera, men som i de flesta fall anses som förbjudet inom offentlig verksamhet. 

Ett annat hinder för offentliga organisationer är den långdragna arbetsprocessen gällande att 

implementera en förändring i verksamheten. Cheferna för offentliga organisationer måste ägna 

mycket av sin tid till att hantera utarbetade och öppna beslutsprocesser för att skapa konsensus. 

Sedermera fastnar dessa beslut ofta inom långa godkännandeprocesser som involverar flera 

myndigheter, övervakare och intressegrupper (ibid).  

  

Cunningham & Kempling (2009) menar å andra sidan att förändringar inom offentlig sektor inte 

nödvändigtvis behöver vara mer komplicerade än förändringar inom privat sektor, men att det finns 

vissa skillnader. Privat sektor kan stöta på liknande hinder inom sina förändringsplaner vare sig det 

handlar om komplexitet, geografisk variation eller hur många människor som drabbas. Vad som gör 

en förändring inom offentlig sektor unik är att det i första hand inte alltid handlar om att övertyga 

andra intressenter, utan att det snarare handlar om att finna olika typer av kompromisser (ibid).    

  

Alexander (1985) tar i sin artikel upp vad som gör strategiimplementeringar framgångsrika, men 

också vilka problem eller hinder som kan uppstå. De vanligaste problemen för organisationer i 

allmänhet är exempelvis att implementeringarna tar längre tid än förväntat, nya problem uppstår 

under processen, samordningen mellan enheter i organisationen är bristfällig, de anställdas 

kompetens är bristande och att okontrollerbara externa faktorer kan ställa till det (ibid).      

  

Enligt Hrebiniak (2006) finns det i huvudsak fem olika hinder som gör att implementeringar av 

strategier försvåras. För det första menar han att chefer är främst tränade i att planera, men inte i att 

implementera eller utföra. Vissa chefer tycker också att det är personer som är längre ned i 

organisationen som ska genomföra strategiförändringen. Många organisationer inser inte heller att 

planering och implementering hänger ihop, och att det sistnämnda involverar nästan alltid fler 

personer än det förstnämnda. Till sist menar Hrebiniak (2006) att det är vanligt att man inte förstår 
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de tidsmässiga aspekterna av implementering, som tar längre tid än planering.  

  

3.3.1 Organisatorisk tröghet vid förändring  

Hannan & Freeman (1984) tar i sin artikel upp att förändringens storlek, hur snabbt förändringen 

ska implementeras och hur snabbt organisationen kan ta till sig nya strategier, är viktiga punkter att 

ta i beaktande när en förändring sker i en organisation. De menar också att timingen i 

förändringarna inom organisationen är av stor betydelse för att det ska bli en lyckad omställning. 

Om förändringarna görs i fel takt kan omgivningen redan ha förändrats ännu mer så att en ny 

omorganisation krävs. När så är fallet i en organisation kan det vara nödvändigt att byta ut personal. 

Vanligtvis är de flesta organisationer relativt långsamma på att reagera med rätt åtgärder som krävs 

av omgivningen, vilket Hannan & Freeman (1984) kallar organizational inertia (organisatorisk 

tröghet).  

  

Det finns också enligt Mintzberg & Westley (1992) olika typer av organisationsförändring. Den 

första typen är strategisk förändring, som handlar om vilken riktning organisationen tar. Det kan 

handla om att ändra till exempel visionen, positioner i organisationen eller faciliteterna. Den andra 

typen är organisatorisk förändring, som handlar om vilket tillstånd organisationen är i. Det kan 

handla om att ändra strukturer och system eller byta ut personal. I samma artikel nämns också olika 

förändringars omfattning (ibid).   

  

3.3.2 Path dependence  

“Path dependence” kan enligt Teece et al (1997) beskrivas som ett sätt att förklara hur en 

organisation kommer att förändra sig. Det beror enligt dem på organisationens nuvarande position 

och tillstånd samt vilka vägar som organisationen kan välja. Det nuvarande tillståndet är ofta 

påverkat av hur organisationen har utvecklats historiskt och detta kan innebära restriktioner på dess 

framtida beteende och strategiska val (ibid).   

  

Sewell (1996, genom Pierson 2000) menar också att “path dependence” innebär att vad som tidigare 

har hänt kommer att ha stor påverkan på de möjliga utfallen av förändringar i en organisation. Det 

kan alltså vara mer sannolikt för en organisation att välja en väg som känns bekant vid förändringar 

(ibid).  
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3.3.3 Brist på “Sense of urgency”  

Kotter (1995) menar att en vanlig anledning till att organisationsförändringar misslyckas är att det 

inte finns en tillräckligt brådskande karaktär (sense of urgency) kring förändringen. Ibland 

underskattas hur svårt det kan vara att genomföra en lyckad förändring och få anställda att arbeta 

utanför deras bekvämlighet. Att få med sig anställda tidigt i en process är av väldigt stor betydelse 

för att förändringen ska lyckas. Därför måste de som leder förändringen kunna visa att den nya 

riktningen måste tas i snabb takt. De personer som är kritiska för förändring kan enligt Kotter 

beskrivas som “change champions”. Dessa personer har en nyckelroll vid förändringar och kan 

behövas för att införa en “sense of urgency” i organisationsförändring. Kotter (1995) menar även att 

det är av stor vikt att skapa en grupp inom organisationen som kan leda förändringen på ett lyckat 

sätt.       

  

3.4 Digitalisering i offentlig verksamhet  

Plesner et al (2018) menar att digitalisering av offentlig sektor är ett ämne som har skrivits relativt 

lite om inom studier av organisationer. De fokuserar i huvudsak på tre organisatoriska aspekter 

inom offentliga organisationer, nämligen “formal bureaucratic structures” (formella byråkratiska 

strukturer), “accountability” (ansvar) och “professionals”. Gällande den första aspekten menar  

Boisot (2006, genom Plesner et al 2018) att “offentliga byråkratier har visat sig vara väldigt starka 

institutioner”. “Accountability” handlar om hur chefer och anställda delegerar arbetsuppgifter när 

ett nytt digitalt verktyg implementeras, medan “professionals” avser den yrkesförändring som kan 

uppstå när en organisation digitaliserar vissa funktioner.  

  

Digitalisering i offentlig sektor berörs även i Andréassons (2015) avhandling. IT-lösningar är något 

som den privata sektorn oftast är först med att utveckla, vilket gör att många av de system som den 

offentliga sektorn använder sig av kommer från det privata. Det är svårare för en offentlig 

organisation att utveckla sina egna system, eftersom det ofta saknas de resurser som krävs (ibid).     

  

Enligt Keymolen et al (2012) ger ny digital teknik flera positiva aspekter för utvecklingen av 

offentlig verksamhet, till exempel effektivisering av verksamheten. Dock menar Keymolen et al 

(2012) att tillitsnivån från allmänheten måste vara extra hög vid dessa implementeringar. Vid nya 

digitala tjänster blir medborgare mer sårbara och beroende av den nya tekniken. Därmed måste 

offentlig verksamhet se över en rad olika intressen från allmänheten innan de implementerar en ny 
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digital tjänst.  

  

3.5 Organisatoriska hinder vid digitalisering  

Matt et al (2015) tar upp vikten av att formulera en digital transformationsstrategi vid 

implementering av nya digitala verktyg. De skiljer på strategisk planering och processbaserade 

aspekter. Strategisk planering avser den process som definierar en strategi samt vilken mängd 

resurser som behövs för att uppnå det givna målet. Processbaserade aspekter styr å andra sidan 

utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av digitala transformationsstrategier. Därmed 

betonas vikten av att definiera vad strategin ska innehålla. Om inte denna tydlighet finns, kan 

digitaliseringsprocessen påverkas negativt(ibid).  

  

Kane et al. (2015) menar att det inte är tekniken i sig som driver fram den digitala utvecklingen 

inom organisationer utan att det är strategin som är det mest väsentliga. Mindre digitalt mogna 

organisationer tenderar att fokusera på en enskild teknik med fokus på en bestämd verksamhet, 

medan digitalt mogna organisationer har som strategi att förändra hela verksamheten. Vidare 

menar Kane et al. (2015) att det emellertid inte är av högsta vikt att medlemmar kan bemästra 

tekniken, utan att det är viktigare med en stark förmåga från chefer att formulera ut värdet av den 

digitala tekniken till organisationen. Därmed förändras medlemmarnas tankegång till en mer positiv 

inställning gentemot digital teknik. Ett hinder blir således att organisationer saknar en tydlig strategi 

för hur man vill använda digitala verktyg.  

  

Hedman Monstad (2018, genom Iveroth et al, 2018) beskriver att genom digitaliseringen har 

kommunikationen förändrats. Det har blivit betydligt enklare och effektivare att nå varandra genom 

till exempel e-mail. Ur ett medarbetarperspektiv har den digitala kommunikationen bidragit till en 

risk för informationsöverflöd. Det innebär svårigheter för medarbetare att sålla och sortera 

tillgänglig information. Dessutom kan de känna en stor press att hålla sig uppdaterade och 

informerade, vilket i sin tur kan leda till stress (ibid).  

  

Wihlborg (genom Gröning & Wihlborg, 2018) frågar sig huruvida tilliten till den offentliga 

verksamheten kommer att minska eller öka vid införande av digitala tjänster. Hon menar att det 

kommer att bli svårare att urskilja en offentlig tjänst mot en privat tjänst (till exempel används 

Facebook för att få åtkomst till LiU:s sociala medier). Personer med resurser och kompetenser för 
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teknik kommer antagligen dra nytta av den digitala tjänsten och se den som fördelaktig, medan 

andra personer inte kommer att göra det i samma utsträckning (ibid).   

  

Babaheidari & Svensson (2014) tar i sin artikel upp olika barriärer mot införande av IT-system i 

skolmiljöer. De delar upp barriärerna i två olika typer: personliga/kognitiva och organisatoriska. De 

huvudsakliga kognitiva barriärerna är motstånd till förändring, brist på teknisk kompetens, brist på 

initiativ, brist på ambition och dålig uppfattning om förmågor.  

  

Dessutom diskuterar Babaheidari & Svensson (s.109-110, 2014) följande organisatoriska barriärer 

för IT-system i skolor:  

  

1. Top-down management: i vissa fall finns ingen tydlig plan högre upp i organisationen för hur IT-

systemen ska användas i skolrelaterade aktiviteter.    

2. Brist på tid: enligt studien har anställda på skolor vanligtvis väldigt mycket att göra i arbetet. 

Därför finns en brist på tid att lära sig nya system och oftast är det upp till läraren själv hur mycket 

denne vill använda det digitala verktyget.     

3. Låg grad av självständighet inom beslut av IT-system: skolor har oftast begränsad möjlighet att 

välja sina egna IT-system och beslut tas istället högre upp.   

4. Teknisk support: de flesta skolor har ingen egen IT-chef utan får dela med andra skolor. Därför 

kan det finnas en brist på kunskap inom området om hjälp skulle behövas.   

5. Brist på förmåga att utbilda inom IT: detta är väldigt beroende av individen och dennes kunskap 

om IT. I vissa fall kan utbildning av ett nytt IT-system behövas, men skolorna har ofta brist på 

möjlighet att utbilda sina anställda om hur systemen fungerar.   

6. Otillräckliga IT-resurser: ett vanligt hinder är att det inte finns tillräckligt med resurser för att 

införa fler IT-system i skolorna.  

7. Brist på IT-strategi: det kan även förekomma att det inte finns strategier för hur man ska använda 

de digitala verktygen.  

8. Bristande personalutvecklingsplan: det finns ofta oklarheter kring hur personalen ska utvecklas i 

sitt arbete med hjälp av IT.  

9. Brist på samordning: inom skolorna kan det också finnas bristande koordinering vid IT-frågor 

som också utgör ett hinder.    
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3.5.1 Status Quo Bias in Decision-making  

Enigt Samuelson & Zechhauser (1988) har varje beslut som kan tas ett “status quo”-alternativ, det 

vill säga att inte göra någonting. Deras studie visar att individer tenderar att i stor utsträckning välja 

det alternativ som är känt eller som de valt tidigare. Denna typ av preferens kan appliceras i alla 

möjliga situationer enligt Samuelson & Zechhauser (1988). Detta kan bero på att en individ föredrar 

bekvämlighet, kända mönster och agerar utifrån gamla vanor. Därför kan även organisationer bli 

påverkade av hur anställda, kunder eller andra intressenter agerar i beslutssituationer. Trots att en 

organisationsförändring kan vara mer fördelaktig för verksamheten och inte särskilt kostsam, 

föredras ofta befintliga mönster i organisationen (ibid).  

   

3.5.2 SQB vid digitalisering  

Denna “bias” kan även spela en stor roll vid införande av IT-system i en organisation. Ye et al 

(2006, genom Polites & Karahanna 2012) menar att eftersom ett nytt digitalt verktyg i en 

organisation oftast innebär att ett gammalt system behöver ersättas, uppstår därmed 

användarmotstånd till det nya digitala verktyget. Polites & Karahanna (2012) menar också att 

individer kan förstå att ett nytt system kan leda till mer effektivt arbete, men att kostnaden för att 

lära sig detta system uppfattas som större än den potentiella nyttan. På liknande sätt kan en 

bristande kunskap eller vana vid att använda ett nytt system leda till att en individ föredrar det 

befintliga systemet (ibid).  

   

Polites & Karahannas (2012) visar sambandet mellan individers preferenser till att fortsätta använda 

befintliga system och hur det påverkar användningen av ett nytt system. Både vanan vid det 

befintliga systemet samt de uppfattade kostnader som ett byte skulle innebära leder alltså till större 

tröghet (”inertia”) och motstånd till det nya systemet enligt Polites & Karahannas (2012).  

  

3.5.3 Technology Acceptance Model (TAM)  

I implementeringsprocessen är det också väsentligt att se i vilken utsträckning som tekniken 

accepteras i organisationen. Vid beslut går det att identifiera både fördelar och nackdelar med att 

börja använda ny teknik. Detta har lett till modellen TAM (technology acceptance model). 

Modellen “fokuserar främst på att undersöka användarens uppfattade nytta av teknik och enkelhet i 

användande” (Davis, 1989, genom Iveroth et al, 2018). De två faktorerna kan därmed förutse 

individers användande av nya IT-system. Uppfattad nytta av teknik (eller upplevd användbarhet) 
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handlar om i vilken grad personen tror att systemet kommer att förbättra dennes prestation i arbetet. 

Den andra faktorn, enkelhet i användande, handlar om i vilken grad IT-systemet är användarvänligt 

(Venkatesh & Bala, 2008).  

  

TAM inkluderar numera även mer “mjuka faktorer” (Giorgi et al 2015, genom Lindvall & Iveroth, 

2018). Modellen har utvecklats ytterligare och inkluderar fler aspekter inom respektive faktor. 

Inom upplevd användbarhet kan till exempel systemets relevans för en individs specifika arbete tas 

i beaktande, men även i vilken grad systemet kan visa en tydlig resultatförbättring i arbetet. Inom  

enkelhet i användande kan till exempel användarens tekniska förmåga vara en faktor som påverkar 

hur användarvänligt systemet är (Venkatesh & Bala, 2008).     

  

Vidare menar Lindvall & Iveroth (2018) att ett vanligt hinder för teknisk acceptans är att “tekniken 

utvecklas av experter men används av amatörer”. Den potentiella förbättring som tekniken kan ge 

blir därmed inte utnyttjad till fullo. Vad som kan uppfattas som lättförståeligt för en expert är oftast 

inte samma sak som för en amatör. Utöver dessa problem kan användare också bli tvungna att byta 

från “välbekanta och välanpassade system” till “stora, obekanta och standardiserade system” (ibid).  

  

3.6 E-förvaltning  

Offentliga organisationer har under de senaste åren gått mer mot så kallad e-förvaltning. E-

förvaltning kan enligt Burn & Robins (2003) definieras som en regerings strävan mot att förse 

medborgare med den information och de tjänster som de behöver med hjälp av ICT (information 

and communication technology). Det handlar dock inte bara om att digitalisera vissa befintliga 

tjänster. Det ger också en regering möjligheten att tänka om hur man förser tjänster till sina 

medborgare. McCartney (2000, genom Burn & Robins 2003) menar därför att det finns fyra 

principer för effektiv e-förvaltning: utveckla e-tjänster mot mer valbarhet för användarna, gör e-

tjänster mer tillgängliga, säkerställ social interaktion samt använda information på ett bättre sätt.   

 

3.6.1 Hinder vid införande av e-förvaltning  

Hinder mot införande av digitala verktyg i offentliga verksamheter och mer e-förvaltning kan enligt 

Angelopoulos et al (2010) exempelvis vara höga kostnader och låg säkerhet i systemen.  Säkerhet 

och integritet är enligt Gefen et al (2002, genom Angelopoulos et al, 2010) ett viktigt behov hos 

myndigheter som kan leda till en lägre benägenhet att införa mer inslag av e-förvaltning. Bristande 
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IT-kompetens är också ett hinder mot e-förvaltning (Chen & Gant, 2001, genom Angelopoulos, 

2010). Dessutom kan integrationen av applikationer och komponenter i systemen leda till 

tidskrävande processer (Angelopoulos et al, 2010).    

  

Lam (2005) tar i sin artikel upp liknande hinder för införande av e-förvaltning, men även att det 

många gånger kan saknas tydliga riktlinjer kring hur det ska implementeras i myndigheter. Ett stort 

problem är även att myndigheter kan ha brister i det interna styrningssättet för att kunna hantera en 

implementering på rätt sätt. I vissa fall kan det då krävas extern hjälp, vilket kan vara fördelaktigt 

på kort sikt. Däremot kan det leda till att organisationen blir för beroende av andra aktörer för 

underhållsarbete (Lam, 2005).    

  

Enligt Sundberg & Sandbergs (2006) studie kan vissa koordineringsproblem uppstå när en offentlig 

organisation går mot e-förvaltning. Traditionella strukturer och hierarkier kan göra att arbetet mot 

mer digitalisering försvåras. Det finns också väsentliga skillnader i en offentlig organisation jämfört 

med en privat organisation om en omställning mot mer elektroniska tjänster ska genomföras (ibid). 

Exempelvis kan resurser vara begränsade, men även kulturella faktorer inom en offentlig 

organisation kan hindra en smidig omställning mot mer inslag av e-förvaltning. Värderingar som 

kontinuitet, förutsägbarhet och opartiskhet prioriteras i större utsträckning i offentliga 

organisationer jämfört med privata. Detta gör att organisationsförändring och innovation inte 

prioriteras lika ofta. Istället är det mer förekommande att offentliga organisationer är bättre på att 

förbättra befintliga processer (Hutton 1996, genom Sundberg & Sandberg, 2006).    

  

Carter & Bélanger (2005) menar att ett potentiellt problem med mer användning av e-förvaltning 

kan vara att individer inte litar på systemen till fullo. Bélanger et al (2002, genom Carter &  

Bélanger, 2005) hävdar att användarna därmed måste ha en tillit till både myndigheten och 

systemen i sig för att införandet av ett system ska lyckas.    

  

Trots att det finns höga ambitioner och potential att förbättra de offentliga tjänsterna, minska 

kostnaderna och öka den demokratiska processen genom e-förvaltning, har tillämpningen trängt sig 

in bättre på den statliga regeringsnivån än på den lokala myndighetsnivån (Edmiston, 2003). De 

hinder som omöjliggör e-förvaltning på full offentlig nivå är enligt Edmiston (2003) brist på korrekt 
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marknadsföring, integritetsfrågor, eget kapital och finansiering.   

  

Ebrahim & Irani (2005) beskriver fem olika dimensioner som utgör hinder mot en lyckad 

implementering av e-förvaltning. Dessa benämns som IT-infrastruktur, säkerhet och integritet, IT-

kompetens, organisation och driftskostnad. Med uppsatsens syfte i fokus anser uppsatsförfattarna 

att de tre sistnämnda dimensionerna är mest relevanta.  

  

Hinder inom IT-kompetens består av till exempel brister i IT-utbildningssystem i offentlig sektor 

samt brist på kunnig, tillgänglig personal (Bonham et al, 2001, Heeks, 1999, genom Ebrahim & 

Irani, 2005).  

  

Organisatoriska hinder vid implementering av e-förvaltning inkluderar bland annat bristande 

samordning och samarbete mellan avdelningarna, brist på ledarskapsstöd och engagemang från högt 

uppsatta personer i organisationen, politisk inverkan samt motstånd mot förändring inom 

organisationen (Burn & Robins, 2003, Heeks, 2001, Li & Steveson, 2002, genom Ebrahim & Irani, 

2005)   

  

Driftskostnader beskrivs som ett hinder, dels då staten anses som den enskilt största försörjaren och 

kostnader för installation, drift och underhåll för e-förvaltningssystem är höga. Vidare utgör IT-

personal samt konsulttjänster en stor kostnad (Bonham et al, 2001, NECCC, 2000, genom Ebrahim  

& Irani, 2005).  

 

 

3.7 Tidigare studier  

McPherson & Baptista Nunes (2006) påvisar fyra olika kluster som kritiska organisatoriska 

framgångsfaktorer vid e-lärande på universitet. Dessa benämns som:  

 

(1) ledarskap, strukturella och kulturella problem,  

Organisationsledningens beslut om till exempel införande av nya administrativa tillvägagångsätt 

samt resursallokering, påverkar hur de akademiska utbildningsinstitutionerna kan arbeta. Dessa 

beslut påverkar pedagogiska modeller som i sin tur påverkar utformningen av e-lärandet. 

Gemensamt för de flesta utbildningsinstitutioner är att övergången från traditionella 

utlärningsmetoder till e-lärande oundvikligen också innebär förändringar inom   
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organisationsstrukturen och organisationskulturen. Därmed krävs ett starkt och stödjande ledarskap 

(McPherson & Baptista Nunes, 2006).    

 

(2) designproblem,  

Genomförandet av e-lärandemiljöer handlar inte endast om att utforma hemsidor. Ett möjligt hinder 

är bristen på samarbete och förståelse mellan personalen. IT-personalen kan ha sin syn på hur ett e-

lärandeverktyg ska formas medan den personal som ska använda verktyget har en annan 

(McPherson & Baptista Nunes, 2006).  

 

(3) tekniska problem,  

Många universitet har stött på problem med den snabbt utvecklade informations- och 

kommunikationsteknologin (IKT). Eftersom IKT utgör basen i e-lärande måste universitet 

bestämma vilka system, mängd resurser och infrastrukturer som ska stödja e-lärandet. Dessutom 

behöver de vara adekvata (McPherson & Baptista Nunes, 2006).   

 

och (4) leveransproblem  

Informations- och kommunikationsteknologin tillsammans med det framväxande pedagogiska 

tänket har skapat möjligheter för institutioner på universitet att utforma och leverera nya e-

lärandeprogram, kurser och moduler. Dock måste man ta i beaktande att vid omvandling av kurser, 

moduler etcetera, så kan detta eventuellt bidra till en stor förändring inom informationshanteringen, 

organisationsbeteendet, det pedagogiska förhållningsättet samt de anställdas attityder (Duke, 2002, 

genom McPherson & Baptista Nunes, 2006)  

  

McPherson & Baptista Nunes (2006) menar att personer är beredda att börja använda e-lärande, 

men inte på bekostnad av deras yrke eller karriär. Om ett genomförande av e-lärande ska bli 

framgångsrikt måste universitet hantera en fördelaktig förändringsprocess genom att föreslå och 

komma överens om uppsatta mål genom diskussion. Vidare ska universitet stödja strategier på ett 

lämpligt sätt och sedan förverkliga dessa genom ett gemensamt engagemang inom organisationen. 

Ett möjligt hinder för implementering av e-lärande beskrivs enligt McPherson & Baptista Nunes 

(2006) som att ett universitet har generellt sätt en komplex struktur, vilket i sin tur eventuellt 

motarbetar en säker och enkel miljö för e-lärande att vistas i och bedriva.   
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I Brorströms (2019) rapport tas bland annat styrning och organisationsförändring upp med 

universitetet som kontext. I allmänhet menar Brorström att organisationsförändringar sällan har den 

effekt som önskas. Istället kan organisationsförändringar ställa till problem som hade kunnat 

undvikas om ingenting gjorts. Därför menar Brorström att det finns anledning att vara skeptisk till 

formella förändringar som görs i organisationer. Vidare menar Brorström (2019) att i universitet 

och högskolor kan det uppstå svårigheter i styrningen av organisationen, eftersom lärare och 

forskare kan göra andra prioriteringar än att hålla den riktning som ledningen vill se. Därför kan det 

enligt Brorström uppstå spänning mellan kollegiet och ledningen. Det innebär att organisationen 

måste balansera mellan att styra mer formellt från ledningshåll och att fortfarande ha en akademisk 

frihet med mer informell styrning (ibid).  

  

Brorström (2019) tar även upp verksamhetsutveckling i universitet. Han menar att det ofta finns ett 

“klassiskt problem att utveckla helheten i relation till delarna” (s. 39, 2019). Storleken på ett 

lärosäte kan avgöra hur ett universitet arbetar med verksamhetsutveckling. Ett yngre eller mindre 

universitet gör ofta fler försök att utmärka sig inom vissa områden. Detta innebär en 

resursomfördelning som gör att vissa områden inte blir lika prioriterade (ibid).  

  

Pucciarelli & Kaplan (2016) menar att högskolor och universitet har genomgått en rad stora 

förändringar det senaste decenniet med fokus på digitalisering. Förr i tiden ansågs universitet inte 

vara utsatta för marknadstryck och de hade tydliga samhällsuppdrag. Nuförtiden beskriver 

Pucciarelli & Kaplan (2016) att universitet bedrivs som en global tjänst i en alltmer 

konkurrenskraftig och komplex kunskapsmarknad. För att möta de kommande utmaningarna på kort 

till medellång sikt har de givna forskarna utformat en SWOT-analys för universitet.  

  

Styrkor  

Högre utbildning besitter en styrka i samhället genom att förmedla kunskap till dess människor. I en 

allt mer globaliserad kunskapsmarknad kommer universitet att få en allt större roll genom att till 

exempel främja innovativt tänkande. Ett land med en hög grad av innovation kommer sedermera ha 

ett gott rykte globalt (De Boer et al., 2002, genom Pucciarelli & Kaplan 2016).  

  

Möjligheter  

IKT (Informations- och kommunikationsteknik) har ändrat spelreglerna för mer eller mindre alla 
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branscher. Mediebranschen i allmänhet och musikbranschen i synnerhet har drabbats hårt genom att 

människor inte köper papperstidningar eller skivor längre utan efterfrågar dessa två exemplen i 

digital form. Det finns möjligheter för högre utbildning enligt Friga et al. (2003, genom Pucciarelli  

& Kaplan 2016) att fokusera på de fördelarna som IKT för med sig. I en universitetskontext handlar 

det om att göra utbildning mer digital i syfte att möta den globalt ökande efterfrågan på utbildning 

(ibid).   

  

Svagheter  

För att kunna konkurrera i den mer globala kunskapsmarknaden behöver universitet tillämpa 

strategier och praxis som mestadels används i den privata sektorn. Pucciarelli & Kaplan (2016) 

menar att institutioner på universitet har varit långsamma med att anpassa sig till behovet av ett mer 

affärsorienterat tillvägagångsätt. En del av denna fördröjning kan härledas till hur 

universitetsorganisationen är strukturerad. Under flera år har utbildning och universitet ansetts av 

många, både på överstatlig samt nationell nivå, som offentlighetens nytta. Detta har lett till att 

begrepp som autonomi och ansvarsskyldighet är relativt nya för det enskilda universitetet. Ett annat 

exempel som förhindrar universitet att anpassa sig till den nya kunskapsmarknaden är de anställdas 

eventuella brist på att vara marknadsorienterade (Pucciarelli & Kaplan, 2016).   

  

Hot  

Ett stort hot för universitet är att erhålla resurser i en allt mer konkurrerande och global 

kunskapsmarknad. Därmed har många universitet investerat mycket tid och resurser på att 

marknadsföra sig själva i syftet att locka studenter till sina lärosäten och därmed öka intäkterna 

(Friga et al., 2003, genom Pucciarelli & Kaplan, 2016). Denna marknadsföringsutveckling har dock 

påverkat den akademiska standarden negativt och hotar den framtida kvaliteten på universitet 

(Altbach et al., 2009, genom Pucciarelli & Kaplan, 2016).  

  

3.8 Sammanfattning av Referensram  

Avsnittet Strategisk formulering, taktisk och operativ styrning är en övergripande beskrivning av 

olika nivåer av styrning i en organisation. Denna modell har tagits med för att få förståelse för var 

de olika organisatoriska hindren kan finnas vid digitalisering av LiU.     
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Styrning i offentliga verksamheter beskriver skillnader mellan privat sektor och offentlig sektor, 

avseende hur en organisation kan utvecklas. Värderingar och strukturer, antal involverade i beslut, 

tillgång och insyn från intressenter till information samt förhållande mellan organisationer är fyra 

exempel på skillnader som beskrivs i uppsatsen. Alla dessa skillnader kan utgöra hinder för 

offentlig verksamhet i att utveckla sin organisation.  

  

Avsnittet organisatoriska hinder har tagits med för att få en ökad förståelse för hur hinder i 

allmänhet kan påverka en organisation. Utöver det har uppsatsens författare inkluderat vilka 

organisatoriska hinder som gäller specifikt vid digitalisering. För i synnerhet en offentlig 

organisation kan faktorer som till exempel brist på tid, resurser och IT-kompetens utgöra hinder i en 

digitaliseringsprocess.     

  

Dessutom har uppsatsen inkluderat teoretiska exempel på organisatoriska hinder som kan uppstå i 

offentliga organisationer vid digitalisering. Bland annat tar uppsatsens författare upp Technology 

Acceptance Model (TAM) som redogör för vilka faktorer som kan påverka en individs benägenhet 

till att använda nya digitala verktyg.  

  

Uppsatsförfattarna har också valt att inkludera ett avsnitt om tidigare studier. I denna rubrik tar 

uppsatsförfattarna upp väsentliga studier och forskning inom området, som kan ha betydelse även 

för denna uppsats.  

  

Likt figur 3 som beskriver en organisation på strategisk, taktisk och operativ nivå har 

uppsatsförfattarna valt att sammanställa de tidigare nämnda (organisatoriska) hinder i referensramen 

och fördelat ut dem under de tre styrningsformerna. Figur 4 sammanfattar den teoretiska 

referensramen med de tre olika styrningsformerna. Till exempel är “styrningssätt i offentliga 

organisationer” en övergripande faktor på hög organisatorisk nivå som kan utgöra ett hinder.  

Path dependence är ett hinder som kan finnas i flera olika skikt, men framförallt på taktisk nivå, 

eftersom det är vid implementeringar av strategier eller förändringar i organisationer som detta 

hinder kan spela störst roll. Hinder såsom användarmotstånd finns oftast på medarbetarnivå i en 

organisation och lämpar sig därför bäst under operativ styrning.  
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(Figur 4, egenkonstruerad illustration)  
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4. Empiri  

I detta avsnitt presenteras respondenternas svar och tankar kring de teman som uppsatsförfattarna 

tagit upp i intervjuer. Detta görs dels genom att återberätta respondenternas svar med egna ord, men 

också genom att citera de intervjuade. Kapitlet inleds med en beskrivning av universitetskontexten 

och sedan de organisatoriska hinder som respondenterna tagit upp. Slutligen sammanfattas 

respondenternas svar och de viktigaste synpunkter de kommit fram till i en tabell.    

  

4.1 Universitetskontexten  

Linköpings universitet är en svenskstatlig myndighet, vars kärnverksamhet är grundutbildning. 

Organisationens högsta beslutande organ är universitetsstyrelsen, som fattar beslut om exempelvis 

budget, årsredovisning och hur organisationen ska se ut. Under universitetsstyrelsen finns rektor 

och ledning, som ansvarar för att leda LiU:s verksamhet. Organisationen består även av fyra 

fakulteter.  Fakulteterna har ansvaret för utbildning och forskning. Inom filosofiska fakulteten finns 

till exempel institutionen IDA som besitter en hög kompetens om digitalisering (Linköpings 

universitets hemsida, 2019).  

 

  

Linköpings universitets organisationskarta (2019)  
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Eftersom Linköpings universitet har fyra fakulteter och 14 institutioner kan LiU ha 18 olika 

tillvägagångssätt för vissa processer. Respondent B1 menar att detta blir ett problem om målet är att 

automatisera verksamheten mer.  

  

“Nästan alla organisationer vill vara speciella och vill ha speciella system. Det går 

inte om man använder sig utav standardsystem. [...]. Till exempel bestämmer 

fakulteterna sina egna terminer. Det blir problem när man ska bestämma datum för 

tentor.”   

- Respondent B1  

  

Respondent B2 menar att universitet endast är i början av sin digitaliseringsresa snarare än slutet 

och att stora förändringar kan ske inom de närmaste åren. Högre utbildning som bransch har 

enligt B2 inte påverkats av digitalisering i lika stor utsträckning som till exempel textilindustrin 

eller detaljhandeln.’  

  

“Hur kommer LiU som [organisation] påverkas av digitalisering? Vår bransch är 

speciell. Den är i början av en digitaliseringsresa snarare än slutet. Den bygger på 

interaktion mellan lärare och studenter.”   

- Respondent B2   

  

4.1.1 Campusorienterat universitet  

Linköpings universitet identifierar sig som ett campusorienterat universitet (LiU:s strategikarta, 

2016). De lägger stor vikt vid att upprätthålla denna syn för kommande studenter. Mötet mellan 

studenter och lärare och samverkan mellan studenter ska därför helst ske på campus enligt 

respondent A1.    

  

Linköpings universitet har fördelat mycket resurser till utvecklingen av deras nya hemsida som 

enligt respondent A2 ska vara “studentorienterad och användarvänlig”. Respondent A2 ställer sig 

frågan om denna resursfördelning är fördelaktig för utvecklingen av Linköpings universitet.  

  

“LiU lägger ner mycket pengar på att socialt sett framstå som ett campusorienterat 

universitet med bra studentliv. De har lagt ner mycket pengar på en ny webb som 
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ska vara studentorienterad och användarvänlig. Är dessa pengar värda ett lägga 

eller besitter redan LiU det ryktet?”   

- Respondent A2  

  

Samtliga respondenter är överens om att Linköpings universitet kommer att införa flera digitala 

verktyg i framtiden. Digitala tentor är ett exempel på ett nytt verktyg som redan är färdigutvecklat 

enligt respondenterna B1 och B2. Respondenterna A2, A3 och B1 menar att LiU arbetar redan med 

så kallade “flipped classrooms” och de tre respondenterna ser en möjlig framtid med att använda sig 

av sådana verktyg, men samtidigt även behålla strategin av att vara ett campusorienterat universitet.  

  

Respondent A4 menar att strategin om att vara ett campusorienterat universitet historiskt sett kan ha 

hindrat en effektiv utveckling av digitala verktyg.  

  

"Tänket har ibland varit att ‘ja men vi är ett campusuniversitet och studenterna ska 

vara här och vi behöver inte [digitalisera fler funktioner]’. […] Men nu säger vi att 

‘ok, även om ni är här och är på campus så ska vi kunna jobba på plats mer med 

digitala verktyg’”.   

- Respondent A4  

  

Trots strategin om att vara ett campusorienterat universitet anser respondent B3 att LiU har 

välutvecklade digitala verktyg och att de ligger bra till i sin digitaliseringsresa. Bland annat lyfter 

respondent B3 fram att LiU var först med att införa en digital studentplattform i Sverige.  

  

Respondent B1 ser en möjlig fara med att inte vara i fas med andra universitets digitala utveckling. 

Om andra universitet har valt att införa till exempel digitala tentor, medan LiU fortfarande använder 

sig av papperstentor kan detta påverka LiU:s rykte negativt.  

  

“Man vill aldrig ligga sist kring vilka saker man har”. - Respondent B1  

  

Samtliga respondenter anser att i dagens läge utgör distansutbildningar som till exempel MOOC:s 

inget större hot mot LiU:s syn och strategi om att vara ett campusorienterat universitet. Respondent 

B2 menar att det är universiteten som använder sig främst av distansutbildningar som ska vara 
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oroliga. LiU har inte tappat i antalet sökande på samma sätt som dessa universitet enligt B2. 

Dessutom är det människor från hela Sverige som söker sig till LiU. “Det studiesociala och 

utbildningsnivån” anses vara de främsta anledningarna. Respondent B3 ser snarare möjligheter än 

hot om vad som händer externt gällande digitalisering på universitet.   

  

Respondent A2 menar att de universitet som använder sig av MOOC:s har gjort ett strategiskt val 

att öppna upp sig mer offentligt medan Linköpings universitet har tagit det motsatta beslutet genom 

att lansera Lisam. Endast studenter som studerar på LiU får tillgång till exempelvis läromaterial.   

  

En framtida utmaning för Linköpings universitet är att kraven och efterfrågan på bra digitala 

verktyg kommer att öka. Respondent B2 och B3 menar att studenter som börjar på LiU är uppvuxna 

med IT på ett helt annat sätt än vad de anställda är.  

   

4.1.2 Implementeringsprocessen av ett digitalt verktyg  

Samtliga respondenter menar att implementeringsprocessen för ett digitalt verktyg ser annorlunda ut 

beroende på vad för typ av verktyg som ska införas. Respondent A3 menar att en stor utmaning är 

just att implementeringsprocessen ser annorlunda ut för de olika digitala verktygen. Det finns inte 

någon standardiserad process för hur en implementering ska gå till.  

  

“Det är klart att det finns metoder och verktyg men i praktiken går det inte till så. 

Hur det går till är helt beroende av vilka som jobbar, vilket system vi har, hur det 

ska implementeras och för vilka verksamheter det ska in.”   

- Respondent A3  

  

Respondent A2 diskuterar istället att det finns en skillnad på om en implementeringsprocess ses 

utifrån IT-teknikernas perspektiv eller användarens perspektiv. Möjligtvis har de olika tankar eller 

uppfattningar om hur verktyget ska användas.   

  

”Hindren ligger kanske inte bara organisatoriskt, men också exempelvis att man inte 

pratar samma ‘språk’“.   

- Respondent A2  
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Respondent A4 menar att universitetet har tagit lärdom från tidigare processer. Numera går det att 

se ett mönster att universitetet i större utsträckning inser att när digitala verktyg ska utvecklas 

behövs inte bara teknisk kompetens. Det är också ”en bra idé” att kontrollera med de som ska 

använda systemen för att implementeringen ska bli lyckad enligt respondent A4. A4 beskriver också 

att en referensgrupp ofta involveras vid en implementering för att komma med synpunkter på om 

och vilka typer av digitala verktyg ska införas.    

  

“Jag har suttit med i några sådana grupperingar, där vi har fått väldigt bra 

genomslag och ställt såna frågor som att ’ja men vänta nu, ska verkligen IT-

avdelningen utveckla det här när det finns system på marknaden för att lösa x/y/z?’. 

I några fall har projekten bromsats”.   

- Respondent A4  

  

Respondent A4 menar även att idén till att införa ett digitalt verktyg kan komma från olika håll 

vid LiU. I vissa fall, till exempel om det gäller ett ekonomisystem, är det helt enkelt att avtalen går 

ut och de måste förnyas.  

  

“I nåt ytterligare fall kan det vara IT-avdelningen som tycker att det är en bra idé 

att ’borde vi inte göra det här?‘. Eller högsta ledningen kan säga ’nu ska vi göra 

det här‘“.   

- Respondent A4  

  

Respondent B1 menar att en implementeringsprocess kan se annorlunda ut beroende på om 

implementeringen är tvingande eller frivillig. Införandet av nya Ladok (3) tas upp som exempel, 

där LiU skapade en stor implementeringsorganisation för att underlätta införandet. Om ett digitalt 

verktyg förs fram som ett önskemål, har LiU en mer lugn inställning gällande 

implementeringsprocessen enligt respondent B1. Införandet av digitala tentor är ett exempel på ett 

internt initiativ. B1 menar vidare att en offentlig myndighet som LiU inte har möjlighet att rekrytera 

personer som enbart kan hjälpa till med ett digitalt verktyg när det gäller 

implementeringen. Därmed utvecklar LiU sällan sina egna verktyg, eftersom detta är resurs- samt 

tidskrävande.  
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“Det har funnits diskussion då LiU inte har oändligt mycket pengar och man kan 

inte hyra in 40 personer och fördela ut dem”.  - Respondent B1  

  

Ett exempel på en implementeringsprocess på Linköpings universitet som lyfts fram av respondent 

B3 är LiU-appen, där behovet främst kom från studenter. De studenter som läste första året och var 

nya på campus önskade till exempel busstider och en karta över LiU i telefonen, så de på ett enklare 

sätt kunde lokalisera sig i sin nya studiemiljö. Efter ett tag tog rektorn initiativet efter att andra 

universitet (som redan gjort en liknande implementering) fått bra respons. Rektorn gav IT-

ledningen i uppdrag att implementera en mobilapplikation för LiU. Sedan blev det ett traditionellt 

projektarbete, med workshops och mycket kommunikation mellan de inblandade.  

  

“Det var ju en implementering och den var ganska enkel för den var ganska entydig 

för att rektorn ville få det här gjort”.   

- Respondent B3  

  

Respondent B3 tar också upp den akademiska kulturen som finns i organisationen på Linköpings 

universitet. På ett universitet är det mer debatt, mer ifrågasättande och mer tid som går åt till att 

försöka förankra förändringarna på djupet. Baksidan blir sedermera att en förändringsprocess kan ta 

längre tid än vad den skulle ha gjort i privat sektor.  

  

“Vi har en vana att ifrågasätta och testa teorier på saker och ting och jag tycker det 

är fint att alla har rätt att ifrågasätta och vara med i debatten”.    

- Respondent B3  

  

Vem eller vilka som faktiskt fattar beslut om införande av digitala verktyg på LiU är enligt flera av 

respondenterna (A1 och A3) en aning otydligt. Vid externa implementeringsbeslut såsom införandet 

av nya Ladok, har beslutet tagits på nationell nivå och därmed har det varit enklare att förstå vem 

eller vilka som varit ansvariga. Vid interna digitaliseringsbeslut i implementeringsprocessen 

på LiU verkar det inte vara lika uppenbart vem som fattar besluten enligt vissa respondenter.  
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4.2 Organisatoriska hinder vid universitet  

 

4.2.1 Parallella styrdimensioner 

Respondent A2 menar att universitetet står på olika “ben”: utbildningsbenet, forskningsbenet och 

samverkansbenet. I varje ben kan digitaliseringen vara olika saker och betyda olika saker beroende 

på vad som är i fokus.  

  

Ett universitet som organisation är enligt A4 väldigt komplex. I vissa fall bedrivs ett universitet som 

en myndighet, i andra fall som en byråkrati eller en kollegial organisation. Med kollegial 

organisation menas att det ska finnas en sammanhållning mellan kolleger och att anställda har ett 

gemensamt ansvar för organisationen som helhet. Dessa olika roller eller styrimpulser är alltid 

förenliga i vardagen, vilket i sin tur medför problem om var de olika digitala verktygen ska införas. 

Respondent A4 beskriver att Linköpings universitet har både den kollegiala styrningen, som 

beskrivs som “väldigt hård” och är närvarande genom stora delar av organisationen, samtidigt 

som LiU också är en byråkrati och myndighet. När dessa olika organisationsformer möts kan 

“intressanta saker hända”.   

  

“Å ena sidan är ett universitet hierarkiskt och formellt, men å andra sidan har 

universitet platta och snabbrörliga karaktärsdrag i organisationen”.   

- Respondent A4  

  

Respondent A4 menar att man vanligtvis tar en byråkratisk inställning i dessa sammanhang, då det 

är ett enklare sätt att hantera införande av digitala verktyg.  

  

Respondent B2 tar också upp vikten av kollegialiteten i en beslutsprocess. B2 beskriver att LiU i 

vissa fall påminner om kriminalvården eller andra svenska myndigheter. Dock är svenska 

universitet myndigheter som står under utbildningsdepartementet, vilket medför en annorlunda typ 

av styrning. Dessutom existerar den snart “tusenåriga traditionen” av att vara ett universitet, med 

betoning på akademisk frihet. Akademisk frihet betyder i grund och botten att man som forskare 

själv ska få välja vad forskningen ska handla om och vilka metoder som ska användas. Respondent 

B2 menar att det numera finns en stark “smittoeffekt” med akademisk frihet på ena sidan och den 
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administrativa stödverksamheten på den andra.   

  

“Får jag välja forskningsområde och forskningsmetod borde jag också få välja 

vilket IT-system".   

- Respondent B2  

  

4.3 Hinder vid införande av digitala verktyg på universitet  

 

4.3.1 Brist på tid   

Respondent A2 menar att ett viktigt hinder mot mer e-förvaltning är bristen på tid. I en 

universitetskontext kan det till exempel handla om att en lärare inte har tid att sätta sig in i hur man 

gör undervisningen och föreläsningarna mer digitala. Det kan vara att man är van vid vissa rutiner 

och vill fortsätta arbeta på samma sätt.  

  

Respondent A3 menar att viljan i att digitalisera vissa funktioner kan leda till att det blir 

“onyanserat och hetsigt”. Det finns en underskattning hos vissa beslutsfattare i vad det faktiskt 

innebär att digitalisera. Det är enligt A3 inte bara att ta fram en “pryl” och sedan tro att man 

använder samma arbetsprocess fast med ett digitalt inslag. Istället blir det en ny process, vilket 

många inte förstår. Det är också tydligt enligt A3 att anställda på LiU i vissa fall förväntas lära sig 

de nya digitala verktygen på egen hand.    

  

“Digitaliseringsfrågan är väldigt komplex för man måste tänka igenom en hel 

process innan man börjar implementera saker och vad det får för konsekvenser. Det 

kan vara individ, organisation och kanske ett samhälleligt perspektiv”.   

- Respondent A3  

  

Respondent B1 menar att det största hindret vid digitalisering av universitet är bristen på tid. I 

synnerhet är det digitala verktyg som rör lärare och forskare som kräver mycket tid för att en 

implementering ska bli lyckad. Även om lärare och forskare vet om att ett nytt digitalt verktyg kan 

vara gynnsamt för dem att använda, är det väldigt svårt att hitta tid till att titta på systemet, fundera 

med en så kallad referensgrupp och komma fram till hur systemet kan  
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konfigureras. B1 menar också att universitetet skiljer sig mot en icke-myndighet som kan besluta 

om att fokusera på något helt annat utan några som helst restriktioner.  

 

  

“Linköpings universitet har ju som myndighet sina uppdrag och man kan inte stänga 

ned tio program för att skapa lite utrymme”.   

- Respondent B1  

  

4.3.2 Lagen om offentlig upphandling  

Respondent A4 menar att lagen om offentlig upphandling utgör ett hinder mot snabbare 

implementeringar av digitala verktyg i myndigheter. När IT upphandlas kan det “bli väldigt långa 

processer och det ska överklagas”. Upphandlingsprocessen gör att man måste vara väldigt noggrann 

gällande vilka kriterier som ska prioriteras i ett nytt system. Det är dock enligt A4 “svårt att på 

förhand definiera alla krav och behov”. Under processen lär man sig vad man har för behov och vad 

som är viktigt.   

  

“Det tar ju inte lagen om offentlig upphandling hänsyn till. Den förutsätter ju att 

man kan definiera allting från dag ett. Vi vet ju som sagt att vi lär oss hela tiden och 

då är det ju svårt att ha en dialog med teknikleverantörer under den här processen 

för då riskerar man ju att gynna någon på bekostnad av någon annan. Man kan 

förstå poängen med en sån här lag, men samtidigt så slår den ju och biter oss i 

någon bakre kroppsdel hela tiden för vi måste ju fixa det här. Den kan vara ett 

hinder.”   

- Respondent A4  

  

Respondent B1 menar även att lagen om offentlig upphandling är något som påverkar 

implementeringsprocessen i relativt hög utsträckning. Lagen gäller även i andra EU-länder, men 

enligt respondent B1, som har arbetat i ett annat europeiskt land, kan man se skillnader i hur lagen 

tolkas i Sverige jämfört med andra länder.    

  

“Sverige är ett land som är väldigt noga med alla processer och regler. Här vill man 

verkligen undvika att göra fel. Då tar man inte bara ‘the safe side’, utan man lägger 
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på fem regler till för att säkerställa det.”  - Respondent B1  

  

Respondent B1 menar att lagen om offentlig upphandling är “väldigt sträng”. Som myndighet är 

det svårt att ha önskemål och kräva ett specifikt digitalt verktyg. Istället får organisationen hoppas 

att ett passande digitalt verktyg implementeras utifrån de kravspecifikationer som valts. Ett exempel 

på hur LiU har gått runt den offentliga upphandlingslagen är genom att utveckla och införa den 

egna läroplattformen Lisam.   

  

“Ibland försöker vi undvika det. Det kan vara en anledning att vi säger ‘nu ska vi 

ändå bygga något själva’. Det sista vi vill är att vi måste upphandla om det om fyra 

år igen. […] Det innebär att man ibland inte väljer ett system på grund av att det är 

det bästa systemet, utan att vi ska undvika att bli beroende av något som har en 

osäker framtid.”    

- Respondent B1  

  

Med större system, t.ex. ekonomisystem, kan det finnas möjlighet att förlänga ett systems avtalstid 

till åtta år. Men enligt B1 är det ett problem att avtalen oftast bara gäller i fyra år, vilket är “mycket 

begränsat”. B1 beskriver att eftersom IT-avdelningen måste bygga in integrationer i systemen kan 

det ta upp till 18 månader innan det nya systemet är “på banan”. Det kan vara ett problem eftersom 

redan ett år efter en upphandling är avklarad måste IT-avdelningen titta på nästa system, för att 

hinna i god tid.   

  

“Det innebär att du har en väldigt kort period där du verkligen måste fokusera, 

vilket inte är kul. Det är inte en bra bas.”   

- Respondent B1  

  

Respondent B2 beskriver upphandlingsprocessen som “intressant” och “en utmaning”.   

  

“Man önskar att man vill ha en Volvo, men upphandlingsprocessen [ledde till att 

det] blev en traktor”.   

- Respondent B2  
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En statlig myndighet som LiU kan enligt respondent B2 inte specifikt välja vilka verktyg som ska 

införas. Istället anger LiU vilka behov som finns och sedan tilldelas ett system. Oftast är det enligt 

B2 det billigaste alternativet utifrån de krav eller behov som har angetts. Det kan leda till att det i 

nästa upphandlingsprocess ställs högre krav för att undvika att ett mindre passande system införs.    

  

Respondent B3 menar också att lagen om offentlig upphandling påverkar 

implementeringsprocessen “i allra högsta grad”. LiU måste förhålla sig till lagen vid införande av 

digitala verktyg, vilket påverkar processen. B3 beskriver att det förekommer att anställda 

på LiU kan höra om digitala verktyg på andra universitet som skulle kunna vara intressanta även 

för LiU. Men eftersom upphandlingen måste genomföras på ett mer neutralt sätt är det inte säkert 

att ett önskat digitalt verktyg införs. Det finns därmed en osäkerhet kring vilket system som vinner 

upphandlingen.  

  

“Arbetar man privat så blir det så enkelt. Då kan man välja vad man vill ha. För oss 

är det inte så. Det är stundtals en lång och krävande process. […] Det kan ibland 

också bli så att vi som statlig myndighet måste gå ut i en ny upphandling, då 

upphandlingsavtalen är tidsatta. Då kan det bli en annan aktör som vinner vilket 

innebär att våra lärare måste byta system. Då blir det en förändringsprocess och allt 

med det.”   

- Respondent B3  

  

 4.3.3 Användarmotstånd  

Enligt respondent A1 är användarmotstånd ett tydligt hinder vid införande av digitala verktyg. När 

ett IT-verktyg ska designas eller implementeras för en offentlig organisation som Linköpings 

universitet handlar det mycket om att involvera användarna och se till att de förstår systemen som 

införs. Det kan uppnås genom att organisationen gör en tydlig verksamhetsanalys av de 

användargrupper som finns och tar reda på vilka behov som finns. Enligt A1 sker dock denna 

verksamhetsanalys sällan och beslut tas istället högre upp i organisationen.   

  

“Om man inte har förankrat införandet av ett IT-system i en verksamhet kan det 

uppstå användarmotstånd, det vill säga att användarna inte är så intresserade av 

systemet. Det innebär att man inte använder det som man ska [eller] att man helst 
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inte använder det överhuvudtaget.”  - Respondent A1  

  

Respondent A2 tar upp hur användarmotstånd kan uppstå i en universitetskontext. A2 menar att 

vissa lärare hellre vill fortsätta med gamla rutiner än att göra föreläsningar mer digitala. Det kan 

vara att läraren inte är bekväm med nya arbetssätt eller inte har tid att lära sig nya metoder. 

Samtidigt menar respondent A2 att avdelningar på universitetet behöver fatta mer strategiska beslut 

kring hur interna resurser hanteras för att undvika alltför stort användarmotstånd i en 

digitaliseringsprocess exempelvis.    

  

Respondent A3 menar att användarmotståndet hänger ihop med bristen på tid för lärare på LiU.  

  

“Om man inte tycker det är kul med detta digitala verktyg, så kommer du att vara en 

motståndare […]. Detta är en problematik på universitet, då det kommer många nya 

idéer, men du förväntas genomföra det på din egen tid.”   

- Respondent A3  

  

Även respondent B2 menar att förväntningarna från medarbetare och användare av systemen ibland 

kan vara väldigt hög vilket kan utgöra ett hinder för smidigare implementeringar. 

Upphandlingsprocessen kan ge ett system som inte motsvarar användarnas önskemål, vilket kan 

leda till att de blir upprörda. Respondent B2 nämner också att bristen på tid för att lära sig de nya 

systemen leder till en större benägenhet att visa motstånd.   

  

“En ny teknik gör att vi måste göra på det här sättet istället och då kan medarbetare 

bli riktigt sura på denna förändring. Det kan bottna exempelvis i att man inte får 

utbildning [och] att det blir en teknikstress. […]. Väldigt många behöver lära sig att 

det inte ger något att vara arg. Det blev det här systemet från upphandlingen. […]. 

Acceptans tror jag är en viktig parameter. Många lärare bli bara frustrerade, då de 

tror att det är som hemma. En upphandling blir möjligtvis inte fullt ut vad alla vill 

ha. Det blir hela tiden en kamp mot förväntan.”    

- Respondent B2  
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Respondent A4 nämner att motståndet också kan komma på lite högre nivå i organisationen. Det 

kan enligt respondent A4 ibland vara svårt att få med sig mellanchefer vid införande av digitala 

verktyg.   

  

“Har du ett ‘förlorarskikt’ i mitten av organisationen, då blir det trögt igen. Då får 

vi maktspel och det vill man ju inte ha om man ska driva igenom det här”.   

- Respondent A4  

  

Även respondent B3 nämner användarmotstånd som ett hinder vid digitalisering. B3 upplever att 

det är “svårt att veta hur man ska göra” för att möta motståndet på bästa sätt. Det kan enligt B3 

räknas som bland det svåraste att hantera vid en implementeringsprocess. Det tekniska “kan man 

alltid lösa”, så länge det finns tid och resurser.  

  

“Det blir ofta […] att man inför ett nytt digitalt system och man är inte van med det 

jämfört med vad man hade innan. Man blir arg på systemet, men i själva verket har 

man själv inte fått den tiden man behöver för att lära sig det nya systemet.”   

- Respondent B3  

  

För att undvika ett alltför stort användarmotstånd menar respondent A3 att nyckeln är att involvera 

användarna i ett tidigt skede.  

  

“Man måste i tankearbetet långt innan implementeringen få fram syftet och vilka 

som ska använda det digitala verktyget. När vi pratar implementering är det i viss 

mån redan för sent att fråga folk vad de vill ha. Det arbetet måste man börja med 

långt innan.”   

- Respondent A3  

  

Samtidigt menar respondent B1 att användarmotståndet på sikt kommer att minska eftersom 

andelen anställda som är vana vid att använda digitala verktyg ökar. Detta gör att till slut är mer 

eller mindre hela gruppen benägen och van att använda många olika typer av digitala verktyg.  
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“Det blir egentligen ett mindre och mindre problem. […]. Jag har en viss acceptans 

för våra anställdas problem. Där ser man dock väldigt olika beteenden. Man ser de 

väldigt unga som bara fortsätter vad de alltid har gjort och inom en dag har de 

redan försökt använda verktyget, medan en annan grupp börjar med att tänka ‘jag 

ska inte använda det här’”.   

- Respondent B1  

  

4.4 Organisationsförändring vid digitalisering av universitet  

 

4.4.1 Problem vid digitalisering av LiU  

Respondent A2 menar att det kan tillkomma vissa problem vid digitalisering av LiU. 

Det är enligt A2 inte alltid säkert att ett nytt digitalt verktyg innebär en effektivisering av verksamhe

ten.  

  

“Systemen kan snarare ge stress istället för att effektivisera. Förlorar man mer på 

digitalisering än vad man hämtar hem? Man kan använda halva dagen bara för att gå 

igenom och svara på mail till exempel. Man förlorar nog mer än vad man tror.” - 

Respondent A2  

  

Även respondent A3 nämner det förändrade arbete som fler digitala verktyg har inneburit.   

  

“[…] baksidan är att det är lättare att kommunicera med sina lärare. Lärare får i 

sin tur lägga mycket tid åt att svara på mejl och hjälpa studenterna att navigera i 

systemen. Dessutom blir lärare ansvarsutkrävda på ett sätt som en lärare inte blev 

för 5-10 år sedan och absolut inte innan det”.   

- Respondent A3  

  

4.4.2 Brist på “Sense of urgency”  

Inom både offentlig och privat sektor behöver en organisation ofta ha “sense of urgency” 

(brådskande karaktär) vid förändringar i allmänhet och exempelvis införande av digitala verktyg. 

Respondent A4 menar att motivationen för att genomföra förändringar bland medarbetare minskar 

om det finns en högre grad av risk eller hot. “Sense of urgency”  finns ofta i större utsträckning i 
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privat sektor.   

  

”Gör vi inte det här så förlorar vi konkurrenskraft […] och kanske är borta från 

marknaden efter en viss tidsperiod. […] Sense of urgency är oerhört viktigt och har 

man inte det blir det svårt. Det blir trögt”.   

- Respondent A4  

  

Inom offentlig sektor finns ibland inte samma “sense of urgency” som i privat sektor. Det blir 

svårare att hålla samma “sense of urgency” i ett universitet, men det är något som organisationen 

arbetar med att försöka förbättra. Respondent A4 tar även upp budgetmodellen och krav på 

effektivisering som finns i universitet. Anställda inom offentlig sektor förväntas utföra sina 

arbetsuppgifter med samma resultat fast med mindre resurser. Dessutom finns det ett krav från 

medborgare som efterfrågar mer digitalisering enligt respondent A4.  

  

4.4.3 Path dependence 

Respondent A4 menar att så kallad “path dependence” eller stigberoende också kan vara ett hinder 

vid förändring eller digitalisering av universitet. Det är enligt respondent A4 vanligt att en 

organisation är mer benägen att minnas de misslyckade projekten mer än de lyckade. Detta kan 

även gälla när ett digitalt verktyg ska införas eller bytas ut vid ett universitet.   

  

“Det gör att när nästa digitala verktyg eller IT-projekt kommer, då börjar man ju 

inte från noll. Utan då börjar man ju under noll. Sen måste man jobba upp sig till 

noll, för att sen överträffa förväntningarna. Och vad som är speciellt med ett 

universitet är att många av oss är ju skolade i att vara kritiska och granska grejer 

för det är vår yrkesroll mycket.”   

- Respondent A4  

  

Respondent A4 menar därmed att denna “path dependence” påverkar LiU när ett nytt IT-projekt 

startar. Ett exempel som A4 tar upp är LiU:s nya externa webb, som kostade mycket resurser att 

utveckla men som “inte blivit så bra”. Många i organisationen tenderar därför att minnas detta 

projekt snarare än mer lyckade initiativ.   
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4.5 Sammanfattning av empiri 

De hinder som kan uppstå vid digitalisering av LiU som respondenterna i huvudsak tagit upp är 

parallella styrdimensioner, brist på tid, lagen om offentlig upphandling, användarmotstånd, 

“sense of urgency” och “path dependence”.   

  

Parallella styrdimensioner är en faktor som kan vara specifik för universitet i allmänhet, som 

respondent A4 förklarade. Lagen om offentlig upphandling är något som inte bara universitet utan 

även andra myndigheter måste förhålla sig till. Som flera av respondenterna nämnde påverkar lagen 

implementeringsprocessen när organisationen vill införa fler digitala verktyg. Det innebär en helt 

annan typ av process än för en privat organisation. Även faktorer som “sense of urgency” och 

“path dependence” är enligt respondenterna annorlunda i ett universitet.  

  

Användarmotståndet är ett hinder som inte är unikt för universitet, men som enligt flera av 

respondenterna är en signifikant utmaning att hantera vid införande av digitala verktyg på LiU.   

  

Figuren nedan sammanställer de organisatoriska hindren vid digitalisering och några av de 

viktigaste citaten från respondenterna.     
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(Figur 5, egenkonstruerad illustration)  

  



 
 

 

59 
 

5. Analys  

I detta avsnitt kommer uppsatsförfattarna att analysera den insamlade empiriska datan genom att 

använda den teoretiska referensramen och tidigare studier som grund. Analysen är konstruerad likt 

mallen (figur 4) i den teoretiska referensramen. Detta betyder att analysen delas in i organisatoriska 

hinder på strategisk, taktisk och operativ nivå. Vidare kommer uppsatsförfattarna att analysera 

Linköpings universitet som kontext med fokus på dess framtid och digitalisering som tema.  

  

5.1 Organisatoriska hinder på strategisk nivå  

  

5.1.1 Styrningssätt och parallella styrdimensioner  

På strategisk nivå finns flera organisatoriska hinder som gör digitalisering mer komplicerat i ett 

universitet. Mer övergripande är det till att börja med vissa komplikationer i styrningssättet 

som LiU måste förhålla sig till. Cummings & Worley (2008) nämner exempelvis att det kan finnas 

fler involverade i beslut om förändring i offentliga organisationer och att det påverkar styrningen. 

När större digitala system som påverkar organisationen som helhet ska implementeras vid LiU  

kommer beslutet oftast centralt och följer sedan en mer traditionell projektform under processen. 

Därför är det på strategisk nivå inte nödvändigtvis särskilt många involverade gällande vilken 

riktning LiU ska ta som organisation, utan snarare koncentreras beslutsfattandet hos 

universitetsstyrelse, rektor och ledning (Linköpings universitets hemsida, 2019). På taktisk nivå 

finns det däremot fler inblandade, vilket berörs senare i detta kapitel.    

 

Strategiska val, som att LiU ska vara ett campusorienterat universitet, kan i viss utsträckning utgöra 

hinder vid digitalisering. Det läggs enligt respondent A2 mycket pengar på att LiU ska framstå som 

just campusorienterat. Därför skulle processen av att digitalisera fler funktioner vid LiU underlättas 

om det fanns ett större fokus på det i den övergripande strategin och att mer resurser gick till 

digitala verktyg. Till exempel tar Matt et al (2015) upp vikten av att ha en digital 

transformationsstrategi vid implementering av ett digitalt verktyg. Eftersom LiU medvetet har valt 

att profilera sig som ett campusorienterat universitet har inte incitament till att digitalisera fler 

funktioner inom exempelvis undervisning alltid funnits, som bland annat respondent A2 nämner. 

Även om universitet inte “konkurrerar” med varandra på samma sätt som företag gör i privat sektor 

finns ett visst konkurrenstänk ibland, som exempelvis när respondent B1 konstaterar att “man vill 
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aldrig vara sist kring de saker man har”. Det skulle kunna betyda att om andra universitet har valt 

att införa ett visst digitalt verktyg, medan LiU inte har valt det, kan kommande studenter i större 

utsträckning möjligtvis välja det mer digitalt utvecklade universitetet.     

 

Något som kan skilja sig i styrningen och de strategiska valen vid LiU jämfört med andra 

myndigheter, är de parallella styrdimensionerna. Till exempel enligt respondent A4 styrs LiU i vissa 

sammanhang på ett formellt och byråkratiskt sätt, medan i andra fall mer informellt och kollegialt. 

Vid exempelvis hantering av tentor är det väldigt byråkratiskt och viktigt att följa de regler som 

finns. Där prioriteras en formell styrning, vilket stämmer överens med Boisots (2006, 

genom Plesner et al, 2018) tankar om formella byråkratiska strukturer i offentliga organisationer. 

En myndighet som LiU har tydliga strukturer som kan påverka digitaliseringsprocessen på 

strategisk nivå.     

 

Den informella eller kollegiala styrningen finns samtidigt i till exempel forskningssammanhang. 

Det handlar om att kunna välja metoder i forskningen och ha en frihet att kunna fatta beslut i 

akademiska kontexter. När den formella och informella styrningen existerar samtidigt i en 

organisation som LiU kan det ibland uppstå problem. Ett nytt arbetssätt eller en ny förändring som 

beslutas om på strategisk nivå har ofta enligt respondent A4 det byråkratiska i åtanke snarare än det 

mer informella. Brorström (2019) menar också att detta kan innebära en svår balansgång för ett 

universitet att hantera. Vid ett införande av ett digitalt verktyg kan detta därmed innebära ett hinder 

för en smidig implementeringsprocess vid LiU. Verktygen införs oftast bara utifrån en 

styrdimension, och inte sällan blir det mer byråkratiskt och formellt. Detta kan göra att 

verksamheten på lägre nivå reagerar och att processen blir trögare än nödvändigt.     

 

Det svåra för LiU på strategisk nivå blir därmed att hantera dessa styrdimensioner parallellt, och i 

synnerhet vid digitalisering. Detta kan uppsatsförfattarna också härleda till Babaheidari & 

Svenssons (2014) tankar kring vanliga problem vid digitalisering i skolmiljöer och universitet. På 

strategisk nivå är det av stor vikt att det finns en tydlighet kring hur man ska arbeta med 

digitalisering. Vid LiU upplever exempelvis respondenterna A1 och A3 att det finns en oklarhet 

kring vem som faktiskt beslutar om när digitala verktyg ska införas. Därmed kan det på strategisk 

nivå finnas anledning att tydliggöra för anställda hur denna beslutsprocess kan se ut för att minska 

hindren längre ned i organisationen. Å andra sidan har endast respondent A4 av de intervjuade 
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nämnt de parallella styrdimensionerna som ett problem vid en digitaliseringsprocess på LiU. Det 

blir därmed svårt att avgöra exakt hur påtaglig spänningen mellan det byråkratiska och kollegialet är 

och i hur stor omfattning det påverkar processerna, men det är definitivt en faktor LiU och andra 

universitet måste förhålla sig till.         

 

5.1.2 Lagen om offentlig upphandling  

Ett stort hinder vid digitalisering som i synnerhet fyra av respondenterna (A4, B1, B2 och B3) tagit 

upp är som bekant lagen om offentlig upphandling. Detta påverkar processen på flera nivåer, men i 

synnerhet strategiskt. Processen av att införa ett digitalt verktyg blir väldigt utdragen eftersom LiU  

hela tiden måste förhålla sig till lagen. Det gör också att LiU har en betydligt lägre självständighet 

gällande beslut om IT jämfört med privata organisationer, vilket också är något som Babaheidari & 

Svensson (2014) tar upp som ett hinder. Enligt respondent B1 är detta ett hinder som gör att de 

ibland känner en vilja att utveckla sina egna system vid LiU (utöver Lisam), trots att detta skulle 

innebära ett mycket tids- och resurskrävande projekt.    

 

Andréasson (2015) menar att offentlig sektor vanligtvis använder sig av digitala verktyg som har 

utvecklats i privat sektor. I en universitetskontext kan det kopplas till den offentliga 

upphandlingslagen, där system utformade av privata aktörer upphandlas snarare än att den 

offentliga organisationen utvecklar dem själva. Respondent B2 menar att LiU kan ställa krav på 

vilka funktioner ett IT-system ska besitta, men de kan inte enskilt välja mellan olika leverantörer. 

Det ger en osäkerhet kring vilket verktyg som kommer att upphandlas, men vanligtvis brukar 

resultatet vara det billigaste alternativet. Med tanke på att en upphandling av ett IT-system 

vanligtvis kontrakteras i fyra år innan ett nytt IT-system återigen måste upphandlas valde LiU att 

kringgå det och sedermera utveckla läroplattformen Lisam. Beslutet att utveckla och skapa en egen 

läroplattform gjordes i mån om att säkerställa ett verktyg som passade LiU:s kravbild och som inte 

behövde bytas ut. Att utveckla Lisam på egen hand kanske inte var det bästa eller billigaste 

alternativet för LiU, men att inte behöva byta system var fjärde år kan betyda mycket för de 

anställdas arbetssituation, eftersom eventuella omställningar undviks och det därmed sparas tid.     

 

 Respondent B1 menar att det inte hör till vanligheterna att LiU utvecklar sina egna system. 

Vanligtvis finns det bra system på marknaden, vilket medför att en offentlig upphandling dels blir 

enklare och billigare att genomföra samt inte lika tidskrävande som att utveckla ett eget digitalt 
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system. Om LiU endast skulle utveckla egna system, hade i så fall kostnaderna ökat eftersom 

arbetet på IT-avdelningen skulle bli fokuserat på att utveckla och underhålla de egenkonstruerade 

digitala verktygen och andra arbetsuppgifter skulle bli bortprioriterade.              

 

5.2 Organisatoriska hinder på taktisk nivå  

  

5.2.1 Organisatorisk tröghet, “path dependence” och brist på “Sense of urgency”  

Även på taktisk nivå finns flertalet organisatoriska hinder som gör att en digitaliseringsprocess 

försvåras på Linköpings universitet. På denna nivå handlar det om hur Linköpings universitet 

implementerar strategier i organisationen, där agerandet från chefer spelar en nyckelroll. Kotter  

(1995) menar exempelvis att vid förändringar måste de inblandade känna en “sense of urgency” för 

att processen ska lyckas. På LiU är detta ett vanligt problem enligt respondent A4.     

 

Det finns ofta inte tillräckligt tydliga incitament till att införa förändringen eller det digitala 

verktyget. Därför är det vanligt att digitaliseringsprocesserna inte har en tillräckligt brådskande 

karaktär kring sig. Detta problem är förvisso inte unikt för varken ett universitet eller en offentlig 

myndighet, men det blir i största sannolikhet mer påtagligt jämfört med en privat organisation. I 

privat sektor finns alltid hotet eller risken att försvinna från marknaden om förändringarna inte görs, 

medan ett universitet som LiU inte behöver arbeta med det i åtanke. Därför finns det inte alltid lika 

stor motivation bakom att införa fler digitala verktyg, och vissa i organisationen kan sakna den 

“sense of urgency” som krävs.    

 

“Sense of urgency” blir ännu mer påtagligt om inte tillgången till nödvändig kompetens finns. Som 

ekonomistyrningsverket (2018) nämner i sin rapport är brist på nödvändig kompetens ett av de 

största hindren mot digital utveckling i offentlig sektor. Det är förstås svårt att avgöra exakt i hur 

stor utsträckning detta kan vara ett problem för LiU. Kompetensen för digitaliseringsprocesser finns 

förstås både på IT-avdelningen och hos anställda. För att ett införande av ett digitalt verktyg ska 

lyckas krävs däremot många inblandade på taktisk nivå, och därför menar exempelvis respondent 

B1 att de begränsade resurserna sätter restriktioner på kvaliteten i implementeringen.     

 

Det optimala på taktisk nivå vore därför att rekrytera fler personer eller konsulter som kan agera 
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som “change champions” som Kotter (1995) beskriver. Dessa personer skulle då vara mer benägna 

att kunna se var i organisationen nya digitala verktyg skulle behövas och visa en större 

“sense of urgency” vid förändringar. Men det kan förstås vara mer svåruppnåeligt i en offentlig 

organisation, där resurserna ibland kan vara knappa och förändringar därför måste ges tid. Det 

som LiU gör bra i implementeringsprocessen är att involvera en referensgrupp bland annat 

bestående av lärare som kan ge sina synpunkter på hur och vilka typer av digitala verktyg som ska 

införas. Därmed kan precis som A4 nämner konstateras att användarna involveras i viss grad i dessa 

grupper. Detta kan appliceras på Kotters (1995) tankar om väl genomförda förändringar, som 

beskriver vikten av att skapa en grupp som kan leda och kommunicera förändringen i 

organisationen.      

 

Som respondenterna A1 och A3 har nämnt är det ibland oklart kring vem som beslutar kring vad i 

en implementeringsprocess av ett digitalt verktyg, och att det oftast beror på vad för typ av verktyg 

det är. Enligt teorin om strategiimplementeringar är det enligt Hrebiniak (2006) vanligt att vissa 

chefer tycker att det är anställda längre ned i organisationen som ska genomföra förändringar. Men 

respondenterna har inte tagit upp att hindren är signifikanta från beslutsfattare på taktisk nivå eller 

bland mellanchefer. Endast respondent A4 har nämnt att det ibland kan vara svårt att få med sig 

mellanchefer vid en digitaliseringsprocess. Detta kan bli problematiskt i en offentlig myndighet 

som LiU, precis som Merchant & van der Stede (2017) menar. På taktisk nivå blir det fler 

inblandade än på strategisk nivå, och vid LiU i synnerhet söks ofta efter en viss konsensus i 

beslutsprocesser, vilket också ökar antalet personer inblandade än i andra organisationer.     

 

Med andra ord kan det precis som för andra organisationer, och i synnerhet offentliga sådana, ofta 

uppstå en viss tröghet vid förändring på LiU. Hannan & Freeman (1984) beskriver detta som ett 

vanligt problem när nya strategier eller arbetssätt ska införas. Den organisatoriska trögheten kan bli 

mer framträdande när det gäller just digitala verktyg på LiU, eftersom detta kan innebära större 

omställningar i arbetssätt än vid andra förändringar. Rent taktiskt ställs därmed stora krav på de som 

ska genomföra förändringarna.      

 

På taktisk nivå finns också inslag av “path dependence” vid införande av digitala verktyg på LiU. 

Teece et al (1997) förklarar att detta är ett återkommande problem i organisationer. Precis som 

respondent A4 tar upp kan detta också ställa till det vid ett införande av ett digitalt verktyg. 
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Eftersom vissa processer eller verktyg har ansetts bli mindre lyckade är det mer förekommande att 

anställda minns dessa projekt snarare än de lyckade. Ett exempel är LiU:s externa webb som 

kostade mycket resurser, men som inte blev ett särskilt lyckat projekt enligt A4. Därmed blir 

tidigare erfarenhet ett hinder som kan påverka en digitaliseringsprocess i hög utsträckning och göra 

den långsammare än nödvändigt.     

 

“Path dependence” kan bli ännu mer påtagligt i ett universitet. Många anställda är tränade i att vara 

kritiska och granska processer väldigt noga. När ett nytt IT-projekt ska starta kan processen därför 

inledas med en tröghet som saktar ned processen avsevärt. Det är något som exempelvis respondent 

A4 har upplevt. Detta hinder kan därför vara svårt att komma runt och kan i framtiden fortsätta vara 

ett problem. Det positiva är att i implementeringsprocesserna av digitala verktyg kan det vara olika 

personer inblandade beroende på typen av verktyg. Därmed har inte de involverade personerna 

alltid det som tidigare hänt i åtanke i lika stor utsträckning som om det alltid hade varit samma 

grupp.     

 

5.3 Organisatoriska hinder på operativ nivå  

I uppsatsens empiriavsnitt uppmärksammas bland annat brist på tid och användarmotstånd som två 

stora organisatoriska hinder vid införande av digitala verktyg på Linköpings Universitet. I en allt 

mer krävande och konkurrenskraftig kunskapsmarknad behöver anställda på LiU besitta en högre 

kunskap och avsätta mer tid till att lära sig hanteringen av nya digitala verktyg. 

  

5.3.1 Brist på tid  

Babaheidari & Svensson (2014) lyfter brist på tid som en organisatorisk barriär inom skolmiljön. 

Lärare har ofta väldigt mycket att göra på sin arbetstid, som exempelvis forskning och 

undervisning i en universitetskontext, och därmed finns inte tiden till att lära sig ett nytt digitalt 

verktyg. Detta problem finns också på Linköpings universitet. Den insamlade empiriska datan visar 

att många lärare vanligtvis har en stor brist på tid när det kommer till att lära sig hur nya digitala 

verktyg fungerar. Även om det finns en vilja att lära sig nya digitala verktyg och ta del av de 

positiva effekterna som de kan medföra i arbetet, saknas det tidsutrymme som krävs gällande 

inlärning för många. Vidare betonar respondent B1 att ett universitet har sina åtaganden och ansvar 

som myndighet, vilket kan försvåra möjligheter att frigöra tid till att lära ut nya digitala verktyg till 
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anställda. I ett företag inom privat sektor torde det vara enklare att fördela sina resurser till 

utlärning.   

 

I enighet med Hrebiniak (2006) som menar att en implementeringsprocess av ett digitalt verktyg 

ofta tar längre tid än vad ledningen har planerat, betonar respondent A3 att många inte förstår vad 

det faktiskt innebär att digitalisera. Att införa ett nytt digitalt verktyg påverkar inte bara 

arbetsprocessen i sig, utan det förnyar också sättet att arbeta på. Eftersom digitalisering ämnar  

förändra arbetsuppgifter och göra processer mer effektiva, leder den bristande tiden till att en 

implementering av ett digitalt verktyg blir mer komplex. Det är vanligt att anställda på Linköpings 

universitet förväntas lära sig nya digitala verktyg på egen hand, vilket i sin tur betyder att lärare kan 

bli tvungna att göra detta på sin fritid.     

 

Tidsbristen bland medarbetare kan också medföra stress i arbetet. Hedman Monstad (2018, 

genom Iveroth et al, 2018) lyfter fram digital kommunikation och hur den kan påverka 

arbetssituationen negativt genom informationsöverflöd. Respondent A1 och A2 beskriver att 

mycket av deras arbetstid går ut på att besvara diverse e-mail istället för att lägga tid och energi på 

deras huvudsakliga arbetsuppgifter som forskning och undervisning. Tillgången till e-mail som ett 

digitalt verktyg är ett exempel där resultatet inte nödvändigtvis har blivit så lyckat som det var 

ämnat att bli. Studenter kan förvisso på ett snabbare och mer lättillgängligt sätt ta kontakt med sina 

lärare, vilket i sig är positivt för studenterna, men utifrån lärarnas synvinkel kan e-mail istället vara 

ett digitalt verktyg som försvårar deras arbete. Andra arbetsuppgifter kan bli lidande om en stor del 

av lärares tid går ut på att svara på e-mail.   

  

5.3.2 Användarmotstånd och brist på tillit  

Användarmotstånd kan också vara ett starkt organisatoriskt hinder på operativ nivå vid Linköpings 

universitet. Samtliga respondenter tar upp ovilligheten till att förändra sitt arbetssätt som en starkt 

bidragande orsak till organisatoriska hinder vid införande av digitala verktyg. Att förändra sig 

behöver inte nödvändigtvis vara en stor utmaning, utan det beror på i vilket sammanhang en 

förändring sker. Respondent B1 beskriver en intressant liknelse, där man som privatperson inte bryr 

sig särskilt nämnvärt om ens mobil byter operativsystem, men om en digital förändring genomförs i 

ens arbete kan det mycket väl leda till ett kraftigt motstånd från de anställda.   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McPherson & Baptista Nunes (2006) menar att personal är beredda att börja använda sig av digitala 

verktyg såsom e-lärande och flipped classroom, men inte på bekostnad av deras yrke eller karriär. 

Just denna faktor är en bidragande orsak till att vara motståndare till användning av ett nytt digitalt 

verktyg. Förändring på en arbetsplats brukar som tidigare nämnt oftast ses med negativa ögon. Det 

kan till exempel bero på oro för ens arbetsuppgifter. Med införande av ett nytt digitalt verktyg kan 

lärare känna att deras primära arbetsuppgifter förändras i en allt för stor utsträckning och 

försummas till något annat som de inte känner sig bekväma med.     

 

Universitet i allmänhet har en lång och anrik historia av att vara en mötesplats mellan studenter och 

lärare där kunskap lärs ut genom möte mellan de två grupperna. En ändring på det traditionella 

sättet att bedriva ett universitet, exempelvis genom att införa distansutbildningar eller inspelade 

föreläsningar, kan därmed innebära ett stort användarmotstånd bland lärare, eftersom traditionen av 

att vara ett fysiskt universitet sitter så pass starkt i väggarna. Det är vanligt att lärare hellre vill 

fortsätta på det traditionella arbetssättet än att förnya sig och bli mer digitala enligt respondent A2. 

Detta resonemang skulle dock kunna beskrivas som en generationsfråga, eftersom framtida 

anställda med stor sannolikhet kommer ha en större vana vid att använda digitala verktyg.  Brist på 

tid spelar även en stor roll vid uppkomst av användarmotstånd enligt respondent A3 och B2. Hade 

anställda på Linköpings universitet haft möjligheten att frigöra tid åt att lära sig nya digitala verktyg 

skulle användarmotståndet inte vara av samma storlek. Det finns ingen direkt brist på nya och 

innovativa idéer, men om de ska genomföras behöver lärare i dagsläget göra det som tidigare nämnt 

på sin fritid.    

 

Att lösa ett givet användarmotståndsproblem anser respondent B3 som en av de svåraste faktorerna 

i en implementeringsprocess av ett nytt digitalt verktyg. Vid betoning på akademisk frihet, som 

betyder att det ska finnas frihet i vilken forskning som ska bedrivas och frihet att välja 

forskningsmetoder, anser vissa anställda enligt B2 att frihet också ska infrias gällande vilka digitala 

verktyg som ska användas. 

 

Vid saknaden av hierarkiskt och tvingande beslut lämpar sig teorin om Status Quo Bias in Decision-

making väl. Enligt Samuelson & Zechhauser (1988) finns det ett status-quo-alternativ i varje beslut, 

som betyder att individer förespråkar att inte förändra sig utan förhålla sig till (i detta fallet) de 

system som de givna individerna redan besitter kunskap om. Denna form av bias motarbetar en 
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snabb och effektiv införandeprocess och blir därmed också ett organisatoriskt hinder. Status Quo 

Bias kan också ha större betydelse och genomslagskraft på ett universitet i jämförelse med ett 

företag inom privat sektor. Dels eftersom Linköpings universitet har kollegiala inslag i 

verksamheten, det vill säga att man fattar beslut genom resonemang och diskussion sinsemellan 

kollegor, men också för att den akademiska friheten kan ha en betydande roll i sammanhanget.    

 

Som tidigare nämnt är en annan viktig parameter som skiljer offentlig sektor från privat sektor 

lagen om offentlig upphandling. Enligt respondent B2 kan ett användarmotstånd uppstå utifrån hur 

lagen om offentlig upphandling påverkar införandet av digitala verktyg. Eftersom Linköpings 

universitet måste vara opartisk vid införande av digitala verktyg enligt lagen om offentlig 

upphandling kan ett problem uppstå när ett “gammalt” digitalt verktyg som anställda känner sig 

bekväma med byts ut mot ett “nytt” digitalt verktyg. Det kan skapas en irritation bland medarbetare 

eftersom de inte har en förmåga att påverka beslutet om att införa ett nytt digitalt system. Istället får 

de helt enkelt finna sig i vad den offentliga upphandlingen gav för resultat.    

 

För att kunna få en bra bild på om en individ accepterar ett nytt digitalt verktyg kan det vara 

lämpligt att utgå ifrån Technology Acceptance Model (Davis, 1989, genom Iveroth et al, 2018). Ett 

vanligt förekommande exempel på när ett användarmotstånd kan uppstå beskrivs av Lindvall 

& Iveroth (2018) som att nya digitala verktyg ofta utvecklas av experter, men används av amatörer. 

Respondent A1 menar att en verksamhetsanalys är fördelaktig för att kunna motarbeta ett 

användarmotstånd.    

 

Med hjälp av en Technology Acceptance Model, som fokuserar på individens uppfattade nytta, 

upplevd användbarhet och enkelhet i användande av ett digitalt verktyg (Davis, 1989, genom 

Iveroth et al, 2018; Venkatesh & Bala, 2008) kan en utvecklare få bättre förståelse för varför ett 

digitalt verktyg inte accepteras i en organisation. Som respondent A1 nämner är det av stor vikt att 

involvera användarna i ett tidigt stadie för att öka individens uppfattade nytta av systemet. Skulle 

detta göras i större utsträckning vid LiU hade användarmotståndet kunnat minska. När ett system 

har upphandlats gäller det att användarna blir bekanta med det redan vid implementeringsstadiet. 

Med det sagt ger Technology Acceptance Model en förenklad syn på individers benägenhet att vilja 

använda ett digitalt verktyg. Vid LiU kan det vara många andra faktorer än enbart individens 
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preferenser som avgör i hur stor utsträckning systemet kommer att användas, som till exempel den 

upplevda bristen på tid.    

 

Dessutom kan en brist på tillit till nya digitala verktyg också skapa ett användarmotstånd.  

Bélanger et al (2002, genom Carter & Bélanger) beskriver att ett lyckat införande av ny digital 

teknik behöver en stark tro bland anställda gentemot både myndigheten och systemet/systemen i 

sig. Precis som tidigare nämnt om lärarnas oro gällande införande av nya digitala verktyg, kan 

denna oro appliceras mot en brist på tillit. Lärare kan känna en oro med mer digitalisering utifrån att 

deras arbetsuppgifter förändras och att de känner att deras kunskaper och arbetsuppgifter känns 

mindre viktiga i den digitala samhällsutvecklingen. I och med att användarmotstånd uppstår kan 

lärare förespråka att arbeta enligt gamla rutiner eftersom de då anser att deras arbete värdesätts 

högre.    

 

Vidare menar Wihlborg (2018) att personer som har kompetens gällande ny teknik kommer också 

att ta del av fördelarna vid införande av ny teknik, medan andra personer som saknar den 

kompetensen kommer troligtvis inte kunna ta del av samma fördelar. Med betoning på Linköpings 

universitet kan dessa tankegångar appliceras till de anställdas kompetens och intresse för nya 

digitala verktyg. Respondent A3 menar att om en individ inte tycker det är kul med digitala verktyg 

blir denne automatiskt en motståndare. Vid Linköpings universitet finns 14 olika institutioner, varav 

några bedriver forskning om digitalisering. Till exempel forskar och föreläser institutionen IDA 

mycket om digitalisering. Därför brukar de också vara först ut att testa och utvärdera de nya digitala 

verktygen som har upphandlats för att komma med synpunkter och göra dessa mer användarvänliga. 

Dessa institutioner, såsom IDA, torde också ha en högre kunskap och tillit gentemot digitalisering i 

jämförelse med andra institutioner där digitalisering inte är av största fokus i det dagliga 

arbetet. Det finns även möjligheter att vända på resonemanget. Eftersom institutioner likt IDA redan 

besitter en gedigen kunskap om digitalisering kan de också vara de största kritikerna och därmed 

motståndare till ett nytt digitalt verktyg. Den redan rådande kunskapen kan göra att personer ser 

möjligheter och förbättringar i andra digitala verktyg än det verktyget som har blivit tilldelat. 

Vidare kan personer som besitter en väldigt hög grad av kunskap gällande digitalisering eventuellt 

utveckla sina egna digitala verktyg, som de själva anser mer fördelaktiga.   
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Även om användarmotståndet idag kan vara ett hinder vid införande av digitala verktyg kommer det 

på sikt med största sannolikhet att minska enligt respondent B1. Alltså behövs förmodligen inte 

några omfattande åtgärder för att komma runt detta hinder på sikt. Anställdas beredskap att 

integrera och använda fler digitala verktyg i arbetet lär istället öka och därmed reduceras hindret.  

 

5.4 Universitetskontexten och dess framtid 

Larsson & Löwstedt (2014) menar att digitala hjälpmedel såsom datorer har hjälpt och förenklat det 

administrativa och det förberedande arbetet för lärare. De mest grundläggande digitala verktygen är 

behjälpliga i det dagliga arbetet, till exempel läroplattformen Lisam och föreläsningar via 

PowerPoint. Digitaliseringsresan kommer att utvecklas i en snabb takt med enorm kraft och fler 

människor kommer att få svårigheter i att följa med i utvecklingen.    

 

I enighet med respondent B2 är universitetssektorn endast i början av sin digitaliseringsresa. Till 

skillnad från andra myndigheter, såsom försäkringskassan eller skatteverket har universiteten inte 

blivit “tvingade” att använda digitala verktyg i lika stor utsträckning. Givetvis ska även tas i 

beaktande att de båda föregående exemplen, som har kommit långt i sin resa mot mer e-förvaltning, 

har blivit tillgivna enorma statliga resurser för att bedriva digitalisering i sina verksamheter. Att 

universitet inte har behövt förändra sina organisationer i samma utsträckning som andra 

myndigheter med fokus på digitalisering kan vara en anledning varför ekonomistyrningsverkets 

rapport (2018) främst fokuserar på andra statliga och kommunala organisationer.    

 

Samtliga respondenter är dock eniga om att fler digitala verktyg kommer att införas på Linköpings 

universitet. Dels måste universitet följa med i den digitala utvecklingen och föregå med gott 

exempel i en samhällskontext. Eftersom framtiden kommer att vara mer digitaliserad har universitet 

ett ansvar att också kunna lära ut till studenter om hur man arbetar med digitala verktyg. Dessutom 

kommer framtidens studenter ha en högre kravbild gällande digitala verktyg, eftersom de kommer 

ha en större tillgång till och erfarenhet av olika typer av digitala verktyg (respondent B2 och B3). 

Denna utveckling kommer att ställa högre krav på Linköpings universitet att kunna leverera 

välutvecklade digitala verktyg. Dessutom behöver lärare besitta en allt större kunskap om 

digitalisering för att kunna föreläsa och lära ut med hjälp av de nya digitala verktygen.   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En allt större efterfråga på digitala verktyg från studenter anser respondent B3 som fördelaktigt för 

en lyckad implementeringsprocess. Om det är studenter som känner ett behov och efterfrågar ett 

visst digitalt verktyg blir det enklare att övertala styrelse och anställda att genomföra en 

implementering och sedermera använda detta verktyg. En av universitetets primära uppgifter är att 

vara till för studenter och underlätta deras lärande. LiU-appen är ett exempel på en väl genomförd 

implementering av ett digitalt verktyg.  

  

Babaheidari & Svenssons (2014) diskuterar brist på samordning som en barriär för IT-system. 

Linköpings universitet är precis som andra universitet en komplex organisation. Respondent B1 

menar att det blir svårt att automatisera verksamheten om varje institution vill ha det på sitt sätt. 

Eftersom vissa institutioner kan vara mer öppna mot nya digitala verktyg kan resultatet bli en aning 

spretigt. Om inte alla sitter i samma båt och vissa institutioner väljer att bromsa utvecklingen 

kommer implementeringsprocessen med stor sannolikhet att bli lidande.    

 

McPherson & Baptista Nunes (2006) beskriver ett rådande desginproblem som kan uppstå vid 

införande av mer digitalisering med fokus på e-lärande. Designproblemet uppstår genom brist på 

samarbete och förståelse mellan olika aktörer i en organisation. Både respondent A2 och A4 lyfter 

fram hur IT-teknikers och de slutliga användarnas synsätt på hur ett digitalt verktyg ska användas i 

praktiken kan motsäga sig varandra. Med betoning på universitetssektorns framtid och att det med 

säkerhet kommer att implementeras fler digitala verktyg i det dagliga arbetet torde det vara av ännu 

större vikt att ha en god dialog mellan dessa två aktörer. Samarbete och förståelse mellan IT-

tekniker och användare har en stor påverkan på huruvida en implementering av ett nytt digitalt 

verktyg genomförs på ett smidigt sätt. Med tanke på att framtidens anställda på universitet kommer 

att ha en större kunskap om digitalisering och användning av digitala verktyg bör också dialogen 

mellan användare och IT-tekniker bli bättre.    

 

Sundberg & Sandberg (2006) menar utifrån sin studie att det kan finnas koordineringsproblem vid 

införande av mer e-förvaltning i organisationen. Det behöver nödvändigtvis inte endast handla om 

ekonomiska resurser, utan även kulturella aspekter kan spela en stor roll. Linköpings universitet har 

och vill framställa sig som ett campusorienterat universitet, vilket betyder att utbildningen och 

samverkan mellan studenter och lärare ska hållas på campus. Denna inställning är beslutad på hög 

nivå och har gynnat Linköpings universitet i flertalet fall, som till exempel ett högt antal sökande 
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och kvalitet i utbildningarna. Vidare beskriver Ebrahim & Irani (2005) organisation som en av fem 

dimensioner som kan utgöra ett hinder av e-förvaltning. Inom dimensionen organisation beskrivs 

bland annat motstånd mot förändring. Genom att Linköpings universitet beskriver sig och verkar 

som ett campusorienterat universitet kan det uppstå ett motstånd bland de som förespråkar denna 

inställning vid en eventuell förändring som är riktad mot mer digitalisering. Det kan finnas en fara i 

att gå ifrån vad som har gjort en organisation framgångsrik tidigare. I detta fallet att Linköpings 

universitet marknadsfört sig som campusorienterat och därmed innefattar ett rikt studentliv och högt 

sökantal till sina utbildningar till skillnad från andra universitet som istället har inriktad sig mer mot 

distansutbildningar.   

   

Pucciarelli & Kaplan (2016) har utformat en SWOT-analys där de spekulerar universitets framtid på 

kort till medellång sikt. Under rubriken hot (threats) betonar de båda författarna att i en mer global 

och konkurrenskraftig kunskapsmarknad måste universitet investera resurser i att marknadsföra sig 

för att inte förlora möjliga framtida studenter till konkurrenter. Vidare anser Pucciarelli & Kaplan 

(2016) i sin SWOT-analys under svagheter (weaknesses) att anställda på universitet inte är lika 

marknadsorienterade som anställda i den privata sektorn. Respondent A2 beskriver att Linköpings  

universitet har fördelat mycket resurser på att marknadsföra sig som ett campusorienterat universitet 

och på att utveckla en ny webb som ska vara studentsocial och användarvänlig. Respondent A2 

ställer sig frågan om dessa resurser eventuellt bör ha fördelats annorlunda. LiU har redan ett starkt 

fäste i Sverige som en studentstad med rikt studentliv samt att de genomgående har ett högt sökantal 

bland blivande studenter, vilket i sin tur har lett till ett gott rykte. 
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6. Slutsats  

Syftet med denna uppsats är att bidra med förståelse för organisatoriska hinder vid digitalisering av 

universitet. Uppsatsförfattarna har sedermera valt att rikta in sig mot Linköpings universitet och 

utforma en fallstudie, i avsikt att få en djupare förståelse kring ämnet.  

  

För att uppfylla uppsatsens syfte har uppsatsförfattarna valt att applicera de genomsökta teorierna 

på det empiriska materialet och sedermera utformat en analys. Utifrån analysen finns det en del 

slutsatser att dra och därmed bidra med förståelse kring ämnet. 

 

Som respondenterna nämnt finns hinder vid digitalisering på flera olika nivåer i LiU:s organisation. 

I vissa fall kan hindren dessutom hänga ihop med varandra. Hindren på strategisk nivå, som  

exempelvis lagen om offentlig upphandling, kan leda till ett ökat användarmotstånd på operativ 

nivå. 

 

6.1 Slutsats från analys  

De organisatoriska hinder på strategisk nivå vid digitalisering av universitet som uppsatsförfattarna 

med hjälp av intervjuer och relevant teori har kunnat identifiera är i synnerhet lagen om offentlig 

upphandling och de parallella styrdimensionerna. Framförallt upphandlingsprocessen är något som 

de intervjuade tagit upp som ett signifikant hinder vid införande av digitala verktyg. Att komma 

runt detta hinder är förstås i dagsläget omöjligt eftersom LiU är en myndighet som måste förhålla 

sig till lagen vid inköp av varor och tjänster. Det gör att LiU har en låg grad av självständighet vid 

införande av nya digitala verktyg. Detta är också något som Babaheidari & Svensson (2014) tar 

upp. Det är definitivt en stor skillnad mot en privat organisation som inte behöver gå igenom en 

upphandlingsprocess på detta sätt.  

  

Som framförallt respondent A4 lyft är LiU en komplex organisation som har olika så kallade 

styrdimensioner. Den byråkratiska typen av styrning som ibland finns i ett universitet står i kontrast 

till det kollegiala tänket, vilket även Brorström (2019) nämner kan vara ett problem i allmänhet vid 

organisationsförändringar vid universitet. Att komma runt detta hinder utgör en stor utmaning för 

LiU. Det är dock svårt att avgöra exakt i hur stor utsträckning detta är ett hinder och hur mycket det 
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påverkar organisationen vid förändringar. 

  

Hindren på strategisk nivå är således svåra att undvika. Efter intervjuer har det framgått att det finns 

en oklarhet hos vissa forskare eller lärare kring vem som fattar beslut om digitala verktyg vid LiU. 

Därför kan det finnas ett värde i att tydliggöra på hög nivå i organisationen hur processerna går till 

och varför vissa saker tar tid.   

  

Det framgår även från intervjuer att flera hinder kan uppstå på taktisk nivå. Det är tydligt att tidigare 

negativa erfarenheter av implementeringsprocesser påverkar inställningen till att införa nya verktyg. 

Denna “path dependence” kan som tidigare nämnt vara ännu mer påtaglig i ett universitet, vilket gör 

det ännu svårare för LiU att undvika detta hinder.   

  

Bristen på “sense of urgency” utgör också en stor skillnad vid digitaliseringsprocesser på LiU  

jämfört med privata organisationer. Det saknas ibland den inställning som krävs för att ett digitalt 

verktyg smidigt ska kunna implementeras. Anledningen till detta kan vara att LiU inte behöver 

känna en oro kring om de kommer finnas kvar på marknaden, till skillnad mot företag i privat 

sektor. Som exempelvis respondent B1 nämner vore det bästa om LiU kunde rekrytera fler personer 

som arbetar med införande av digitala verktyg.    

  

Det finns en rad olika faktorer i en organisation som Linköpings universitet som gör att 

användarmotstånd kan uppstå och därmed också hinder för ökad grad av digitalisering. Dessa 

former av hinder kan bland annat utgå från anställdas brist på tid eller brist på tillit. Vid brist på tid 

kan slutsatser dras om att anställda på LiU i många fall inte har det tidsutrymmet att lära sig nya 

digitala verktyg. Istället får de ofta lära sig nya digitala verktyg på sin fritid på egen hand. Det blir i 

sin tur problematiskt och utgör ett hinder för en smidigare digitaliseringsprocess. Ett exempel på 

hur lärares arbete har påverkats mycket av ökad digitalisering är övergången till e-mail. Lärare 

behöver ägna stor del av sin tid till att svara på e-mail, vilket i sin tur kan leda till en stressig 

arbetssituation, då de samtidigt måste göra sina primära arbetsuppgifter, som till exempel forskning 

och undervisning.   

  

En brist på tillit till nya digitala verktyg kan också finnas bland anställda på LiU. Bara för att ett 

nytt digitalt verktyg införs behöver det inte nödvändigtvis förbättra och effektivisera arbetet. Som 
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tidigare nämnt är e-mail ett exempel på detta utifrån det empiriska materialet. Vidare existerar det 

en anrik tradition bland universitet att ifrågasätta och vara kritisk. Denna tradition kan i sin tur göra 

en implementering av ett digitalt verktyg långsammare i jämförelse med till exempel en 

organisation i privat sektor.  

  

Även om det finns olika former av användarmotstånd som kan innebära hinder i en 

digitaliseringsprocess och att det i dagsläget är ett problem, kommer framtida anställda med stor 

sannolikhet ha större kunskap om digitalisering eftersom de redan kommer ha mer erfarenhet 

av digitala verktyg från sitt vardagliga liv och uppväxt. Vid en större kunskap om digitala verktyg 

torde också implementering av nya digitala verktyg bli smidigare. Därför kommer med största 

sannolikhet användarmotståndet inte bli lika påtagligt på sikt som idag.   

  

Samtliga respondenter är eniga om att Linköpings universitet kommer att implementera och 

använda fler digitala verktyg i framtiden. Respondent B2 menar att universitet endast är i början av 

sin digitaliseringsresa. Eftersom universitet kommer att digitaliseras ytterligare i framtiden ställer 

det också högre krav på samarbete mellan de olika aktörerna i organisationen. McPherson & 

Baptista Nunes (2006) lyfter fram ett designproblem som kan uppstå mellan de som utformar ett 

digitalt verktyg och de som sedan använder verktyget. LiU har i sin tur bra förutsättningar att 

undvika detta hinder, då organisationen redan i viss utsträckning involverar användarna i 

digitaliseringsprocessen. Till exempel har LiU referensgrupper där lärare och forskare från olika 

institutioner får vara med och påverka de digitala verktygen.   

  

Respondent B3 lyfter fram införandet av LiU-appen som en lyckad implementering. LiU-appen är 

ett exempel på att en implementering av ett mindre digitalt verktyg blir smidigare om kravet 

kommer internt från studenter. Eftersom ett av universitetets primära syften är att vara sina 

studenter till lags, kan ett sådant önskemål prioriteras mer. I de fallen blir de organisatoriska 

hindren mindre signifikanta, eftersom mer tid och resurser ges till projektet.  

  

6.2 Diskussion och kritik mot uppsatsen  

Uppsatsförfattarna fick i uppdrag att skriva en akademisk uppsats på avancerad nivå under 20 

veckor. Med tidsaspekten i åtanke fanns det inte utrymme att göra uppsatsen allt för bred och 

omfattande. För att kunna få ett djup i uppsatsen valde uppsatsförfattarna att fokusera på en 
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forskningsfråga om organisatoriska hinder med digitalisering som fokus. Denna forskningsfråga tar 

sedermera upp tre olika organisatoriska nivåer, vilka benämns som strategisk, taktisk och operativ 

nivå. Vidare valde uppsatsförfattarna att utforma en fallstudie och fokusera på ett universitet 

(Linköpings universitet). Valet av universitet härleds till att uppsatsförfattarna studerar på LiU och 

därmed besitter en god kunskap om universitetet. Dessutom fanns det potential att få 

mycket empirisk data, eftersom flertalet respondenter, valda utifrån uppsatsens syfte, var  

tillmötesgående och ställde upp på intervjuer. Med mer tid hade uppsatsförfattarna kunnat 

genomföra fler intervjuer och öka antalet respondenter. Ett annat alternativ hade kunnat vara att 

jämföra två olika universitet i en komparativ studie och därmed göra uppsatsen bredare.   

 

Vidare är uppsatsen fokuserad på de negativa aspekter och vilka problem som digitalisering kan 

medföra, och inte möjligheter eller de positiva sidor som införandet av fler digitala verktyg kan 

innebära. Eftersom en central del i genomförandet av dessa typer av studier är att tänka kritiskt, 

ansåg uppsatsförfattarna att fokus i denna uppsats borde ligga på de negativa delarna med 

organisatoriska hinder vid digitalisering av universitet. Om dessa belys och diskuteras kan 

universitet och andra organisationer komma runt vissa av de problem och hinder som kan uppstå i 

dagsläget.   

 

6.3 Praktiska implikationer 

I denna studie har uppsatsförfattarna tagit upp de organisatoriska hinder som kan uppstå vid 

digitalisering av LiU. Eftersom dessa hinder har varit på tre olika nivåer kan flera typer av anställda 

i organisationen ta del av uppsatsens slutsatser, men kanske framförallt personer på högre nivå. 

Detta eftersom problemen på operativ nivå kan uppstå efter att ha börjat högre upp i organisationen. 

Till exempel kan ett användarmotstånd uppstå initialt eftersom anställda har dålig erfarenhet av 

tidigare användning av digitala verktyg. Denna uppsats kan därför belysa dessa problem och 

potentiellt hjälpa att undvika vissa hinder. Flera av hindren är inte nödvändigtvis unika för 

universitet, och därför kan uppsatsens slutsatser till viss del även appliceras i andra organisationer. 

Det intressanta med just universitet är som tidigare nämnt att de än så länge bara är i början av sin 

“digitaliseringsresa”. Därför blir detta område mer och mer relevant.   
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6.4 Förslag på vidare forskning  

• I hur stor grad hjälper och utvecklar digitala verktyg verkligen universitet? En intressant 

studie hade varit att titta på om digitalisering av vissa funktioner gör mer skada än nytta. I 

intervjuer för denna studie har det framkommit att vissa ifrågasätter digitala verktygs värde. 

Därför kan det vara vettigt att jämföra för- och nackdelar med digitalisering vid universitet på 

djupet. En sådan studie skulle också kunna leda till att universitet i 

Sverige i huvudsak digitaliserar de allra viktigaste funktionerna och att beslutsfattare skulle bli 

ännu mer noggranna med att genomföra implementeringsprocesserna på ett så bra sätt som 

möjligt.    

  

• En komparativ studie mellan flera universitet i Sverige. Finns liknande problem vid andra 

lärosäten? Eftersom universiteten i Sverige skiljer sig i hur mycket de satsar på digitalisering, 

till exempel distansutbildningar eller inspelade föreläsningar, skulle det vara intressant att se hur 

andra universitet hanterar eventuella hinder som kan uppstå i en digitaliseringsprocess. Det vore 

också relevant att se om det finns andra typer av hinder vid universitet som satsar mer än LiU på 

att digitalisera funktioner eller utbildningar.   

  

• En kvalitativ studie som fokuserar på säkerheten och sårbarheten med digitala verktyg på 

universitet. Denna uppsats har fokuserat på organisatoriska hinder utifrån strategisk, taktisk och 

operativ nivå. Uppsatsen har dock inte fokuserat på hur sårbara digitala verktyg kan vara och 

vilka säkerhetsrisker som finns med IT-system på ett universitet. Det blir ännu viktigare för ett 

universitet som offentlig myndighet att ta hänsyn till säkerheten, i synnerhet med tanke på 

införandet av GDPR och hanteringen av personuppgifter.   

  

• En kvalitativ studie som tar upp hur framtiden kommer att se ut för universitet gällande 

digitalisering. Vilka gränser finns det för hur många funktioner ett universitet kan digitalisera? 

Denna uppsats har delvis behandlat universitets framtid med digitalisering, men det generella 

fokuset har varit på hur digitaliseringen ser ut idag. Eftersom digitalisering är ett relativt nytt 

ämne och särskilt inom offentlig sektor, finns det mycket kvar att utforska gällande 

digitalisering och universitets framtid. Med betoning på frågan vilka gränser det kan finnas för 

hur många funktioner ett universitet kan digitalisera kan kommande forskare bland annat 

fokusera på universitets roll och hur det har verkat i historien samt hur stor betydelse 
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mötet mellan föreläsare och studenter kommer ha i framtiden. Vilka faktorer talar för att 

universitet kommer att digitalisera ännu fler funktioner? Vad kan universitet förlora på att 

digitalisera i större grad och gå ifrån det traditionella sättet att lära?  
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8. Bilagor  

 

8.1 Intervjumall 1.  

(allmänna frågor som alla respondenter fick besvara)  

Inledning: Din bakgrund, vår bakgrund, uppsatsens syfte etcetera.   

1. Implementeringsprocessen av ett digitalt verktyg i ett universitet  

- Hur ser implementeringsprocessen ut?  

- Vilka är med och beslutar kring vilka digitala verktyg som ska införas i ett universitet?  

2. Användning och utveckling av digitala verktyg i offentlig sektor (och i synnerhet universitet)  

- Hur bidrar digitala verktyg till att förbättra och utveckla organisationer/universitet?  

3. Externa problem eller hinder vid implementeringen   

- Vilken roll spelar politiska direktiv vid införande av digitala verktyg i ett universitet?   

- Finns det särskilda direktiv från stat hur man ska arbeta med digitala verktyg?   

- Vilka typer av hinder finns från politiska aktörer i implementeringsprocessen?    

4. Interna problem eller hinder vid implementeringen    

- Vilka interna hinder kan uppstå när ett digitalt verktyg ska implementeras?   

- Hur hanterar en offentlig organisation/universitet interna problem som kan uppstå i en 

implementeringsprocess?  

5. Framtiden för svenska universitet gällande digitala verktyg    

- Vilka konsekvenser för universitetets organisation kan fler digitala verktyg innebära?  

- Påverkar externa hot från andra universitet LiU:s syn på digitalisering (exempelvis MOOC:s 

och Flipped Classroom)?  

Avslutning: Med tanke på vår uppsats syfte som är “att bidra med förståelse för organisatoriska 

hinder vid digitalisering av universitet”, finns det något mer som du vill lyfta fram/berätta?  
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8.2 Intervjumall 2.  

(enskilda frågor till enskilda respondenter).   

1. Design av IT  

- Vilka faktorer bör man tänka på vid design av nya IT-verktyg inom offentlig sektor?  

- Kan design av nya IT-verktyg vara ett hinder för implemeteringen? Hur påverkas processen?  

2. Digitalisering och samhällsutveckling  

- Hur stort ansvar bör LiU ta i den digitala samhällsutvecklingen (kurser, implementering av nya 

digitala verktyg, etcetera)?  

- Vad finns det för organisatoriska samt strategiska hinder mot mer e-förvaltning?  

3. Involvering av intressenter vid utvecklingsarbete i en offentlig organisation  

- Vad betyder behovsdriven utveckling?  

- Hur kan man förbättra förståelsen så att e-tjänster utformas på bästa sätt?  

4. Digitalisering i offentlig verksamhet  

- Vilka interna förutsättningar krävs för lyckade IT-implementeringar i en offentlig organisation?  

- Vilka typer av hinder behöver offentlig sektor hantera gällande IT-implementeringar, som privat 

sektor inte behöver hantera?  

5. IT-system på LiU  

- I vilken utsträckning kan LiU utveckla sina egna IT-system?  
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