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1. INLEDNING 

1.1 NULÄGESNALAYS – VAD OCH VARFÖR? 

Swecos utvärdering ska löpande följa projektet GO-DigIT: s utveckling, analysera projektets hu-

vudsakliga processer och bedöma måluppfyllelse och förutsättningar för implementering. Det 

första större momentet i utvärderingen är den här nulägesanalysen. Syftet med nulägesana-

lysen är att: 

 
▪ Skapa en gemensam bild av projektets mål, arbetssätt och syften,  

▪ Identifiera risker, möjligheter och utmaningar,  

▪ Fastställa utgångspunkter och metoder för utvärderingen,  

▪ Främja projektets förutsättningar att skapa hållbara resultat.  

 

Den tredje punkten, att fastställa utgångspunkter och metoder för utvärderingen, hanteras ge-

nom uppstartsmötet och i den löpande dialogen med projektet och kommer inte att behandlas 

inom ramen för den här rapporten. Den första punkten behandlas i rapporten, men kommer 

att fördjupas tillsammans med projektet i samband med kommande processtödjande moment.  

Som underlag för nulägesanalysen har Sweco genomfört studier av dokument som bedömts 

som relevanta. Vidare har Sweco genomfört en intervjustudie med totalt 11 styrgruppsmed-

lemmar, projektgruppsmedlemmar och digits. Ytterligare ett viktigt underlag är de insikter och 

reflektioner som kom fram under den workshop som Sweco genomförde med projektets digits 

den 8:e oktober 2019.  

Under arbetet med nulägesanalysen har förankring, organisationskultur och attityder gente-

mot digitalisering varit ett återkommande tema i intervjuer. En bra utgångspunkt för att arbeta 

med kultur, synsätt och förankring är att studera hur diskursen om digitalisering ser ut i sta-

dens organisation och verksamheter. Kapitel 4 innehåller därför en introduktion till detta för-

hållningssätt. Sweco kommer att följa GO-DigIT under hela projekttiden. Efter nulägesanalysen 

påbörjas den löpande utvärderingen med fallstudier i verksamheter och stadsdelar. Parallellt 

med denna process kommer vi att stötta projektet med processtöd i de former som vi kommer 

överens om. 

1.2 OM PROJEKTET GO-DIGIT 

GO-DigIT ägs av Intraservice i Göteborgs stad och genomförs i samverkan med stadsdelarna. 

Det övergripande syftet med projektet är att höja den digitala kompetensen bland chefer och 
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medarbetare i stadens vård- och omsorgsverksamheter.1  På lång sikt syftar projektet till att 

stärka medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen och skapa större 

trygghet bland medarbetarna i relation till hantering av digitala verktyg. Projektet vill också 

förändra organisationskulturer i staden och i verksamheterna till en mer utvecklingsorienterad 

och digitaliserad inriktning. Projektets mål på resultat- och effektnivå är följande: 

 
Tabell 1: GO-DigIT:s målstruktur 

 RESULTATMÅL EFFEKTMÅL 

INDIVIDNIVÅ • 5000 medarbetare har deltagit i 

projektets utbildningsinsatser 

• 65% av de som deltagit i insatserna 

har ökat sin funktionsrelaterade an-

vändning av digitala verktyg 

• Samtliga medarbetare inom mål-

gruppen har fått möjlighet att ta del 

av de digitala utbildningarna 

• Medarbetare förstår varför digitali-

sering är en viktig faktor i deras ar-

bete nu och i framtiden samt har 

verktyg för fortsatt lärande 

 

CHEFSNIVÅ • 400 chefer har deltagit i utbildnings-

programmet ”att leda digitalisering” 

• 65 % av de chefer som har deltagit i 

projektets insatser har ökat sin 

funktionsrelaterade användning av 

digitala verktyg 

• Chefer förstår varför staden fokuse-

rar på digitalisering och ser tydligt 

hur det kan bidra i deras utveckl-

ingsarbete 

• Chefer har ett tydligt mål och rikt-

ning med digitaliseringen av sin 

verksamhet 

• Chefer förstår nyttan med digitali-

sering och kan se kopplingen mellan 

behov, nytta och ekonomi 

ORGANISAT-

IONSNIVÅ 
• 70% av verksamheterna som deltar i 

projektet har minst en IT-ambassa-

dör 

• 70% av samtliga chefer/verksam-

heter i målgruppen har deltagit i 

projektets utbildningsinsatser 

• Utbildningsprogram finns imple-

menterat i introduktionen för nya 

chefer 

• Staden har ett utbildningspaket på 

temat digitalisering 

• Fler medarbetare deltar i verksam-

heternas digitala utvecklingsarbete 

• Respektive områdes kompetens och 

resurser för att möta utvecklingen 

in om digitalisering har säkerställts 

• Personalen har kompetens och re-

surser som överensstämmer med 

krav och förväntningar på arbetet 

nu och i framtiden 

                                                           

 
1 Äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionshindersverksamheter samt individ- och familjeomsorg. Pro-
jektets målgrupp omfattar inte hemtjänst, förebyggande vård, dagverksamhet eller administration. 
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• Utbildningsmodulerna finns i digital 

form och är implementerade på sta-

dens utbildningsplattform 

• Det digitala utbildningsprogrammet 

används i introduktionen till nya 

medarbetare 

 

• Nya medarbetare får tillgång till ett 

introduktionsprogram i digitali-

sering 

• Övriga verksamheter får ta del av 

det digitala utbildningspaketet 

Projektet är organiserat med en central styrgrupp, en central projektgrupp samt digitar och IT-

ambassadörer. Organisationen illustreras nedan med målgrupper till höger i figuren: 

 
Figur 1: Projektorganisation GO-DigIT 

 

 

I styrgruppen representeras projektägarna. Styrgruppen ansvarar för att stötta projektgruppen 

med beslut, prioriteringar och riktning. Styrgruppen ska också förbereda för implementering 

och omhändertagande av projektresultaten.  

Projektgruppen ansvarar för att driva projektet operativt. Gruppen består av en projektledare, 

en processledare, två utbildningsledare, en ekonom, en kommunikatör, en grafisk formgivare 

och en administratör. Under våren ska ytterligare en person rekryteras för att ta fram de 

digitala utbildningarna. 

Digitarna har en roll både som samordnare och som utbildare. Deras samordnande funktion 

innebär att ansvara för kommunikation med och mellan projektgruppen, chefer i stadsdelen, 

förvaltningarnas egna IT-strateger samt det lokala nätverket av IT-ambassadörer. En bärande 

del i den rollen är att marknadsföra projektet och motivera och inspirera chefer och medarbe-

tare att delta.  Den andra delen av rollen innebär att digitarna ska vara en lokal utbildningsre-

surs, stötta utbildningsledarna i framtagandet av utbildningsmodulerna samt att själva kunna 

hålla utbildningar för medarbetare och chefer. Det finns ungefär en digit i varje stadsdel, det 

Verksamheterna

Stadsdelarna

Staden
Styrgrupp

Projektgrupp
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IT-
ambassadörer

Sektorchefer 

Områdeschefer 

Enhetschefer 
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vill säga omkring tio personer. Digitarna lägger mellan 25 och 100 procent av sin tjänst i pro-

jektet.  

IT-ambassadörernas roll är att stötta och utbilda sina kollegor i respektive verksamhet. De bil-

dar ett lokalt nätverk i sina stadsdelar och är projektets länk till medarbetarna. IT-ambassadö-

rerna utbildas och rustas i projektet med digital och pedagogisk kompetens. 

 

2. PROJEKTLOGIK 

Varje projekt har en mer eller mindre uttalad idé om vilket problem som projektet syftar till att 

lösa samt hur projektet ska gå till väga för att kunna hantera detta problem. Att arbeta med att 

tydliggöra och analysera denna projektlogik är en välkänd utvärderingsmetod. Genom att ar-

beta med projektlogiken, eller programteorin som det även kallas, ges en översikt över pro-

jektet och hur det är tänkt att fungera. Det är ett sätt att undersöka om projektet är ”rätt 

tänkt” och om projektets design hänger ihop. Har de som har utvecklat projektet tänkt rätt när 

det gäller den bakomliggande problematiken? Är resurserna rätt dimensionerade i förhållande 

till de aktiviteter som ska genomföras? Är målsättningarna tydliga och rimliga? Finns det 

aspekter på projektets design som behöver förtydligas eller kanske rentav förändras?  

I de fall projektet har flera samverkansparter kan utarbetandet av en projektlogik tydliggöra 

om det i själva verket är så att olika parter har olika förväntningar på vad som ska uppnås, vem 

som har ansvar för olika delar eller vad som varje part ska bidra med. Om sådana konkurre-

rande programteorier finns hos olika aktörer kan detta utgöra ett hinder för projektets genom-

förande. Konstruktionen av en projektlogik kan alltså vara till nytta för projektet även på det 

sättet. 

2.1 MÅLGAP OCH MÅLLÄCKAGE 

För att granska att denna kedja av antaganden är sammanhängande vill vi identifiera eventu-

ella målgap respektive målläckage. Målgap är när det inte finns en aktivitet som kan tänkas 

leda till ett önskat resultat – vi kan kalla det ”önsketänkande”. Målläckage är när det finns en 

aktivitet som inte bidrar till de önskade resultaten – vi kan kalla det att ”elda för kråkorna”. 

Frågan om målläckage är frågan om att hushålla med resurserna, det vill säga att använda en 

given resurs till det den är avsedd för. 

 
Figur 2: Målgap: Vilken aktivitet ska skapa det önskade resultatet? 

 

  

 
Figur X: Målläckage: Vilka resultat förväntas aktiviteterna skapa? 
 

??? Resultat Effekt 
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Ofta, särskilt i utvecklingsprojekt som GoDigIT, förändras förutsättningar och mål under pro-

jektets gång. Projektlogiken bör därför vara ett levande dokument genom hela projekttiden. 

Löpande analyser av logiken med utgångspunkt i målgap och målläckage är ett bra sätt att un-

dersöka vad förändringar i exempelvis resurser eller aktiviteter får för konsekvenser för pro-

jektets måluppfyllelse. 

2.2 PROJEKTLOGIKEN 

GO-DigIT har tagit fram en projektlogik som av allt att döma fyller sin funktion som styrdoku-

ment för projektet. För att i ett första steg granska projektlogiken har Sweco omarbetat den 

projektlogik som GO-DigIT tagit fram.  

 
Denna framställning av projektlogiken inkluderar indikatorer för aktiviteter och resultat. Syftet 

med detta är att det ska vara möjligt att säkerställa att projektet är uppföljningsbart. Genom 

att formulera aktivitetsindikatorer skapar vi kriterier för när en aktivitet kan anses vara genom-

förd. Aktivitetsindikatorer kallas ibland också för prestationsmått. Även resultaten separeras i 

en mer övergripande beskrivning och indikatorer. Resultaten är en beskrivning av vad som ska 

uppnås inom projekttiden, det vill säga saker som är ett direkt resultat av projektets aktivite-

ter. Med resultatindikatorerna bryts resultaten ner i mindre, mätbara eller observerbara delar. 

Slutligen beskrivs effekter på kort och på lång sikt. Effekterna på kort sikt är lokala effekter 

som kan antas vara uppnådda när resultatmålen är uppnådda. I vissa fall kan kortsiktiga effek-

ter observeras inom projekttiden, i andra fall inte. De långsiktiga effektmålen kan oftast inte 

härledas empiriskt till projektet, men det går att anta att projektet har bidragit till dem om 

projektlogiken är robust och resultatmålen är uppnådda.  

Swecos omarbetning av projektlogiken visas på nästa sida. I Bilaga 1 beskrivs ramverket och 

Swecos översyn närmare. Sweco har använt GO-DigIT: s projektlogik som utgångspunkt, men 

har i vissa fall flyttat skrivningar till andra ”kategorier” i projektlogiken eller slagit ihop likar-

tade skrivningar.   

 

Aktivitet Resultat Effekt 

Aktivitet ??? 
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AKTIVITETER AKTIVITETSINDIKATORER RESULTAT RESULTATINDIKATORER EFFEKTER KORT SIKT EFFEKTER LÅNG SIKT 

Behovsinventering 

Ta fram behovsanpassade 

moduler 

Ta fram utbildningsprogram 

för chefer 

Kompetenshöjningskoncept 

för digitar och IT-ambassadö-

rer 

Genomföra utbildningar med 

medarbetare och chefer 

Ta fram digitala utbildnings-

moduler 

Integrera utbildningskoncep-

ten i utbildningsportalen 

Förankra de digitala utbild-

ningarna och plattformen i 

verksamheter och i staden 

Samverkan, spridning och för-

ankring 

 

X antal moduler har tagits 

fram 

Valet av moduler och deras 

innehåll kan motiveras uti-

från resultatet av behovsin-

venteringen 

Utbildningarna finns i digital 

form på utbildningsportalen 

11 digitar och minst 150 IT-

ambassadörer har fått kom-

petenshöjande insatser 

5000 medarbetare har delta-

git i utbildningsinsatserna 

400 chefer har deltagit i 

chefsspåret ”att leda digital 

utveckling” 

70 % av samtliga chefer/verk-

samheter i målgruppen har 

deltagit i projektets insatser 

Ökad användning av digitala 

verktyg 

Ökad tillgång till lokala utbild-

ningsstöd inom digitalisering 

De utbildningar som tagits 

fram i projektet implemente-

ras och sprids inom staden 

65% av chefer och medarbe-

tare som deltagit i utbildning-

arna har ökat sin användning 

av digitala verktyg 

70% av de deltagande verk-

samheterna har minst en IT-

ambassadör 

Samtliga medarbetare i mål-

gruppen har fått möjlighet att 

ta del av de digitala utbild-

ningarna 

Staden har ett utbildningspa-

ket inom digitalisering 

De digitala utbildningarna är 

implementerade i utbild-

ningsplattformen och an-

vänds i introduktion för nya 

medarbetare 

Utbildningsprogrammet är 

implementerat i introdukt-

ionen för chefer 

Medarbetare förstår varför 

digitalisering är viktigt och 

har verktyg för fortsatt lä-

rande 

Nya medarbetare och chefer 

får tillgång till kunskap om di-

gitalisering i sin introduktion 

Fler medarbetare i personal-

grupperna deltar i verksam-

heternas digitala utvecklings-

arbete 

Chefer förstår hur digitali-

sering kan utveckla deras 

verksamheter, ser kopplingen 

mellan behov, nytta och eko-

nomi samt har tydliga riktlin-

jer och mål för digitaliserings-

arbetet 

Övriga medarbetare får ta del 

av det digitala utbildningspa-

ketet 

Respektive områdes tillgång 

till kompetens för att möta 

digitaliseringens utmaningar 

har säkerställts 

Medarbetare känner sig 

trygga i att hantera olika digi-

tala verktyg, deltar aktivt i ut-

vecklingsarbetet och får en 

stärkt ställning på arbets-

marknaden 

Göteborgs stad har en organi-

sation och kultur som främjar 

digital utveckling 
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SWECOS ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING 

Swecos generella bedömning är att projektlogiken vilar på rimliga antaganden om projektets 

funktionssätt. Vi vill särskilt lyfta fram följande: 

■ Projektet ska nå en stor andel av stadens totala antal medarbetare och chefer. Det 

skapar goda förutsättningar för att faktiskt uppnå effektmålen. Vidare är aktiviteter för 

implementering tydligt framskrivna i projektlogiken. Med andra ord förlitar sig projektet 

inte på att implementering och spridning kommer att ske ”automatiskt” som en följd av 

goda projektresultat.  

■ Målsättningarna för projektet är realistiska utifrån den behovsanalys som projektet vilar 

på. Aktiviteterna är väl anpassade efter såväl medarbetarnas som verksamheternas be-

hov. Detta bör göra projektresultaten mer ”implementeringsvänliga”. 

När det gäller resultatmålen ser Sweco att det skulle gå att ytterligare förtydliga vissa delar. Re-

sultaten ska avspegla det projektet avser uppnå som direkta effekter av projektaktiviteterna. 

Ofta formuleras resultatmål på deltagar- och organisationsnivå. Nedan listas några förbättrings-

förslag för resultatmålen: 

■ Sweco uppfattar att projektet syftar till att skapa trygghet, förståelse och engagemang 

bland de medarbetare och chefer som deltar i projektets insatser2. Detta avspeglas inte 

i resultatmålen utan dyker upp först bland projektets visioner och effekter.  

■ Sweco vill också uppmuntra projektet till att formulera tydligare resultatindikatorer, i 

synnerhet när det gäller den förflyttning som projektet vill uppnå hos medarbetare och 

chefer. Här vill Sweco också understryka att sådana indikatorer inte nödvändigtvis be-

höver vara kvantitativa. Fördelen med kvantitativa indikatorer är att det går att skapa 

en aggregerad bild över vilken förändring projektet åstadkommit. Samtidigt kan föränd-

ringar i attityder vara svåra att mäta, och bättre beskrivas med kvalitativa indikatorer 

såsom ”chefer uppger att en kulturförändring skett och att digitala verktyg används i 

större utsträckning”.  

2.3 FÖRELIGGER RISK FÖR MÅLGAP ELLER MÅLLÄCKAGE? 

Sweco bedömer att det inte föreligger någon risk för målläckage i projektet. Det finns med 

andra ord ingen aktivitet som verkar omotiverad eller överflödig.  

                                                           

 
2 Ofta beskrivs lärprocesser som en förflyttning enligt principen ”förstå – vilja – kunna”. För att följa upp 
hur väl en kompetensutvecklingsinsats har fallit ut finns det därför en poäng i att titta närmare på varje 
steg. Har deltagarna förstått, det vill säga har de kunnat ta till sig den nya kunskapen? Har insatsen funge-
rat motiverande och inspirerande? Och slutligen: tillämpas de nya kunskaperna? Eftersom tillämpningen 
av nya kunskaper påverkas av andra faktorer (t.ex. om chefer gör plats i schemat) är de bristfälliga som 
mått på en utbildningsinsats kvalitet. 
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Sweco bedömer att det inte heller finns någon stor risk för målgap. Det finns dock några saker 

som skulle kunna förtydligas i logiken. Som redan nämnts är det mycket positivt att implemen-

tering har integrerats såväl i projektets aktiviteter som resultatmål. Här skulle aktiviteterna för 

implementering kunna bli ännu tydligare. Vad innebär exempelvis ”förankring och samverkan”? 

Hur vet vi att detta är genomfört i projektet, och vad för slags samverkans- och förankringsakti-

viteter är mest sannolika att leda till faktisk implementering av utbildningarna? Här kan en re-

flektion kring stadens organisationskultur vara till stor hjälp: är direkt kommunikation med verk-

samhetschefer ett bra tillvägagångssätt eller kan det vara mer effektivt att nyttja befintliga hie-

rarkier i chefsleden? 

En ytterligare risk målgap rör effektmålen om ökad förståelse och motivation bland medarbe-

tare. Sweco uppfattar att en av de två övergripande utbildningsmodulerna som riktas mot med-

arbetare handlar om just detta – varför digitalisering är viktigt. Här skulle projektet kunna för-

tydliga att utbildningsmodulerna (aktiviteterna) är utformade både för att motivera och för att 

höja kunskapen om specifika digitala verktyg. Detta gäller även om projektet, som tidigare 

nämnt, väljer att uttrycka detta som ett resultatmål.  
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3. PROJEKTETS NULÄGE 

I detta avsnitt redogör Sweco för resultatet av de intervjuer som genomförts med styrgrupp-

smedlemmar, projektgruppen och digits.  

3.1 STYRGRUPPENS BILD  

PROBLEMFORMULERING OCH SYN PÅ PROJEKTET 

Det finns en bred samsyn i styrgruppen om vilka problem som projektet adresserar. Det huvud-

sakliga problemet är att den digitala mognaden bland chefer och medarbetare i stadens verk-

samheter är för låg. Det får i sin tur negativa effekter på flera nivåer. För verksamheterna inne-

bär det en försvagad förmåga att möta invånarnas behov på ett ekonomiskt hållbart sätt. När 

en stor del av medarbetarna inte behärskar grundläggande digitala verktyg blir det svårt att im-

plementera ny teknik och digitala arbetssätt. För medarbetarna innebär det dels en risk för ett 

livslångt digitalt utanförskap, och dels att stressrelaterade sjukskrivningar blir allt vanligare när 

fler upplever att de inte kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. Slutligen får det också effekter för 

brukarna, som inte får tillräckligt stöd i sitt användande av digitala hjälpmedel och medier och 

därmed själva riskerar ett digitalt utanförskap.  

Några styrgruppsmedlemmar lyfter också fram projektets betydelse för den långsiktiga utveckl-

ingen av yrkesroller inom vård och omsorg. För många är det otydligt vad digitalisering och led-

ning av digital utveckling egentligen innebär. Välfärdsteknik, digitala hjälpmedel och teknologi 

lyfts ofta fram som nyckeln till en effektiv vård och omsorgssektor. Men vad innebär det för de 

som arbetar i vård och omsorgssektorn? En tolkning är att datorer och robotar successivt kom-

mer att ta över arbetsuppgifterna. Med det synsättet är det inte överraskande att det finns ett 

motstånd mot införande av nya digitala lösningar. En viktig uppgift för projektet blir att kommu-

nicera vad arbetsdelningen mellan människa och maskin kan innebära och hur framtida yrkes-

roller kan komma att förändras. Att inkludera professionerna i den digitala utvecklingen blir helt 

centralt för kvalitetssäkring och för att vård och omsorgsyrken ska vara attraktiva i en digitali-

serad framtid.  

 

PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Styrgruppsmedlemmarna ser generellt mycket positivt på projektets förutsättningar att nå sina 

mål. Projektet som sådant uppfattas som efterlängtat och väl förankrat i staden. Även genomfö-

randet av projektet beskrivs som framgångsrikt. Projektet har lyckats rekrytera en multikompe-

tent projektgrupp som driver projektet på ett processorienterat och flexibelt sätt. Det innebär 

bland annat att projektet kan anpassas efter omvärldsförändringar och befintliga initiativ i sta-

den. Vidare finns det en stor projektvana hos både projektledaren och projektägaren.  

De risker som styrgruppsmedlemmarna ser för genomförandet berör i första hand digitarna och 

förankringsarbetet. Digitarna har olika förutsättningar för att utföra sitt arbete i projektet både 

vad gäller tid, mandat och tillgång till rätt forum och sammanhang. Digitrollen har sedan pro-

jektstart avsiktligt varit otydligt framskriven i syfte att möjliggöra anpassningar efter lokala be-

hov och omvärldsförändringar, men det ställer också höga krav på egna initiativ hos digitarna. 
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När det gäller förankringsarbetet så har projektet arbetat mycket med detta, men eftersom sta-

den är en så komplex organisation finns det ett närmast outtömligt behov av sådana insatser. 

Detta gäller inte minst för att underlätta digitarnas arbete. 

 

ROLLER OCH ANSVAR 

Samtliga styrgruppsmedlemmar upplever styrgruppens roll som tydlig. Redan tidigt i projektet 

genomfördes en styrgruppsutbildning som skapade samsyn om projektets problembild och 

tänkta funktionssätt. I samband med detta säkerställdes även att styrgruppen hade mandat och 

var representativ för de berörda delarna av staden. Styrgruppsmedlemmarna är verksamhets- 

eller sektorchefer i sina respektive stadsdelar eller förvaltningsgrenar. Organisationen av styr-

gruppen är av allt att döma ingen ad hoc-lösning utan ett resultat av medvetna val. Exempelvis 

är styrgruppsorganisationen relativt platt i syfte att stärka varje styrgruppsmedlems ägarskap. 

Det är också tydligt att styrgruppen har en aktiv roll som innefattar att följa upp och fatta be-

slut, i motsats till en mer passiv roll som avstämnings- och avrapporteringsgrupp. Som ett led i 

att tydliggöra styrgruppens relation till projektgruppen finns tydligt ställda förväntningar på pro-

jektledaren att ställa krav på beslut.  

Hittills tycks styrgruppens arbete fungera väl. Som enda förbättringsområde lyfts representat-

ionen i styrgruppen av några styrgruppsmedlemmar. Det kan finnas anledning att undersöka 

varför deltagandet i styrgruppens arbete varierar mellan olika styrgruppsmedlemmar, och om 

detta går att åtgärda på något sätt, exempelvis genom byte av representant eller genom att 

hitta mötestider som passar fler.  

 

DE HORISONTELLA PRINCIPERNA 

Styrgruppens bild av projektets relation till de horisontella principerna är nära sammanlänkad 

med den övriga problembeskrivningen. Tillgången till digitala kompetenser och verktyg är 

ojämnt fördelad i samhället, vilket i sin tur skapar en ojämlikhet i tillgången till samhällets och 

det offentligas digitala platser, tjänster och varor. Ytterst kan detta beskrivas som en klassfråga 

där personal inom arbetaryrken såsom undersköterska har lägre digital kompetens och tillgång 

till den digitala världen än personal inom tjänstemannayrken. Detta samverkar med och för-

stärks av andra diskrimineringsgrunder så som ålder och kön. Risken för digitalt utanförskap blir 

därigenom högre för äldre kvinnor inom arbetaryrken. GoDigIT spelar en viktig roll för att före-

bygga och motverka denna risk.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBARA PROJEKTRESULTAT 

Det finns en stor samstämmighet i styrgruppen om att projektresultaten svarar mot ett reellt 

behov. Det behövs lättillgängliga utbildningar som de anställda kan ta del av och en struktur 

som möjliggör att staden ligger i framkant när det gäller personalens digitala kompetens och 

möjligheten att testa och implementera nya digitala lösningar.  

Ambitionerna för implementeringen är höga i styrgruppen och implementeringsperspektivet 

genomsyrar allt styrgruppsarbete. Av naturliga skäl är det dock svårt att konkretisera visionen 

för implementeringen. Dels är det för tidigt för att kunna observera några projektresultat som 
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kan vara aktuella för implementering, och dels är det för mycket som ännu är okänt om motta-

garna av projektresultaten. Med detta avses å ena sidan de framtida budgetramarna för sta-

dens vård- och omsorgsverksamheter, och å andra sidan hur den stora omorganisationen av 

staden kommer att falla ut. Omorganisationen innebär både risker och möjligheter. En tänkbar 

konsekvens är att hela eller delar av styrgruppen förlorar mandat, eller att det blir svårt att hitta 

en lämplig hemvist, finansiering och förvaltningsmodell för projektresultaten. Samtidigt kan om-

organisationen också underlätta implementeringen genom att bryta upp gamla hierarkier och 

skapa mer sammanhållna och enkla vägar för samordning.  

3.2 PROJEKTGRUPPENS BILD 

PROJEKTETS FRAMDRIFT 

Även ur det operativa perspektivet fungerar projektet bra. Trots att projektgruppen tillsattes 

senare än den ursprungliga planen ligger arbetet nu i fas. Vid tillfället för intervjuerna hade digi-

tar och IT-ambassadörer rekryterats, inbjudan hade gått ut till första ledarträffen och modu-

lerna hade börjat fyllas med innehåll.  

En av de största utmaningarna hittills har rört förankring. Staden är en stor och komplex organi-

sation, vilket i vissa fall gjort det svårt för projektgruppsmedlemmarna att veta om de vänder 

sig till rätt person i förankringsarbetet. Trots att mycket energi lagts på att förankra projektet 

har engagemanget på chefsnivå varit svalt till en början. Detta märktes bland annat genom att 

flera chefer ifrågasatte eller underlät att svara på de behovsenkäter som projektet genomförde. 

Detta har dock förändrats, mycket tack vare ett intensifierat förankringsarbete, och vid tillfället 

för intervjuerna var 360 chefer anmälda till den första chefsträffen.  

En annan utmaning har, som tidigare beskrivits, rört digitarnas och IT-ambassadörernas rollbe-

skrivningar. Under rekryteringarna var det inte helt tydligt vad rollerna skulle innebära. Projekt-

gruppen har hanterat detta genom att ha en tät dialog med digitarna, samt genom särskilda IT-

ambassadörsträffar som syftar till att stärka dem i deras roll. Digitarna utför även ett viktigt ar-

bete i att rusta IT-ambassadörerna med pedagogik och verktyg. Projektgruppsmedlemmarna 

upplever nu att förvirringen kring digitarnas och IT-ambassadörernas roller har lagt sig. Den ab-

strakta definitionen av digitarnas roll har dessutom möjliggjort en mer projektanpassad rollbe-

skrivning där digitarna är förändringsledare snarare än ”superusers”. Trots de initiala otydlighet-

erna tycks även rekryteringen av IT-ambassadörer fallit mycket väl ut – vid tillfället för intervju-

erna var projektet uppe i nästan 300 anmälda IT-ambassadörer, vilket kan jämföras med det ur-

sprungliga målet om 100 – 200 ambassadörer. 

 

ROLLER OCH ANSVAR 

Samtliga projektgruppsmedlemmar upplever att arbetet i projektgruppen fungerar mycket bra. 

Gruppens medlemmar har relevanta kompetenser och kompletterar varandra på ett bra sätt. 

Om någon kompetens saknas finns det utrymme att knyta till sig sådan kompetens. Exempelvis 

samarbetar projektet med personal på Intraservice för att ta fram utbildningsmodulerna inom 

Office365. För ytterligare verksamhetsnära kompetens inkluderas även digitarna i framtagandet 

av modulerna. Inom ledarspåret har projektet anlitat Rise för att ta fram utbildningarna som 



14 

 

Projekt GO-digit  −  Sweco     

 

riktas till chefer. Under våren kommer även projektgruppen att utökas med ytterligare en med-

lem som ska arbeta med att ta fram de digitala utbildningsmodulerna. 

Ansvarsfördelningen mellan projektgruppen och styrgruppen upplevs som tydlig. Kommunikat-

ionen mellan de två grupperna sker primärt genom projektledaren, som sedan återkopplar till 

projektgruppen. Detta system upplevs fungera bra av samtliga projektgruppsmedlemmar.  

 

DE HORISONTELLA PRINCIPERNA 

Projektgruppen lyfter flera intressanta perspektiv på de horisontella principerna i projektet. GO-

DigIT verkar i en mycket könssegregerad sektor. Det innebär att den absoluta merparten av del-

tagarna oundvikligen kommer att vara kvinnor. Det finns inga uppenbara skäl att försöka på-

verka andelarna män och kvinnor i projektets aktiviteter utöver att säkerställa en representativ 

fördelning. Vidare anser inte heller projektgruppsmedlemmarna att projektets främsta ”bidrag” 

till de horisontella principerna bör vara att på lång sikt motverka könsstereotypa yrkes- och ut-

bildningsval i sektorn. Istället kan projektets strukturella påverkan förstås som att strukturella 

skillnader inom staden blir belysta ur ett intersektionellt perspektiv.  

Sådana strukturella skillnader kan beskrivas som att makt, möjligheter och omvärldens förvänt-

ningar är ojämlikt mellan människor i olika sociala kategorier. Sådana sociala kategorier kan 

vara kön, ålder, klass, hudfärg, bostadsort eller funktion. Ett exempel är att unga och män ofta 

antas ha högre digital mognad än äldre och kvinnor. Ett annat exempel är att en undersköterska 

som ber sin arbetsgivare om en ny dator antagligen ifrågasätts mer än en tjänsteman som gör 

samma sak, trots att det är ett centralt arbetsredskap för båda.  

Utöver att belysa och motverka de strukturella skillnaderna ska projektet integrera de horison-

tella principerna i det operativa arbetet med projektets aktiviteter. Utbildningarna ska präglas 

av klarspråk, tillgänglighet och ett normkritiskt och könsneutralt text- och bildspråk. IT-ambas-

sadörerna ska också utbildas i de horisontella principerna i syfte att säkerställa ett jämställt, 

jämlikt och icke-diskriminerande bemötande.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBARA PROJEKTRESULTAT 

Förväntningarna på projektets långsiktiga avtryck är i stora drag detsamma bland projektgrupp-

smedlemmarna. Primärt bör utbildningarna spridas till fler medarbetare i staden. I nästa steg 

bör projektet leda till att en struktur för att uppdatera och fortsätta sprida utbildningarna eta-

bleras i staden. Flera projektgruppsmedlemmar lyfter även att det vore mycket positivt om IT-

ambassadörer och digits fortsatte vara del av stadens struktur för kompetensutveckling och di-

gitalisering. Dels tror projektgruppsmedlemmarna att inlärningen underlättas avsevärt av att 

det finns ett verksamhetsnära stöd med högt förtroende bland medarbetarna, och dels utgör 

digits och IT-ambassadörer en direkt kanal mellan Intraservice och medarbetarna. Detta skulle 

göra framtida införanden av nya digitala lösningar avsevärt enklare.  

Precis som styrgruppen ser projektgruppsmedlemmarna finansiering och omorganisation som 

de två största riskerna för projektet. Projektet har därför påbörjat en handlingsplan för att han-

tera ett scenario där verksamheternas budgetar plötsligt blir avsevärt mindre. När det gäller or-

ganisationen ser projektgruppen att det finns ett stort värde i att behålla det flexibla 
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förhållningssättet som hittills präglat projektarbetet. På så sätt kan konsekvenserna av oförut-

sedda omvärlds- och organisationsförändringar dämpas.  

3.3 DIGITARNAS BILD 

PROJEKTETS FRAMDRIFT 

Digitarna bidrar med ett verksamhetsnära perspektiv på projektet. Ur ett medarbetarperspektiv 

handlar projektet mycket om delaktighet. För att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt, både 

som enskild anställd och som arbetslag, behöver kommunikationen fungera. De medarbetare 

som inte känner sig trygga med ett mejlprogram missar viktig information, vilket i sin tur går ut 

över både deras egna och enhetens förmåga att arbeta effektivt. Samtidigt finns det i många fall 

en viss skepsis gentemot digitala lösningar. De flesta i vård- och omsorgsyrken har inte valt yr-

ket för att de är intresserade av datorer, utan för att de vill arbeta praktiskt med människor. In-

nebörden i begreppet digitalisering är otydlig för många, och en del uppfattar utvecklingen som 

ett hot. Därför är det av största vikt att medarbetarna är delaktiga i utvecklingen och själva får 

vara med och definiera nyttan av att använda digitala verktyg och tjänster.  

ROLLER OCH ANSVAR 

Digitarna bekräftar den bild som förmedlats av både projektgruppen, det vill säga att rollen till 

en början var otydlig men att den nu har utkristalliserats. Själva beskriver digitarna sin roll som 

en sammanhållande länk mellan områdeschef, enhetschef och medarbetare. En central uppgift 

är att samordna nätverket med It-ambassadörer i respektive stadsdel och skapa stabilitet och 

trygghet.  

Trots att digitrollen har förtydligats finns det skillnader i olika digitars förutsättningar att utföra 

sina uppgifter inom rollen. Tidsaspekten har betydelse på så sätt att digitarna lägger olika stora 

delar av sin tjänst i projektet. Att digitarna kom in vid olika tidpunkter i projektet tycks inte ha 

haft någon större betydelse. Däremot finns det skillnader i mandat som påtagligt påverkar digi-

tarnas möjligheter att fullfölja sina roller. Digits som kommer från verksamheten har svårare att 

nå fram till chefer och upplever sig i vissa fall bli utestängda från viktiga förankringsforum. Digits 

som själva är chefer upplever ett bättre bemötande och mindre motstånd i förankringsarbetet. 

Stödet från projektet upplevs som mycket bra, vilket har varit särskilt värdefullt i de fall digiten 

möter motstånd i sin egen stadsdel. Även nätverket och samarbetet med andra digits beskrivs 

som ett viktigt stöd i arbetet.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBARA PROJEKTRESULTAT 

För att projektet ska skapa hållbara resultat är cheferna centrala, menar digitarna. Chefernas 

digitala mognad är i många fall inte högre än medarbetarnas. Om cheferna inte känner sig 

trygga med digitala lösningar kan de bli flaskhalsar för det fortsatta arbetet med digitalisering i 

sektorn. Cheferna har också en central roll för att de nya kunskaper som sprids genom projektet 

ska kunna implementeras. Det är chefernas ansvar att avsätta tid för medarbetarna att tillämpa 

och öva på sina nya kunskaper, och därigenom skapa förutsättningar för hållbart lärande. Det 

innebär också att cheferna behöver förståelse för medarbetarnas situation. För att åstadkomma 
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en långsiktig kulturförändring på varje arbetsplats behöver både chefer och medarbetare ha en-

gagemang, intresse och förutsättningar för lärande. 

Precis som övriga intervjuade ser digitarna att de utbildningsmoduler som tas fram inom pro-

jektet bör finnas kvar i stadens ordinarie kursutbud efter projektslut. Digitarna tror också att det 

finns mycket att vinna på att behålla både rollerna för digits och IT-ambassadörer i den nya ut-

bildningsstrukturen. För att detta ska lyckas krävs ett tydligt ägarskap efter projektet, till exem-

pel en person med ansvar för att samordna det fortsatta arbetet. 
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4. FÖRÄNDRING AV ORGANISATIONSKULTURER 
 

Det följande avsnittet tar sin utgångpunkt i projektets ambition att förändra organisations-

kulturer i staden och i verksamheterna till en mer utvecklingsorienterad och digitaliserad inrikt-

ning. 

Vad är en organisationskultur? Ibland hör man uttrycket: ”Det sitter i väggarna”. Med det me-

nas att vissa sätt att förstå och hantera makt, kritik eller vad det nu kan vara är organisations-

specifikt, att det är något som är svårt att ändra på, att det är organisationen i sig som bär på 

särskilda värderingar och föreställningar. Men frågan är om det sitter i väggarna? Det är snarare 

så att föreställningar, värderingar och vissa sätt att hantera föreställningar är något som är 

språkligt, som delas av en specifik grupp. Det sitter snarare i språket, det vill säga mellan medar-

betarna, mer specifikt i medarbetarnas sätt att förstå och tala om vissa företeelser.   

Diskursanalytiker brukar definiera en diskurs som ett specifikt sätt att tala om eller förstå värl-

den. Det är en relativt okomplicerad förståelse av hur vi tänker. Vi använder vårt språk, och där-

med är språket också det medel vi använder för att tänka. En känsla eller en upplevelse måste 

kläs språkligt för att bli begriplig.  

Det är möjligt att fördjupa sig i hur diskurser skapar föreställningar om olika sociala fenomen, 

att vi formas och aktivt deltar i att forma de diskurser som sammantaget är vår verklighetsupp-

fattning. Vi stannar emellertid vid att diskurserna sammantaget är vår verklighet. En viktig po-

äng är dock att diskurser är produktiva. Med det menas att vi handlar efter den uppfattning vi 

har om ett socialt fenomen. Det liknar på många sätt Thomasteoremet som säger: Om männi-

skor definierar situationer som verkliga blir de verkliga till sina konsekvenser. Alltså, om vi upp-

fattar digitalisering som ett hot eller en möjlighet kommer det att ha betydelse för hur vi hante-

rar införandet av digitala verktyg på våra arbetsplatser.  

För att en organisationskultur skall förändras krävs att den diskurs eller de diskurser som till-

sammans gör organisationskulturen förändras. Det handlar alltså om hur människor i en organi-

sation, eller som organisationsteoretiker som sysslar med diskursanalyser beskriver det organi-

seringar, talar om digitalisering.  

Begreppet organisering hänger samman med att människors uppfattningar inte sitter i väg-

garna. Det är inget fysiskt. Om ett företag lider av en destruktiv organisationskultur hjälper det 

föga att flytta företaget till nya lokaler. Det är medarbetarnas sätt att tala om och förhålla sig till 

olika diskurser som måste förändas.  

För Go-DigIT handlar det om att förhålla sig till en eller flera berättelser om digitalisering. Uti-

från tidigare erfarenhet av liknande projekt kan man föreställa sig att diskursen rymmer före-

ställningar som att digitalisering är svårt, att det hotar arbetstillfällen, att det ofta krånglar, var-

för lägger inte ledningen pengar på något annat och så vidare. Dessa föreställningar kan beskri-

vas med hjälp av metaforen knutar. Det är ett antal språkliga knutar som tillsammans utgör en 

diskurs. De är i vissa fall hårt knutna, i andra fall löst. De kan knytas upp och knytas om.  

Vi kan illustrera hur vi tänker om språkliga knutar genom diskursen om läsande. Det är en dis-

kurs som har förändrats oerhört under årens gång. Det har funnits en tid då läsning ansågs vara 



18 

 

Projekt GO-digit  −  Sweco     

 

skadligt för barn och unga. Idag ses det som mycket positivt om ett barn läser istället för att ex-

empelvis spela datorspel, och regeringen genomför särskilda satsningar för att öka barns 

läsande. I framtiden kanske det sker en motsvarande förändring av diskursen om datorspel. 

Utan att värdera varken läsning eller datorspel kan vi konstatera att förändringen av diskursen 

också lett till att människor agerar på ett annat sätt än tidigare. Diskursen är produktiv, den på-

verkar också agerandet. Genom flera olika samverkande diskurser kunde föreställningen om läs-

ning (eller om man så vill knuten lösas upp och knytas om) förändras. 

På samma sätt handlar en del av Go-DigITs arbete om att finna de knutar som tillsammans utgör 

diskursen om digitalisering i den specifika organisering som Göteborgs stads medarbetare bär 

på. Och det är den diskursen som Go-DigIT, genom att hantera dessa knutar kan förändra före-

ställningen om digitalisering och därmed också hur medarbetare uppfattar digitalisering och i 

förlängningen hur de kommer att arbeta i en digitaliserad organisering.  

Om projektets medarbetare är medvetna om vilka föreställningar eller knutar som tillsammans 

gör diskursen om digitalisering i Göteborgs stad är det möjligt att arbeta med insatser för att 

förändra dessa föreställningar. Som samtal och inte minst den workshop som Sweco genom-

förde tillsammans med digitarna visar handlar digitalisering sällan om teknik. Det handlar mer 

om föreställningar om teknik. 

 

5. SWECOS BEDÖMNING 

I detta avsnitt lämnas några avslutande analyspunkter och rekommendationer för det fortsatta 

arbetet i projektet. 

1. Swecos generella bedömning är att projektet är väl genomtänkt och organiserat. De 

initiala problemen med otydlighet i digitarnas och IT-ambassadörernas roller är lösta. 

Ansvarsfördelningen mellan styrgruppen och projektgruppen fungerar av allt att döma 

mycket väl. Det finns en stor samsyn om projektets problembild och en gemensam in-

sikt om att projektet adresserar en komplex problematik som går bortom ekonomisk 

effektivitet i stadens omsorgsverksamheter. De som Sweco intervjuat inför nulägesana-

lysen beskriver tvärtom en mångfacetterad problembild som innefattar digitalt utanför-

skap, arbetsmiljö och förändrade yrkesroller. Vidare ligger projektet trots en sen upp-

start i fas med sin planering och har därtill lyckats väl med deltagarrekryteringar på alla 

nivåer.  

 

2. Projektlogiken är i huvudsak stringent och relevant. Sweco har i samband med nulä-

gesanalysen gjort en översyn av projektlogiken som särskilt fokuserar på aktivitets- och 

resultatindikatorer. Swecos övergripande analys av projektlogiken presenteras i denna 

rapport, och förklaras i detalj i Bilaga 1. Swecos förslag är att projektledningen arbetar 

vidare med indikatorerna i projektlogiken och att Sweco fungerar som stöd i den pro-

cessen.  

 

3. Det finns goda förutsättningar för hållbara resultat. Projektet är efterlängtat och sva-

rar mot ett reellt behov i stadens verksamheter. Sweco bedömer det som mycket posi-

tivt att förberedelser för implementering är prioriterat trots projektets tidiga skede. Vår 
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erfarenhet är att projekt som tidigt undersöker möjligheter för implementering och an-

passar projektet därefter har kraftigt förbättrade möjligheter att åstadkomma hållbara 

resultat och strukturer efter projektslut. På grund av den stundande omorganisationen i 

staden är det svårt att sia om en framtida hemvist och finansiering för projektresulta-

ten. Just därför är det särskilt viktigt att projektet fortsätter att löpande hålla sig uppda-

terat om möjliga implementeringsytor. Sweco vill också understryka att det i första 

hand är styrgruppen som ansvarar för frågor om implementering och omhänderta-

gande av projektresultaten. Ytterligare ett medskick är att lära av det tidigare projektet 

EGO. Hur arbetade man med implementering i EGO, och vad blev utfallet? 

 

4. Förankring och kommunikation är centralt för att projektet ska lyckas framgent.  Det 

gäller både för att nå ut till chefer och medarbetare, och för att påverka attityder och 

känslor gentemot digitalisering. Ett sätt att förstå hur föreställningar och handlingar for-

mas är genom språk och diskurser (se kapitel 4). Sweco föreslår en föreläsning och dis-

kursanalys för digitar och kanske också för IT-ambassadörer om det är möjligt. Syftet är 

att medarbetarna med hjälp av några analytiska verktyg skall fånga de avgörande sam-

talspunkter som skapar diskursen om digitaliseringen i staden. Därefter kan de lättare 

påverka samtalet om digitalisering med ambitionen att motivera och inspirera medar-

betare (och chefer) om nödvändigheten av digitalisering. Analysen av hur medarbetare 

och andra talar om digitaliseringen kan också vara behjälpligt i arbetet med de horison-

tella principerna. Tillgången till digital kompetens är olika beroende på klass, kön eller 

ålder. Det är möjligt att en diskursiv inventering gör att projektet blir bättre på att rikta 

information och andra insatser till vissa grupper med syfte att förhindra ett digitalt ut-

anförskap.  

 
 


