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ABSTRACT 
 
Background.  Digital maturity is an important topic for the public sector to respond the higher demands 
on digital solutions. Only 46 percent of the public sectors has a clear digitization strategy. Different 
organizations have different levels of digital maturity fulfillment. There are several reasons why 
organizations are interested in increasing the digital maturity. In order to increase efficiency, degree of 
innovation, customer value, improve decision making through digital transformations. Employees are 
the most important resource for an organization’s digital transformation. That is the reason why the 
organization should ensure their employees’ level of digital maturity addition to organizational 
development. By studying the municipality’s digital maturity, it will contribute to a research on the 
digital maturity on an individual level form the employees’ perspective.  
 
Purpose. The purpose of this thesis is to contribute with knowledge about how municipal employee’s 
digital maturity appears and to access the factors that are important to consider while implementing new 
technology in the organization. The factors will contribute to practical applications that encourage a 
higher level of employees’ digital maturity.   
 
Method. Based on the purpose, a qualitative study has been conducted. Twelve municipal employees 
with different background, position, and gender were interviewed to collect empirical data for a larger 
perspective on the whole municipality and IoT, Internet of Things, has been used as an investigation 
tool for this study. The analysis of the empirical data was based on our own definition of digital maturity 
at an individual level, which was based on previous research. By using the definition and other 
theoretical sources, the empirical material has been analyzed. 
   
Analysis and conclusion. The result of the thesis unveiled that there is a huge variation of the digital 
maturity level on municipal employees regarding to IoT. The main categories that the digital maturity 
is based on are individual's attitude, knowledge and use of the technology. The study unveiled that there 
is an interplay between these three categories. The factors that affect thesis categories also have an 
impact on the digital maturity on an individual level as well. The factors with an impact on municipal 
employees’ digital maturity are: individual interest, work tasks, experience, manager or leader, 
digitization strategy and technical education. 
 
Keywords: Digital maturity, Digital maturity at the individual level, Municipality, Municipal 
employees and Internet of Things 
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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund. Offentliga sektorn behöver bli mer digitalt mogna för att bemöta högre krav på digitala 
lösningar, men det är endast 46 procent av offentliga sektorn som har en klar digitaliseringsstrategi för 
sin verksamhet. Olika organisationer har olika uppfyllandegrad av digital mognad, vissa organisationer 
är mer digitalt mogna än andra. Det finns flera motiv till varför organisationer är intresserade av att höja 
den digitala mognadsgraden i organisationen. Det är främst för att öka effektiviteten, innovationsgraden 
och kundvärdet samt för att förbättra beslutfattande inom organisationen och utveckla organisationen 
genom digital förändring. Eftersom människor är den viktigaste komponenten för en organisations 
digitala transformation ska ledningen se till att utveckla sina anställdas digitala mognad i takt med sin 
organisationsutveckling. Genom att studera digital mognad hos en kommunal verksamhet skall vår 
studie bidra till forskningen kring digital mognad med fokus på de anställdas perspektiv. 
 
Syfte. Syftet med studien är att bidra med kunskapsbildning kring hur kommunalanställdas digitala 
mognad ser ut samt vilka faktorer som är väsentliga att beakta hos de anställda i en kommunal 
verksamhet vid införandet av ny teknik. Faktorerna ska bidra till praktiska tillämpningar som främjar en 
högre nivå på de anställdas digitala mognad. 
 
Metod. Baserat på syftet har en kvalitativ studie genomförts. Tolv kommunanställda med olika 
bakgrund, position, befattning och kön intervjuades för att samla in empiriska data med ett större 
perspektiv över den kommunala verksamheten där IoT, Internet of Things, har använts som ett 
undersökningsverktyg. Analys av det empiriska materialet utgicks från författarnas egna definition av 
digital mognad på en individnivå som är baserad på tidigare forskningar. Med hjälp av definitionen samt 
andra teoretiska källor har det empiriska materialet analyserats. 
 
Resultat. Resultatet från studien visar att det finns en stor spridning på den digitala mognaden hos 
kommunanställda gällande IoT.  Huvudkategorierna som utgör den digitala mognaden är individens 
inställning, kunskap och användning av tekniken. Studien visar att det finns ett tydligt samband mellan 
dessa tre kategorier. De faktorerna som i sin tur påverkar dessa kategorier, det vill säga påverkar den 
digitala mognaden hos de anställda i en kommunal verksamhet gällande IoT är individens personliga 
intresse, arbetsuppgifter, erfarenhet, chef eller ledare, strategi och teknisk utbildning.  
 
Nyckelord: Digital mognad, Digital mognad på individnivå, Kommunal verksamhet, 
Kommunanställda, Internet of Things. 
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FÖRORD  
 
I denna rapport presenteras vårt examensarbete som ett avslut till vår civilingenjörsutbildning med 
inriktning industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Examensarbetet motsvararar 20 
veckors heltidsstudier och pågick under vårterminen 2019 och innefattande 30 högskolepoäng.  
 
Inledningsvis vill vi tacka våra handledare på Karlskrona kommun för en god vägledning och insikt i 
den kommunala verksamheten. Ert stöd och tillgänglighet har varit betydelsefullt för insamling av data 
som har varit en viktig del av denna studie. Vi vill även tacka samtliga respondenter som har deltagit i 
denna studie. 
 
Vidare vill vi tacka vår handledare på Blekinge Tekniska Högskola, universitetsadjunkt Anders Wrenne. 
Din vägledning och kunskap speciellt inom kvalitativa studier har varit betydelsefull för utformningen 
av vårt examensarbete.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och nära & kära för uppmuntran och stöd under 
examensarbetets genomförande. 
 

Karlskrona, juni 2019 

Chatnicha Chokwatthananon      Carolina Lööf 
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1 INTRODUKTION  
 

I detta inledande kapitel introduceras arbetets bakgrund till ämnesvalet, en diskussion kring 
problemområdet. Där presenteras även definitionen av digital mognad på en individnivå. Därefter följer 
syftet och forskningsfrågan som studeras i arbetet samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  
 
Att bemöta ny teknik handlar inte enbart om implementation utan om att digitalt transformera och 
anpassa sina tillgångar och processer för att skapa värde av den nya tekniken. Kane et. al. (2017) 
poängterar att det inte är en snabb process för en verksamhet att bli digitalt mogen. Det gäller att börja 
från grunden och arbeta kontinuerligt steg för steg för att omforma aspekter av ledarskap, organisation, 
anställda och kultur för erhållandet av digital framgång och mognad. En organisation kan inte bli 
fullständigt digitalt mogen utan det är en ständig anpassningsprocess för att bemöta en digitalt förändrad 
arbetsmiljö med nya tekniker och trender. Digital mognad kan definieras som: 
 
“An organization where digital has transformed processes talent engagement and business 
models”. (Kane et. al.,2015) 
 
Olika organisationer har olika uppfyllandegrad av digital mognad, vissa organisationer är mer digitalt 
mogna än andra. Kane et al (2015) redogör för flera motiv om varför organisationer är intresserade av 
att höja den digitala mognadsgraden i organisationen. Detta är för att öka effektiviteten, 
innovationsgraden och kundvärdet samt för att förbättra beslutfattande inom organisationen och 
utveckla organisationen genom digital förändring. Westerman et al. (2012) har ytterligare motiv och 
konstaterat att det finns en tydlig korrelation mellan en organisations digitala mognad och deras 
finansiella resultat. 
 
Det som kännetecknar en digitalt mogen organisation är att de har en tydlig digitaliseringsstrategi, ett 
bra ledarskap och en företagskultur som främjar digital transformation, anpassning och risktagande 
(Kane et. al, 2015). Matt et. al (2015) argumenterar för att det är centralt för en organisation att ta fram 
en tydlig digitaliseringsstrategi när en organisation skall genomgå en digital transformation då denna 
påverkar verksamhetens processer och organisationsstrukturer. Den framtagna strategin skall användas 
för att samordna och koordinera implementation av nya digitala tekniker i organisationen. Det som 
karakteriserar en mindre digitalt mogen organisation är avsaknaden av en tydlig strategi, brister i 
ledarskapet eller en kultur som inte främjar risktagande och förändring. Kane et. al. (2015) har 
konstaterat att mindre digitalt mogna organisationer introducerar ny teknik för att lösa enstaka och 
diskreta problem som har påträffats utan att se till verksamheten som helhet och att det ligger i linje med 
deras strategi och kultur. Kane et. al. (2017) påstår att digitalt mogna organisationer däremot har ett 
starkt fokus på sitt ledarskap och har ett annat betraktelsesätt på hur de kan använda teknik för att 
utforma och transformera sin verksamhet i enlighet med deras digitaliseringsstrategi. 
 
Den Europeiska Unionen anser att en digitalt offentlig sektor har potential att driva på den privata 
sektorns tillväxt och kan vara en stark drivkraft för att förbättra samspelet mellan privata företag och 
offentliga myndigheter. Digitalisering inom offentliga sektorn blir allt mer aktuellt att beaktas globalt 
(European Commission, 2017). Offentliga sektorn behöver bli mer digitalt mogna för att bemöta högre 
krav på digitala lösningar, men det är endast 46 procent av offentliga sektorn som har en klar 
digitaliseringsstrategi för sin verksamhet (Eggers & Bellman, 2015). 
 
Ny teknik påverkar inte enbart kunder utan även anställda som ska använda sig av tekniken. Utöver att 
utforma verktyg och implementera ny teknik är det även viktigt för organisationen att fokusera på digital 
mognad hos sina anställda som har en direkt användning av tekniken. Organisationens framgång i den 
digitala utvecklingen ligger inte i effektiviteten av tekniken utan anpassningsförmågan till nya tekniker 
hos anställda (Bouée, 2015; Ashwell, 2017). 
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Det finns många digitala lösningar som kan tillämpas för att transformera en verksamhet mot att bemöta 
nya digitaliseringstrender. Internet of Things (IoT) är ett omtalat koncept som många organisationer 
väljer att applicera för att bli mer digitala. IoT handlar om att koppla upp enheter med inbyggda sensorer 
mot ett gemensamt nätverk, där enheterna skall kunna kommunicera, interagera samt sända och ta emot 
information och data utan mänsklig interaktion. Utbytet av data och information som de uppkopplade 
enheterna samlar in, lagrar och hanterar möjliggör realtidsanalys som människor enkelt ska kunna ta del 
av (Li, Xu & Zhao, 2014; Ray, 2016). 
 
En generell definition av IoT är följande: 
 
“A dynamic global network infrastructure with self-configuring capabilities based on standard 
and interoperable communication protocols where physical and virtual “things” have 
identities, physical attributes, and virtual personalities and use intelligent interfaces, and are 
seamlessly integrated into the information network.” (Ray, 2016; IERC, 2014). 

1.2 Problemdiskussion 
 
Användningen av Internet of Things ökar kraftigt, 2020 kommer 26 miljarder enheter vara uppkopplade 
till internet globalt (Want, Schilit & Jenson, 2015). Många organisationer har idag implementerat IoT 
tekniken i sin verksamhet som ett konkurrenskraftigt verktyg. Däremot råder det osäkerhet om 
organisationen är digitalt mogen att adaptera IoT tekniken och hantera den insamlade data för att 
övervinna nyttan med tekniken (Nilsson, 2019). I denna studie representerar IoT den senaste tekniken 
som en organisation kan införa. IoT kan appliceras för att studera hur den digitala mognaden i en 
organisation ser ut då digital mognad handlar om hur väl organisationen kan anpassa sig till en digitalt 
förändrad arbetsmiljö med nya tekniker.  Det finns flera utmaningar att ta itu med för att höja den digitala 
mognadsgraden i en organisation för att kunna hantera ny teknik. Ashwell (2017) argumenterar för att 
människor är den viktigaste komponenten att beakta när en organisation genomgår en digital 
transformation. Utan att beakta människorna i organisationen är det svårt att göra en transformation som 
genererar kunskapsbildning och konkurrensfördelar för såväl organisationen som individerna som 
befinner sig i den.  
 
Ashwell (2017) redogör för flera faktorer som inverkar på en organisations digitala mognad, varav 
ledarskap, vision, strategi och kultur. Däremot preciserar han inte hur dessa faktorer skall leda till digital 
mognad eller beaktas i en organisation. Samtliga faktorer berör organisationen, men däremot inte de 
anställdas digitala mognad utan organisationens digitala mognad. Bouée (2015) stödjer ovanstående 
argument att människor är den viktigaste komponenten för en organisations digitala transformation. 
Författaren har tagit upp studier i sin artikel i Harvard Business Review att 47 % av arbetstillfällen i den 
amerikanska arbetsmarknaden samt 42% av arbetstillfällen i den franska arbetsmarknaden riskerar att 
försvinna år 2020 i samband med digitalisering. Bouée (2015) menar att det är chefernas ansvar att 
förutse förändringar, anpassa och bemyndiga sina anställda. Ledningen ska se till att utveckla sina 
anställdas digitala kompetens i takt med att utveckla organisationens digital mognad. 
 
“Managers and employees will need to navigate the digital frontier together, and this requires 
a new set of leadership skills. Ultimately, success in the digital age lies not in the efficiency of 
technology, but in the dexterity and adaptability of the people who wield it.” (Bouée, 2015) 
 
En digitalt mogen organisation innebär inte att man enbart ligger i framkanten med att implementera ny 
teknik utan det handlar om att anpassa hela organisationen för att bemöta tekniken. Digital 
transformation utgör grunden för digital mognad (Kane et. al., 2017). Westerman (2012) argumenterar 
att digital mognad handlar framförallt om att anpassa och förändra verksamheten från grunden. 
Westerman (2012) har kartlagt en matris för digital mognad med två dimensioner. Den ena dimensionen 
är digital intensitet och den andra är digital transformation. Digital intensitet förklarar hur flexibel 
organisationen är för investering av ny teknik. Westerman (2012) menar att dimensionen digital 
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transformation handlar om organisationens ledarskap vilket Kane et. al (2017) också har nämnt i sina 
studier med att ledarskap och strategi är viktiga faktorer för Digital transformation. 
 
Den digitala mognadsmatrisen som Westerman (2012) har skapat ger rum för fortsatta studier kring 
identifiering av vilka faktorer som inverkar på de anställdas digitala mognad. Ashwell (2017) nämner 
att ledarskap är en faktor som inverkar på organisationens digitala mognad. Däremot preciserar han inte 
vilken typ av ledarskap som krävs för att få med de anställda på banan med visionen mot att bli en mer 
digitalt mogen organisation. Ashwell (2017) nämner ej heller vilka faktorer som påverkar de anställdas 
nivå mot att bli mer digitalt mogna i organisationen. Genom att identifiera de faktorer som påverkar de 
anställdas digitala mognadsnivå tillsammans med faktorerna som är identifierade på en organisatorisk 
nivå kan ledningens ledarskap föra de anställda från att inte vara digitalt mogna till att bli digitalt mogna 
Ashwell (2017). 
 
Det finns tidigare studier som handlar om digital mognad som har gjorts på en organisatorisk nivå hos 
tusentals privata organisationer (Kane et al, 2017; Kane et al, 2015). Enligt Jurisch et.al (2013) finns det 
skillnader vid förändringshanteringen mellan privata och offentliga organisationer. Detta på grund av 
att offentliga organisationer har bindande lagar, ansvarsskyldigheter samt strikta överenskommelser och 
bestämmelser att ta hänsyn till (Jurisch et.al (2013). Den offentliga sektorn är politikerstyrd och sysslar 
i huvudsak med tjänsteverksamhet (Stigendal, 2018). Eggers och Bellman (2015) konstaterar att endast 
30 procent av verksamheter i den offentliga sektorn är intresserad av sin digitala mognad. 
 
Den Europeiska Unionen argumenterar för att en digitalt offentlig sektor har potential att förbättra 
samspelet mellan privata och offentliga organisationer. Digitalisering inom offentliga sektorn blir allt 
mer aktuellt att beaktas globalt (European Commission, 2017). Eggers &Bellman (2015) hävdar att den 
offentliga sektorn behöver bli mer digitalt mogna för att bemöta samhällets krav på digitalisering. Silva 
& Säre (2019) har gjort ett arbete kring digital mognad i den offentliga sektorn där ett antal statliga 
myndigheter har studerats. Författarna hävdar att det behövs fler studier av andra typer av offentliga 
organisationer för att kunna göra en mer rättvis bedömning av digital mognad i offentlig sektor. Genom 
att studera digital mognad hos en kommunal verksamhet skall vår studie bidra till forskningen kring 
digital mognad med fokus på de anställdas perspektiv. Detta är av intresse för kommunala verksamheter 
i Sverige, myndigheter samt offentliga organisationer vid införandet av ny teknik. 
 
Med utgångspunkt från ovanstående definition av digital mognad (Kane et. al.,2015) och diskussion 
som Westerman (2012) och Ashwell (2017) har kring begreppet har vi formulerat följande definition av 
digital mognad på individnivå i en organisation. 
 
“På individnivå definierar digital mognad en individs förändringsbenägenhet till att kunna anpassa sig 
till digitala förändringar i organisationen och kunna skapa värde samt dra nytta av den nya tekniken.” 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbetet är att bidra med kunskapsbildning kring hur kommunalanställdas 
digitala mognad ser ut samt vilka faktorer som är väsentliga att beakta hos de anställda i en kommunal 
verksamhet vid införandet av ny teknik. Faktorerna ska bidra till praktiska tillämpningar som främjar en 
högre nivå på de anställdas digitala mognad. 
 

1.4 Forskningsfrågor 
 
Forskningsfrågan som vi har definierat är följande: 
 
● Vilka faktorer påverkar den digitala mognaden hos de anställda i en kommunal 
verksamhet? 
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2 BEGREPPSDEFINITION OCH TEORETISKA RAMVERK  
 

Inledningsvis redovisas definitionen  av det centrala begreppet digital mognad på individnivå som utgör 
grunden för detta arbete. I detta kapitel presenteras även det teoretiska materialet som har legat till 
grund för insamling av empiri. Utifrån de tre kategorierna: inställning, kunskap och användning har 
det teoretiska materialet valts ut för att kunna analysera den empiriska data och identifiera faktorerna 
som har inverkan på den digitala mognaden hos anställda. 
 

2.1 Digital mognad på individnivå 
 
På individnivå definieras digital mognad som följande: 
 
“På individnivå definierar digital mognad en individs förändringsbenägenhet till att kunna anpassa sig 
till digitala förändringar i organisationen och kunna skapa värde samt dra nytta av den nya tekniken.” 
 
Den formella definitionen kan operationaliseras för att konkretisera den digitala mognaden intill mer 
mätbara termer. Med utgångspunkt från Technology Acceptance Model (Davis, 1989), tidigare forskning 
kring digital mognad på en organisatorisk nivå (Ashwell, 2017; Kane et al, 2017; Kane et al, 2015; 
Westerman, 2012), teori och tillsammans med empiriskt insamlade data har följande temaområden valts 
ut för att studera den digitala mognaden på en individnivå: inställning, kunskap och användning. 
Inställning och kunskap beskriver individens förändringsbenägenhet. Användning och inställning 
beskriver huruvida individen kan dra nytta av tekniken. En individ kan inte bli fullständigt digitalt 
mogen utan det är en ständig anpassningsprocess för att bemöta en digitalt förändrad arbetsmiljö med 
nya tekniker. Däremot kan en individ ha olika grad av digital mognad beroende på individens inställning, 
kunskapsnivåer och användningsgrad av tekniken. 
 

2.1.1 Inställning 
 

En individs inställning är relevant att analysera när man studerar digital mognad då inställning påverkar 
en persons agerande vid digitala förändringar. TAM - modellen förklarar hur användarens attityd 
inverkar på dess beteende och faktiska användning av tekniken (Davis, 1989). Inställning syftar på en 
individs syn på digitala förändringar i organisationen (Angelöw, 2010). En individ kan värdera 
förändringen på olika sätt, antingen positivt, negativt eller kritiskt. Individen värderar förändringen 
negativt när den uppfattar situationen som påfrestande eller hotfull. När personen ser förändringen som 
en möjlighet till förbättring är dess inställning positiv (Oreg, 2006). Personen med negativ inställning 
har en tendens att bromsa utvecklingen, har svårigheter att ta till sig IoT tekniken och anpassa sig efter 
förändringen i jämförelse med någon som har en positiv inställning. En individ kan även ha ett kritiskt 
synsätt gällande förändringen och ser det positiva i det men som samtidigt ifrågasätter och är medveten 
om risker med tekniken (Kelley, 1991).  
 

2.1.2 Kunskap 
 

Det är relevant att analysera en individs kunskap kring IoT teknik när det kommer till digital mognad 
då kunskapsnivån påverkar individens personliga inställning och användning av tekniken (Granberg, 
2011). Kunskap kan delas in i två underkategorier, den första kategorin är kunskap om nytta och risker 
med tekniken och den andra är kunskap kring hantering och användning av tekniken. Enligt Granberg 
(2011) och Lennerlöf (2000) bemöter en person med goda kunskaper den digitala förändringen på ett 
annorlunda sätt än en person med lägre kunskaper. Personen i fråga ser behovet och nyttan med den nya 
tekniken och har kunskapen att använda den på rätt sätt. 
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2.1.3 Användning 
 

TAM-modellen syftar till att beskriva användaracceptansen av teknik utifrån begreppen användbarhet 
och användarvänlighet (Davis, 1989). Användning är ett centralt begrepp att studera när man tittar på 
den digitala mognaden eftersom att användning påverkas av individens attityd till tekniken (Granberg, 
2011; Shiffman et al., 2008) vilken ger upphov till praktiska implikationer som påverkar inlärningen 
och hantering av den nya tekniken. Genom att använda sig av tekniken kan personen få en mer realistisk 
uppfattning om lämpliga användningsområden av IoT tekniken. Vilket kan resultera i ökad kunskap om 
nytta och risker, detta leder i sin tur till en ny inställning till tekniken (Lindström, 2012).  
 

2.1.4 Modell av digital mognad i tre dimensioner 
 

Kategorierna inställning, kunskap och användning verkar i förhållande till varandra och skapar en 
modell som illustrerar den digitala mognaden hos en individ. De olika kategorierna påverkar ömsesidigt 
varandra, individens inställning och användning inverkar på individens kunskapsnivå samtidigt som 
individens kunskap och användning inverkar på inställningen som individen har till tekniken. Det råder 
även ett ömsesidigt förhållande mellan individens inställning och kunskap relaterat till des användning 
av tekniken. Modellen illustrerar komplexiteten av den digitala mognaden hos en individ se figur 1. 
 
En individ med en hög grad av digital mognad behöver ha en kritiskt lagd inställning, besitta kunskap 
som är såväl teoretisk som praktisk samt visa djup insikt och förståelse för tekniken. Individen behöver 
även komma i kontakt med tekniken och ha förståelse för hur man hanterar och använder den i praktisk 
kontext. En individ som inte har en positiv eller negativ inställning, låg kunskapsnivå samt låg 
användningsgrad till tekniken anses ha en låg grad av digital mognad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2 Organisationsförändringar 
 

Jacobsen, Thorsvik & Sandin (2008) beskriver att organisationer kan genomgå olika typer av 
förändringar. En förändring behöver inte nödvändigt associeras med att skapa eller införskaffa 
någonting nytt utan det kan även handla om att gå tillbaka till något som organisationen hade förut. 

Figur 1: Visar samspelet mellan kategorierna inställning, kunskap och 
användning. 
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Förändringar kan genomföras i olika grad, vissa förändringar är mer omfattande och radikala vilket 
berör hela organisationen medan andra är små och stegvisa och berör ett område i taget. Betydelsen av 
en förändring kan röra användningen av den teknik som finns på arbetsplatsen. En förändring av teknik 
kan innebära att organisationen väljer att införskaffa ny teknik för att optimera användandet och 
underlätta för användaren. Införskaffandet av ny teknik kan även innebära förändring av de befintliga 
arbetsuppgifterna och verksamhetens strategier och mål. Syftet med förändringar kan även vara att ändra 
organisationsstrukturen, arbetsplatskulturen eller övriga processer (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008). 
 
När en organisation skall genomgå förändringar kan man förvänta sig olika reaktioner hos medarbetarna 
som skall möta dem. Små och stegvisa förändringar är enklare att möta än radikala förändringar. 
Orsaken till detta är att små förändringar går snabbare att acceptera då medarbetaren inte behöver ändra 
sitt sätt att tänka eller vara särskilt mycket medan mer radikala förändringar kräver att medarbetaren 
ändrar sitt sätt att agera (Angelöw, 2010). Om medarbetaren ser förändringen som en positiv bemärkelse 
är denna villig att förändra sitt sätt att tänka och agera samtidigt som individen engagerar sig och är 
beredvillig att hjälpa till med förändringsarbetet. Om medarbetaren däremot uppfattar förändringen som 
negativ kan personen i fråga uppfattas som ohjälpsam och kan ha ett behov att försvara sig (Reardon, 
1998). Angelöw (2010) uttrycker vidare att orsaken till varför olika individer reagerar på olika sätt vid 
förändringar beror på komplexiteten och om individen ser nödvändigheten med en förändring eller inte. 
Det behövs även en öppen inställning och en egen förändringsvilja för att vilja förändras och möta 
förändringar. En individ som inte ser förändring som en nödvändighet och saknar en öppen attityd till 
förändring engagerar sig inte, bemöter förändringen på ett negativt sätt och gör istället motstånd mot 
förändringen (Angelöw, 2010). 
 

2.3 Anställdas bemötande av förändring 
 

Det är vanligt att förändringar möts av motstånd hos dem som ska möta förändringen. Jacobsen, 
Thorsvik & Sandin (2008) uttrycker att anledningen till att förändringar kan mötas av motstånd är 
många, det handlar framförallt om rädsla, osäkerhet och behov av ny kompetens men även om ny 
ansvarsfördelning, konstellationer samt extraarbete som förändringsarbete innebär. 
 
Oreg (2006) hävdar att det är centralt för en organisation som genomgår en organisationsförändring att 
försöka undgå motstånd bland medarbetarna då detta kan påverka deras allmänna inställning till 
förändringen negativt. Enligt Oreg (2006) kan vissa medarbetare få mer inflytande än andra vid en 
organisationsförändring med hänsyn till deras befintliga jobbposition prioriteras över andra och att det 
kan vara en anledning till att vissa medarbetare uppvisar motstånd vid en förändring. Detta i kombination 
med rädslan av att ha mindre kontroll och ansvar än i sin tidigare position.  
 
Angelöw (2010) poängterar att en negativ inställning på en organisationsförändring kan uppstå när 
individen inte vet vad den nya organisationen har för kompetenskrav, när man inte vet om nuvarande 
kompetenser och färdigheter räcker till för att bemöta den nya förändringen. Motstånd kan uppvisas hos 
medarbetare som befarar att förlora sitt jobb i samband med att organisationen genomgår en 
organisationsförändring (McMurry, 1947). 
 
Angelöw (2010) har konstaterat en motivationsmodell som kan bidra med en hög förändringsvilja hos 
anställda under förändringsarbetets gång. Författaren menar att det finns olika förutsättningar för 
motivation till en ökad förändringsvilja. De förutsättningarna för motivation är insikt, vision och mål, 
delaktighet, information och kunskap, självförtroende och trygghet. Med insikt innebär det att individen 
förstår och inser nyttan och nödvändigheten med förändringen. Att ha tydliga visioner och mål samt en 
realistisk bild av hur förändringen kommer att ske och vad som krävs för att nå målet kan leda till ökad 
motivation (Angelöw, 2010). Det är också nödvändigt att individen har en känsla av trygghet och tror 
på den egna förmågan att genomföra eller anpassa sig till förändringen. Personen kan bli mer motiverad 
att genomföra en förändring om den får möjligheten att påverka förändringsprocessen och känner sig 
delaktig (Angelöw, 2010).  
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Informationsspridning skall bidra till skapandet av en positiv inställning bland dem anställda. Om 
medarbetarna inte förstår bakgrunden eller syftet till en förändring är det svårt att engagera dem och 
skapa en positiv anda där de ser behovet med förändringen, risken finns att de motsätter sig förändringen 
i brist på information (Oreg, 2006). Bakgrund och syfte är två centrala delar som är viktiga att 
kommunicera ut till medarbetarna i en organisation som skall genomgå en organisationsförändring för 
att involvera, skapa delaktighet och engagemang bland medarbetarna. Ovissheten eller osäkerheten är 
det svåraste att hantera oavsett vilken typ av förändring det än är. En individ kan uppleva en påfrestande 
känsla när den behöver brottas med ovisshet om vad som kommer att hända eller om det kommer att 
leda till något positivt eller negativt (Angelöw, 2010).  
 
Angelöw (2010) förklarar vidare att en positiv inställning till en förändring uppstår när den antas vara 
en möjlighet till ökad trygghet och förväntas berika arbetsuppgifterna. Tydlighet och öppenhet från 
ledningen kring förändringens syfte och mål är viktig för att minska motstånd till förändringen. Detta 
leder till en positiv inställning då en individ har en högre förändringsvilja när den inser behovet och 
nödvändigheten av en förändring. Stanley, Meyer och Topolnytski (2005) konstaterar även att det finns 
ett tydligt förhållande mellan anställdas förtroende till ledningen och anställdas agerande på 
förändringar. En ledare som har en god förmåga att inspirera och motivera sina medarbetare kan kringgå 
motstånd vid förändringar.  
 

2.4 Kritisk och okritisk inställning 
 

Kelley (1991) har utformat en modell som beskriver medarbetarskapets olika nyanser i en organisation. 
Modellen består av två axlar, y-axeln representerar individens kritiska förmåga och x-axel representerar 
individens initiativ. Axlarna ger upphov till fyra kvadranter och dessa beskriver vilken roll medarbetaren 
kan ha i organisationen. I den första kvadranten befinner sig “effektiva” medarbetare som har ett kritiskt 
förhållningssätt, arbetar självständigt och är engagerad och tar ett aktivt initiativ. I den andra kvadranten 
finns medarbetare som är “alienerade” de arbetar självständigt, har ett kritiskt förhållningssätt men till 
skillnad från “effektiva” medarbetare är de passiva och inte särskilt engagerade. I den tredje kvadranten 
befinner sig medarbetare som har behov av tydliga direktiv och någon som motiverar dem till att 
prestera. Enligt Kelley (1991) har dessa personer ett passivt förhållningssätt och saknar ett kritiskt 
tankesätt. Medarbetare som befinner sig i denna kategori kallas för “får”. I den fjärde kvadranten 
befinner sig “ja-sägare”, medarbetare som förhåller sig till verksamhetens mål och strategier utan att 
ifrågasätta. Medarbetare som hör till denna kvadrant är aktivt engagerade medarbetare som är lojala mot 
sina kollegor. I origo befinner sig medarbetare som är så kallad “överlevare”, de har en god 
anpassningsförmåga för att möta förändrade krav samt kunna prestera på ett bra sätt oavsett om det finns 
tydliga direktiv eller ej (Kelley, 1991). Se figur 2.  
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Figur 2: Kelley:s modell av medarbetares inställning till förändring. 
 

2.5 Attityd och acceptans till ny teknik  
 
TAM modellen visar på att det råder ett tydligt samband mellan en individs attityd och dess acceptans 
av teknik (Davis, 1998). Anställdas attityder till ny teknik varierar och beror på flera faktorer, Haddad 
(1996) uttrycker att positionen som medarbetaren har i organisationsstrukturen inverkar på dess attityd 
till en teknisk förändring i en positiv bemärkelse. Vidare förklarar Haddad att medarbetare som har en 
högre position i organisationen har generellt sätt en mer positiv attityd till ny teknik i jämförelse med 
personer som har en lägre position. Anledningen är att personer som sitter högre upp ser möjligheter 
med tekniken och ser tekniken som en  möjlighet till att införskaffa mer kunskap. Personer som har en 
lägre position kan istället uppleva den nya tekniken som ett hot mot deras befintliga arbetsuppgifter. 
Deras attityd mot en teknisk förändring är negativ då de anser att de har mer att förlora än att vinna på 
införandet av den nya tekniken. Medarbetare som besitter mycket kompetens har överlag en mer positiv 
attityd till tekniska förändringar i förhållande till dem som inte har så mycket kompetens i enlighet med 
Haddad (1996) uttalande. Haddad (1996) förklarar vidare att det är inte enbart position och kompetens 
som spelar roll utan även implementationen av den nya tekniken och beskriver hur viktigt det är att 
övergången till den nya tekniken är välplanerad för att den nya tekniken ska bemötas med positiva 
attityder bland medarbetarna. Är implementationen inte väl genomförd påverkar de medarbetarnas 
attityder i en negativ bemärkelse. Vidare poängterar Haddad att det finns ytterligare faktorer som 
påverkar medarbetarnas attityd till ny teknik, relationen mellan medarbetare och chefer, 
organisationskulturen och arbetsmiljön.  
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2.6 Kompetens 
 

Kompetens är ett begrepp som kan beskrivas utifrån tre delkomponenter: kunskap, vilja och färdigheter. 
Kunskap utgör grunden för kompetens-begreppet, men för att kunna utföra en uppgift behövs mer än 
enbart kunskap en individen behöver ha en vilja att lära sig, engagera sig och ta ansvar samt färdigheter 
för att kunna göra det i praktiken. Delkomponenterna representerar tillsammans en individs kompetens. 
Kompetens är kvalitativt och det är inte säkert att det går att mäta eller beskriva i kvantitativa termer 
(Granberg, 2011; SIS, 2009). 
 
Kompetens kan definieras på olika sätt, SIS (2009) definition av kompetens är följande:  
“Kompetens är förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter”. 
 

 
Figur 3: Tre delkomponenter till en individs kompetens. 
 
Kunskap utgör grunden när man talar om kompetens, Granberg (2011) redogör att det finns olika former 
av kunskap som en individ kan besitta: 

- Faktakunskap 
- Förståelse 
- Färdighet 
- Förtrogenhet 

  
Faktakunskap är mätbara kunskaper som kan mätas i kvantitativa termer i form av mer eller mindre. 
Denna kunskapsform representerar teoretisk kunskap och är kunskap som individen antingen besitter 
eller inte (Granberg, 2011; SOU_1992:94, 1997). 
 
Förståelse beskriver huruvida en individ kan ta till sig kunskap för att förstå, skapa mening med den 
samt förmågan att placera den i ett sammanhang. En individs vilja är en stor motiverande drivkraft för 
att skapa förståelse. Förståelse av kunskap kan mätas i kvalitativa termer i form av mer eller mindre 
beroende på graden av visad förståelse. Förståelse beskriver huruvida individen förstår fenomenet. 
Individer kan uppfatta fenomenet på olika sätt och även visa förståelse för det på olika sätt. Det är 
anledningen till varför förståelse kan beskrivas i kvalitativa termer (Granberg, 2011; SOU_1992:94, 
1997). 
 
Kunskap som färdighet beskriver en individs förmåga att veta hur man ska göra något och hur man ska 
hantera det praktisk baserat på sin kunskap och förståelse för fenomenet. Till skillnad från faktakunskap 
och förståelse är detta en praktisk kunskapsform (Granberg, 2011; SOU_1992:94, 1997). 
 



 

15 

Förtrogenhetskunskap beskriver en individs förmåga att använda kunskap som införskaffats genom 
tidigare handlingar för att möta och hantera nya fenomen och utmaningar. Förtrogenhet som 
kunskapsform syftar till att kunna hantera olika fenomen och samtidigt ha förståelse för hur man kan gå 
tillväga för att hantera fenomenet och även vara medveten om vilka följder som kan uppstå beroende på 
vilken åtgärd individen väljer att vidta. Förtrogenhetskunskap kan vara svår att uttrycka i ord och är en 
form av tyst kunskap som individen utvecklar genom handling (Granberg, 2011; SOU_1992:94, 1997). 
 
Granberg (2011) uttrycker att organisationer gärna vill höja sina medarbetares kompetens genom att 
erbjuda kompetenshöjande insatser i form av utbildning för att dem ska lära sig nya saker. Granberg 
(2011) beskriver vidare att det är vanligt att medarbetare inte får praktisera den införskaffade kunskapen. 
Detta skapar frustration bland medarbetarna, då det inte är säkert att det finns tillfälle att använda den 
nya kunskapen. För att vara säker på att kompetensen behövs i organisationen innan den införskaffas 
kan man se det ur ett annat perspektiv. Istället för att chefen ska bära ansvaret för sina kollegors 
kompetensutveckling kan organisationen erbjuda medarbetarna större befogenheter där individerna 
själva införskaffar nödvändiga kunskaper och färdigheter när de ser behov av det. I en traditionell 
organisation fungerar det inte på det här sättet utan det är chefen som bär ansvaret för medarbetarnas 
kompetenshöjande insatser.  
 
Lindström (2012) beskriver digital kompetens som en av de generella framtidskompetenser. Andra 
kompetenser som ligger i samma kategori är så som problemlösningsförmåga, innovationsförmåga, 
samarbetsförmåga och kritiskt tänkande. Att ha kunskap innebär inte bara att ha information om ämnet 
utan kunna omsätta det man tillägnar sig i praktiken.   
 

2.7 Attitydens inverkan på individens kunskap och handlande 
 
En individs attityd till olika saker som personen ställs inför påverkar dess sätt att reagera i olika 
situationer, reaktionerna som individen har kan såväl vara positiva som negativa eller ambivalenta.  
Individens attityd kan uttryckas på olika sätt, såväl verbalt som icke-verbalt. En attityd kan betraktas 
som en motiverande faktor som antingen styr individen i färdriktning mot ett visst beteende eller ifrån 
det. Attityder påverkar förutom individers beteende deras sätt att agera och handla i olika situationer. 
 
En Attityd kan beskrivas utifrån tre delkomponenter:  

- Kunskapsmässig (kunskap) 
- Känslomässig (inställning)   
- Handlingsmässig (Användning/ hantering) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: En attityds tre delkomponenter. 
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Den kunskapsmässiga delen är kognitiv och baseras på tidigare erfarenheter och kunskap. Den 
känslomässiga komponenten är affektiv och påverkar individens inställning och berör individens 
känslor. Utifrån det emotionella tillståndet bildar individen sin uppfattning som antingen kan vara i 
positiv eller negativ bemärkelse. Den affektiva delen kan komma att spegla hur individen kommer att 
se tillbaka på situationen. Den tredje komponenten utgörs av den handlingsmässiga delen och denna 
beskriver hur individen hanterar och bemöter olika saker och situationer (Granberg, 2011; Shiffman et 
al., 2008).  
 
Tillsammans påverkar dessa tre komponenter en individs attityd och beteende. Det råder ett ömsesidigt 
förhållande mellan den kunskapsmässiga- och den känslomässiga delen i den bemärkelsen att individens 
kunskapsnivå har inverkan på personens inställning som grundar sig på individens emotionella tillstånd. 
Har individen kunskap kring ett ämnesområde påverkar det individens känslomässiga inställning kring 
det antingen positivt eller negativt beroende på vad det handlar om. Saknar individen kunskap får 
individen inte en lika starkt känslomässig reaktion och inställningen till något blir tvådelad, varken 
positiv eller negativ. Förhållandet är ömsesidigt i den bemärkelsen att den emotionella inställningen 
berör individens kunskapsnivå. Har individen en positiv inställning till något speglar det viljan att ha 
eller införskaffa kunskap kring det. Den kunskapsmässiga- och den känslomässiga delen inverkar sedan 
på den handlingsmässiga delen. I den mening att har individen införskaffade kunskaper kring en sak 
eller ett fenomen påverkar det individens agerande huruvida den kommer att hantera eller bemöta något. 
Individens inställning kan påverka dess sätt att agera och handla. Har individen en positiv emotionell 
inställning till något kan detta medför att individen väljer att handskas med en viss sak eller fenomen 
till skillnad från om dess emotionella inställning varit negativ. Det finns även andra dimensioner som 
inverkar på den handlingsmässiga delen, sociala förhållanden och resurser i form av tid och pengar 
(Granberg, 2011). 
 
Lennerlöf (2000) redogör att kunnande (kunskap) är en förutsättning till handlande (hantering/ 
användning). Människor använder sig av olika redskap för att förbättra och förenkla sitt handlande. För 
att lyckas med handlandet krävs:  

- Förmåga hos människan 
- Förmåga hos redskap 
- Dessa förmågor är samstämda  

 
Enligt Lindström (2012) är praktisk färdighet en förmåga att kunna genomföra ett visst moment eller att 
kunna använda sig av ett redskap eller en tjänst, vilket kan tränas och förbättras. Användning ger upphov 
till en varaktig kapacitetsförändring som är oberoende av åldrande, glömska eller biologisk mognad. 
Praktisk färdighet har en stor betydelse för resultatet. Lindström (2012) beskriver att användning eller 
samverkan med redskap har en direkt koppling till kompetens och lärande. Högre kompetens speglas i 
bättre hantering och användning men ökad användning kan även resultera i utvecklad kompetens. 
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3 METOD 
 

I detta kapitel redovisas tillvägagångssätt av arbetet. Respondentval och metodval för studien som 
används vid insamling och analys av empiri presenteras och diskuteras. Upplägget av detta avsnitt ser 
ut som följande: Forskningsansats, Datainsamlingsmetoden, Genomförande, Analysmetod och Validitet 
& Reliabilitet.  

3.1 Forskningsansats 
  
Detta arbete grundar sig på en abduktiv forskningsansats, i och med att den vetenskapliga litteraturen 
om digital mognad finns på en organisatorisk nivå men är begränsad på individnivå. En abduktiv ansats 
tillåter författarna att alternera mellan insamlade empiriska data och teoretiska ramverk för att bidra med 
fortsatt forskning kring digital mognad. En induktiv ansats har utgångspunkt i empiri och en deduktiv 
ansats har utgångspunkt i befintliga teoretiska ramverk. Det abduktiva förhållningssättet skapar en 
flexibilitet i arbetet och tillåter att empiri och befintlig teori appliceras i samverkan med varandra.  Som 
Alvesson och Sköldberg (1994) uttrycker det är abduktion en kombination av induktiva och deduktiva 
inslag. Inledningsvis var forskningsansatsen av en induktiv karaktär i den bemärkelsen att empirisk data 
samlades in och var utgångspunkt för forskningen. När materialet granskades utvecklades tre specifika 
temaområden för att beskriva en individs digital mognad med utgångspunkt från definitionen av digital 
mognad på individnivå, vilket kan förklaras som en deduktiv ansats för att analysera empirin. 
Forskningsansatsen blir abduktiv då forskningen utgår från det empiriska materialet men använder sig 
av teoretiska temaområden för att analysera den digitala mognaden hos en individ. 
  
Författarna har valt att göra en studie av kvalitativ karaktär för insamling och analys av empiriska data. 
Den kvalitativa metoden ger författarna möjligheten att generera ett djupare resonemang kring digital 
mognad på individnivån genom intervjuer. En kvalitativ studie kännetecknas av flexibilitet där den 
upplevda situationen under intervjuerna varierar mellan olika respondenter (Ghauri & Gronhaug, 2010). 
Upplägg och frågeställningar kan förändras under arbetets gång beroende på respondentens givna svar. 
En intervju kan även förändra upplägget för nästkommande intervju om viktiga informationer 
uppmärksammas (Repstad, 1993). För detta arbete är det även lämpligt att applicera en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa metoderna för att möjliggöra insamling av empiriska data i olika former, 
numeriskt, verbalt och i skrift och därmed ger en kompletterande syn på fenomenet. På grund av att 
studien är begränsad i både tid och omfång så har författarna valt att prioritera den kvalitativa metoden.  
  

3.2 Datainsamlingsmetoder 
  

3.2.1 Litteraturstudie 
  
Som Ghauri och Gronhaug (2010) beskriver det är huvudsyftet med en litteraturstudie att ta del av 
befintlig forskning och skapa ökad förståelse för olika teoretiska begrepp, koncept och metoder innan 
ny forskning och fortsatta studier genomförs. En litteraturstudie har genomförts för att göra skapa en 
teoretisk grund att basera arbetet på och komma fram till ett lämpligt forskningsområde. I 
litteraturstudien identifierades en forskningslucka inom området digital mognad på individnivå. Utifrån 
litteraturstudien utformades examensarbetets syfte och forskningsfråga kring digital mognad. Studien 
har även legat till grund för framtagandet av intervjuguide innehållande lämpliga intervjufrågor. 
Litteraturen som har inkluderats har hämtats från vetenskapliga artiklar, tidskrifter och böcker från 
BTH:s databaser Summon och Web of Science. Detta för att säkerhetsställa att materialet är 
vetenskapligt granskat. Urvalet av vetenskapliga artiklar och tidskrifter grundar sig förslagsvis på 
följande sökord: “Digital mognad”, ”Internet of thing”, ”Digital maturity”, ”Employees AND Digital 
maturity”. 
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3.2.2 Semistrukturerad intervju 
Metoden som författarna har valt att applicera för att samla in empiriska data är kvalitativ med inriktning 
på semistrukturerade intervjuer. Motiven för att denna typ av intervju skall tillämpas är att den öppnar 
upp för insamling av djupgående information kring de anställdas perspektiv till begreppet digital 
mognad. Det som kännetecknar en semistrukturerad intervju är att den har en flexibel karaktär av både 
strukturerad och ostrukturerad intervju. För att genomföra en semistrukturerad intervju krävs noggranna 
förberedelser. Ett tydligt urval av antalet respondenter, vilka personer som skall intervjuas och vilken 
typ av frågor som skall ställas under intervjun. Däremot skall frågorna som ställs ha en mer öppen 
karaktär som leder fram till en diskussion och personen som intervjuas får utrymme för att uttrycka sitt 
perspektiv. Vid kvalitativa studier ger semistrukturerade intervjuer en djupare inblick kring 
forskningsområdet. Det är en central metod att applicera när man är intresserade av olika personers 
synsätt och perspektiv kring området som studeras (Ghauri & Gronhaug, 2010). Den semistrukturerade 
intervjun gav författarna en djupare inblick kring hur kommunanställda arbetar med att bemöta ny 
teknik, hur de förhåller sig till begreppet digital mognad och deras syn på införandet av IoT.  
  

3.2.3 Urval av respondenter 
  
Den kommunala verksamheten som denna studie fokuserar på är Karlskrona kommun. Motiven till 
varför just denna kommun studeras är att Karlskrona kommun är en digitaliseringskommun som aktivt 
arbetar med digitalisering. De ser IoT som ett viktigt utvecklingsområde för att digitalisering skall äga 
rum. Då Karlskrona kommun har påbörjat implementeringen av IoT-tekniken var förhoppningen att de 
skulle kunna bidra med goda inputs till denna studie. Urvalet av respondenter har en stor påverkan på 
utfallet av den empiriska studien. För att skapa en uppfattning av kommunalanställdas digitala mognad 
behöver det inkluderas respondenter från olika verksamhetsområden, befattningar, bakgrund, kön, ålder 
och kompetens i kommunen. Urvalet grundar sig på att författarna är intresserade av att erhålla ett 
helhetsperspektiv över verksamheten istället för över ett enstaka verksamhetsområde.  
 
Urvalet av respondenter är begränsat och grundar sig på ett selektivt urval som författarna har föreslagit 
till sin handledare på Karlskrona kommun. Författarna föreslog att som ovannämnt att det behöver 
inkluderas respondenter från olika verksamhetsområden i kommunen, individer med olika bakgrund, 
befattning och kompetens. Utifrån vår förfrågan föreslog handledaren några olika namn på 
kommunanställda som kunde tänkas medverka i intervjuerna. Författarna valde ut 12 stycken 
respondenter utifrån listan med personer som vår handledare föreslagit. I samverkan med sin handledare 
på kommunen har författarna kommit i kontakt med de utvalda respondenterna och bokat tider för 
intervjuer. Urvalet av antalet respondenter selekterades till 12 stycken, där majoriteten arbetar inom 
olika verksamhetsområden och använder teknik i olika grad i sitt yrke. Samtliga respondenter hålls 
anonyma och tilldelas ett nummer, urvalet av respondenter presenteras i tabell 1. 
  
Tabell 1: Urval av respondenter. 
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3.3 Genomförande  
  

3.3.1 Intervjudesign 
En intervjuguide togs fram innan genomförandet av intervjuerna och inkluderade intervjufrågor med 
öppen karaktär som möjliggjorde att ställa följdfrågor. Litteraturstudien låg till grund för designen av 
intervjufrågorna. De inledande frågorna i intervjuguiden skulle öppna upp till en diskussion och 
fokuserade på respondenternas bakgrund i organisationen. Frågorna designades sedan på ett sådant sätt 
att de skulle leda till mer beskrivande och utvecklande svar snarare än koncisa svar från respondenten. 
Frågorna var indelade i olika kategorier för att täcka samtliga områden som behövdes för att studera den 
digitala mognaden. Intervjuguiden presenteras i bilaga A. I den förberedande fasen utarbetades flertalet 
frågor som handlar om respondenternas upplevelser och erfarenheter kring området IoT. Vilka frågor 
som har ställts under intervjuerna beror på respondentens svar och kunskapsnivå till tekniken. 
Intervjufrågorna som har ställts har även anpassats efter tidigare genomförda intervjuer. Frågorna har 
även kontrollerats och diskuteras med handledaren på BTH kring relevansen av innehåll och upplägg. 
Innan den första intervjun ägde rum ställdes samtliga intervjufrågor till utvalda testpersoner för att 
kontrollera formulering av frågor och för att vässa intervjutekniken.  
  

3.3.2 Intervju 
Intervjuerna har haft en semistrukturerad karaktär och har genomförts på plats i kommunhuset med en 
respondent åt gången mellan den 28 mars och 5 april 2019. Tidsåtgången per intervju har varierat mellan 
30 och 60 minuter. I inledningen av intervjun blev respondenterna introducerade till syftet med intervjun 
och vad som förväntades av dem som deltog. Anledningen till att respondenterna inte har blivit 
informerade tidigare var på grund av att undvika förberedda svar på frågorna. På detta sätt framkom 
även respondenternas reaktioner till respektive fråga som har betydelse vid analys av data. Följdfrågor 
ställdes när respondenten gjorde intressanta uttalande som behövde en djupare förklaring. 
Intervjufrågorna som har ställts har även anpassats efter tidigare genomförda intervjuer för att erhålla 
ett mer djup. När föregående respondent har gjort intressanta uttalande utöver våra intervjufrågor har 
författarna valt att inkludera frågan till nästkommande respondent. Respondenterna blev av etiska skäl 
informerade om att intervjun skulle spelas in innan intervjun ägde rum och de fick godkänna det valda 
upplägget innan inspelning startade. Under intervjuernas gång har samtliga intervjuer dokumenterats 
och spelats in. Walsham (1995) poängterar att det finns stora fördelar med att spela in respondentens 
svar för att säkerhetsställa att inga detaljer går förlorade. Intervjuerna dokumenterades även i skriftlig 
form där intressanta nyckelord och respondenternas fysiska reaktioner samt tonläge noterades. När 
intervjun var avslutad transkriberades materialet. 
 

3.4 Analysmetod 
  
Vår studie har analyserats kvalitativt där den insamlade empirin har genomgått en tematisk analys. 
Langemar (2008) argumenterar att en tematisk analys är lämplig att använda när intervjuer skall studeras 
mer djupgående. Tematisk analys möjliggör en detaljerad tolkning av respondenternas perspektiv. 
Analysen inleds med transkribering och sammanställning av insamlade data från intervjuer som sedan 
tolkas och analyseras utifrån teori för att finna lämpliga temaområden att utgå från (Braun & Clarke, 
2006). När intervjuerna var genomförda påbörjades transkriberingen av det inspelade materialet, 
intervjuerna har transkriberats ordagrant utan någon tolkning för att kvalitetssäkra det transkriberade 
materialet. Totalt sett har 78 sidor intervjuer transkriberats. När transkriberingen var färdig påbörjades 
granskningen och färgkodningen av materialet. Med utgångspunkt från de tre kategorierna: inställning, 
kunskap och användning som beskriver digital mognad på individnivå har det transkriberade materialet 
färgkodats. Varje kategori fick sin egen färg för att tydliggöra innehållet, färgkodningen presenteras i 
tabell 2 nedan. 
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Efter färgkodningen analyserades materialet efter följande temaområden: inställning, kunskap och 
användning tillsammans med teoretiska ramverk som det redogörs för i kapitel 2.1 för att komma fram 
till vilka faktorer som inverkar på anställdas digitala mognad i en kommunal verksamhet. 
  
Några av de teoretiska materialen som redovisas i det teoriavsnittet har inte kommit till användning i 
analysen, men som har en betydelse för ökad förståelse för digital mognad och arbetets problemområde.  
  
Tabell 2: Färgkodning av transkriberat material. 
Tema kategorier Färg 

Inställning Lila 

Kunskap Grön 

Användning Röd 

Övrigt Gul 

 
 

3.5 Validitet & Reliabilitet 
 

En studies validitet beskriver huruvida forskaren har undersökt det som denne ämnar sig att undersöka 
(Ejvegård, 2003). Studiens reliabilitet syftar till att beskriva huruvida undersökningen kan repeteras för 
erhållandet av ett överensstämmande resultat (Bryman, 2002). 
  
För att säkerhetsställa att arbetet har en god validitet har intervjuguiden som framtagits granskats av vår 
handledare. Syftet med denna granskning var att identifiera ifall det fanns några felaktiga frågor, som 
Kirk & Miller (1986) beskriver det  kan felaktigt ställda frågor ge upphov till att studien får en låg 
validitet. För att minimera denna risken granskades frågorna av vår handledare. Testintervjuer har 
genomförts för att kontrollera att svaren på frågorna genererar det som författarna ämnar undersöka. En 
annan kvalitetshöjande åtgärd som forskarna av denna studie vidtagit är att innan intervjuerna 
genomfördes studerades den kommunala verksamheten för att skapa mer förståelse för organisationens 
uppbyggnad och roll i samhället. Detta för att sedan kunna selektera urvalet av respondenter och 
inkludera respondenter från olika verksamhetsområden med olika kompetenser och bakgrund. För 
erhållandet av en god validitet studerades även verksamheten för att forskarna av denna studie skulle 
kunna kontrollera att frågorna som togs fram var lämpliga att ställa. 
  
Under intervjuernas gång har även inspelningar gjorts för att säkerhetsställa att materialet transkriberas 
så exakt som möjligt, vilket kan minska risken för feltolkningar av data vid analysen. Intervjuerna har 
transkriberats ordagrant och kontrollerats av forskarna till denna studie för att säkerställa att 
informationen inte har blivit vinklad. På så sätt framhävs den mest rättvisa bilden av verkligheten som i 
sin tur kan redovisas så detaljrikt som möjligt. För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt och för att 
förtydliga resonemanget till studiens resultat för läsaren har det återgivits en stor del av det empiriska 
materialet. Detta ger även läsaren ett större utrymme att skapa en egen uppfattning av analysen. Som 
Weber (2004) beskriver är det viktigt att forskare som gör kvalitativa studier tolkar den empiriska data 
med ett öppet sinne och inte låser sig fast vid ett visst förväntat resultat i förväg för erhållandet av en 
god reliabilitet i arbetet. 
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4 EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in för att studera forskningsfrågan. Inledningsvis ges 
en övergripande beskrivning av Karlskrona kommun och dess verksamhet. Därefter redovisas det 
empiriska materialet som samlats in genom intervjuer. I detta avsnitt presenteras empiriskt insamlad 
primärdata från 12 stycken semistrukturerade intervjuer som genomförts ur ett urval bland Karlskrona 
kommuns anställda. Respondenternas svarande utgår från följande tre kategorier: inställning, kunskap 
och användning. 
 

4.1 Karlskrona kommun 
 
Karlskrona kommun befinner sig i den östra delen av Blekinge län med 66709 invånare och har nästan 
6000 anställda och är länets största arbetsgivare. (Karlskrona Kommun, 2019) Kommunen har ansvar 
för olika områden som berör Karlskronas invånare, pendlare samt turister såsom skola, omsorg, bo och 
bygg, samhällsplanering och trafik, kultur, fritid och näringsliv. Karlskrona kommun består av 9 olika 
förvaltningar och 10 olika nämnder utöver kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige ansvarar för att ta beslut om viktiga frågor som rör kommunen och skall 
representera invånarna. Kommunstyrelsens skall koordinera och leda kommunens olika verksamheter. 
Kommunens olika områden representeras av varsin nämnd som bär ansvar för det verksamhetsområdet 
och till varje nämnd finns även en förvaltningsorganisation. Följande förvaltningar är inkluderade i 
kommunen: kommunlednings-, arbetsmarknads-, drift- och service-, funktionsstöds-, kultur- och fritids-
, kunskaps-, miljö- och samhällsbyggnads-, social- och äldreförvaltningen. (Karlskrona Kommun, 2018) 
 
Kommunen arbetar aktivt med digitalisering och ser den tekniska utvecklingen som grunden för att 
digitalisering skall äga rum. Digitalisering möjliggör nya former av lagring, hantering och användning 
av data och information. Kommunen ser IoT som ett viktigt  utvecklingsområde för att möjliggöra detta. 
Eftersom att det ställs nya krav på att kommunens tjänsteerbjudande skall utvecklas och expanderas i 
takt med att den tekniska utvecklingen går framåt. Förväntningarna är att kommunen ska kunna leverera 
en högre servicegrad och erbjuda tillgång till mer uppdaterad information. Kommunen arbetar med 
strategin “Det smarta Karlskrona” för att bedriva digitalt utvecklingsarbete inom e-Hälsa, e-Förvaltning, 
smart city och digitalisering av skola. Syftet är att leverera en högre servicenivå åt medborgarna genom 
att förbättra och utveckla innovation och anpassningsförmågan i kommunen. Målsättningen är att skapa 
en enklare vardag, erbjuda en högre kvalitet samt skapa förvaltningar som främjar delaktighet och 
innovation. Karlskrona är en av Sveriges mest utvecklade kommuner inom digitalisering, de erbjuder 
en rad olika digitala självservicetjänster som medborgare och företagare kan ta del av. I kommunen blir 
sensorer och uppkopplade enheter blir allt vanligare för att mäta olika data och samla information som 
berör staden. (Karlskrona kommun, 2017) 
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4.2 Empiriskt material från intervjuer 
 

4.2.1 Respondent 1 - Tillväxtavdelningen 
 
Inställning 
Respondent 1 använder sig av starka ord “Jag älskar utmaningar! Jag älskar förändringar!” för att 
förtydliga att den är en mycket förändringsbenägen person. Respondenten arbetar i nuläget med ett 
förändringsarbete som handlar om att transformera verksamheten från det traditionella till mer 
nytänkande. Strävar alltid efter att ligga långt fram och engagerar sig gärna i utvecklingsprojekt som 
personen brinner för. Personen har ett positivt synsätt på IoT och anser att det finns “oändliga 
möjligheter” med tekniken. Personen ser digitalisering som en naturlig utveckling och ser nyttan och 
behovet med en digital transformation i verksamheten men är samtidigt kritisk. Citatet nedan visar på 
respondentens kritiska förhållningssätt till tekniken.  
  
“Det positiva med tekniken är att det oftast förenklar din vardag. Men det negativa är att det ibland 
också kan förstöra din vardag för att är inte processerna redan i ett tidigt skede kopplade till stödsystem 
eller CRM system så ska man försöka att implementera detta över tid och då blir det också att det blir 
olika kunskapsnivåer och olika interaktionsnivåer i CRM system. Då skapar det nästan mer brist än vad 
det skapar en positiv inverkan.” 
 
Respondenten anser att tekniken kan förenkla ens vardag om tekniken implementeras på samtliga delar 
av verksamheten för att skapa en jämn kunskap- och interaktionsnivå i verksamheten för att undvika en 
negativ inverkan av tekniken. 
 
Kunskap  
Respondenten uppvisar goda kunskaper kring den allmänna förståelsen av IoT genom att denne uppvisar 
ett starkt självförtroende när det talas om tekniken. Personen ser möjligheter med tekniken men är 
samtidigt kritisk till vilka risker som detta innebär vilket ger intrycket att personen har goda allmän 
kunskaper. Respondentens kunskapsnivå uppfattas som hög men det finns utrymme för ytterligare 
kunskapsbildning kring den tekniska uppbyggnaden av IoT. 
 
Användning  
Respondenten kommer inte i kontakt med IoT i sitt dagliga yrke men försöker engagera sig i olika 
digitala plattformar för att underlätta sina egna arbetsuppgifter. Personen kommer ibland i kontakt med 
IoT via olika samarbetsprojekt mellan kommunen och näringslivet. 
 

4.2.2 Respondent 2 - Kommunledningsförvaltningen  
 
Inställning  
Respondent 2 beskriver digitalisering med tre ord “Tillgänglighet”, “Öppenhet” och “Snabbhet”. Detta 
uppfattas som ett positivt synsätt på digitalisering. Respondentens arbetsuppgifter innefattar hantering 
av olika data som berör verksamheten och förklarar vidare att digitaliseringsutvecklingen underlättar 
åtkomst och hantering av data: “Jag jobbar med kartor till exempel som var enormt tungt och var 
tidskrävande tidigare men nu kan jag liksom leka mig runt och trycka på knappar och greja runt och ha 
kartan digitalt”. Personen har ett nyfiket synsätt på IoT och tycker att det är spännande, ser inga hinder 
med tekniken och uppvisar ingen rädsla. Respondenten ser möjligheter med IoT inom olika 
implementeringsområden. Problem är inte något hinder utan drivkraften till att genomföra ett 
utvecklingsarbete för att få något att fungera bättre. När det talades om motivationen till användning av 
ny teknik, uttryckte respondenten som följande: 
“Det ska ge någonting. Jag sitter med en gammal telefon. Jag behöver inte någon ny telefon egentligen 
men funktionen uppdateras hela tiden, om en månad blir grejerna gamla” (Respondent 2.) 
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Kunskap  
Respondent 2 uppvisar allmänna kunskaper om IoT, är medveten om möjliga användningsområden av 
tekniken men har mindre kunskap om den tekniska biten gällande IoT. Personen uttrycker sig om att det 
inte finns något behov av kompetensutveckling i dagsläget gällande tekniken. Då respondenten inte 
uppvisar något kritiskt förhållningssätt och enbart ser positivt på IoT kan detta tolkas på två olika sätt. 
Antingen har personen en inställning på att “allt är möjligt” och att inga problem är omöjliga att lösa 
eller kan det tyda på en lägre nivå av kunskap kring brister och risker med tekniken. Respondentens sätt 
att agera förändrades när det kom till frågor som riktade sig till individens kunskapsnivåer i jämförelse 
med organisatoriska frågor. Då blev personen något tillbakadragen, uttryckte sig kort utan vidare 
förklaringar eller exempel.  
 
Användning  
Respondenten uppvisar att det inte finns en närmre kontakt med chefen eller andra kollegor det är ingen 
annan som arbeta med samma fråga. Personen arbetar självständigt i sitt område och får driva 
utvecklingsarbete på egen hand. Personen har ingen direkt kontakt med den fysiska IoT tekniken i sitt 
yrke, däremot använder personen den insamlade data och tolkar samt sammanställer denna då det ingår 
som en del i arbetsuppgifterna. Personen förklarar att ett hinder till att användningen av tekniken: “Det 
kanske är att vissa system är väldigt dyra, stor kostnad. I så fall också att när jag jobbar med gamla 
data, det finns ingen digital ingång”. (Respondent 2) 
 

4.2.3 Respondent 3 - HR 
 
Inställning  
“Kvalitetssäkring. Minskad belastning. Enklare flöden. Enklare processer. Enklare att göra lika för 
både arbetsgivare och medarbetare. Enklare sätt att kommunicera”. Respondent 3 uppger dessa 
fördelar när det talas om digitalisering och IoT. Detta tolkas som att personen har en positiv inställning 
till IoT och är öppen för förändringar. Är inställd på att IoT tekniken kommer vara ett digitalt verktyg 
som kommer användas mer i framtiden. Personen använder ett starkt uttryck “Vi måste anta nya 
utmaningar för att kunna överleva”. Med detta menas att man inte kan klara sig om man inte hänger 
med i utvecklingen. Med denna inställning uppvisar respondenten en förändringsbenägenhet. För 
personen är det viktigt att tekniken inte ersätter det personliga mötet utan används som ett komplement. 
 
Kunskap  
Respondent 3 påvisar en lägre kunskapsnivå kring IoT, har hört talas om begreppet men vet inte riktigt 
hur tekniken fungerar eller hur den ska hanteras. Personen ser behovet av en kompetensutveckling av 
tekniken men anser att det inte finns utrymme i form av tid samt gemensam målbild för att genomföra 
detta i dagsläget.  
 
Användning 
Respondenten har ingen användning av IoT i sitt yrke, däremot använder personen  
ett stort antal digitaliseringsverktyg. Under intervjun framkom det att respondenten har arbetat inom 
olika verksamhetsområden och lyfter fram diverse digitala verktyg som används i de olika rollerna. 
Betonar att behovet av användning varierar beroende på vilken roll personen ha. Respondenten uppvisar 
att den inte har särskilt stor användning av digitalisering i en av rollerna medan i den andra rollen 
uttrycker personen sig att det är en självklarhet. 
“...Så det är arbetsinnehåll, det ligger liksom i vår profession och då är digitalisering som en given 
del.” (Respondent 3) 
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4.2.4 Respondent 4 - Tillväxtavdelningen 
 
Inställning 
Respondent 4 har en positiv inställning till IoT tekniken men har svårigheter att se hur tekniken skulle 
kunna implementeras i verksamhetsområdet som personen verkar inom i dagsläget. 
 
“Jag vet inte riktigt hur man skulle kunna införa IoT i mitt yrke, det kan vi säkert men jag kan inte direkt 
se det framför mig nu”, “Jag kan inte så mycket om tekniken än men det kommer väl så småningom”. 
(Respondent 4) 
 
Citaten ovan uppvisar personens inställning kring tekniken, att IoT är relativt nytt för personen men det 
är något som kommer att bli allt vanligare framöver. Respondenten framhåller en positiv ton när det 
talas om tekniken även om det framhäver en lägre kunskapsnivå.  
 
Respondenten “Älskar förändringar” och ser utmaningen som något lockande och har lång erfarenhet 
av att jobba med utveckling kring digitalisering. Personen har ett kritiskt förhållningssätt är medveten 
om vilka hinder som kan uppstå längs vägen men uppvisar ingen rädsla och försöker hitta möjliga vägar 
för att ta sig förbi hinder som bromsar upp utvecklingen. 
 
 
Kunskap  
Personen uppvisar allmänna kunskaper om IoT, är medveten om att utvecklingen är på gång samt hur 
och var tekniken kan implementeras. Till exempel genom att kunna styra tekniska enheter med inbyggda 
sensorer i hemmet med mobilen. Respondentens hanteringsförmåga är låg i dagsläget men ser samtidigt 
nödvändigheten med en kompetensutveckling. Däremot har personen en hög kunskapsnivå kring andra 
digitaliseringslösningar bortom IoT. “Så jag tycker att jag kan det till den nivå som jag har behov av. 
För att det är först att när man upptäcker att jag har ett behov kan man bli motiverad att gå en 
utbildning.” 
 
Användning  
Respondenten kommer i kontakt med begreppet IoT via olika projekt som kommunen har med externa 
samarbetspartners. Däremot är IoT inte något som personen kommer i kontakt med i sina dagliga 
arbetsuppgifter. Personen anser att det inte finns ett behov av tekniken i yrket i dagsläget. När tidigare 
tekniker har introducerats har det funnits incitament för att införa dem. 
 

4.2.5 Respondent 5 - Kommunikation och marknadsföringsenheten 
 
Inställning 
Respondent 5 påvisar en positiv inställning till IoT tekniken och bemöter den med öppenhet och 
nyfikenhet. Vidare beskrev respondenten orsaken till sin positiva inställning i jämförelse med andras: 
“Folk är lite rädda över vad händer med mig och min roll. Men jag tycker ändå att man har varit ganska 
tydliga från vår ledning att vi kommer behöva alla anställda vi har och många till så det handlar inte 
om att ersätta folk utan vara beredd att jobba på ett annorlunda sätt.”. Under intervjun framkom det 
att personen inte har några större invändningar mot tekniken i form av hinder och ser inget negativt med 
IoT. Respondenten beskriver IoT som ett extra verktyg för att höja servicenivån ytterligare utöver 
basutbudet såsom digitala formulär och enkäter. Personen är något osäker kring hur IoT tekniken skulle 
kunna användas men är säker på att den skulle skapa nytta och underlätta visualisering av data.  
 
Kunskap  
Respondentens kunskapsnivå kring IoT tekniken är låg i förhållande till andra digitala tekniker som 
personen har erfarenhet av att jobba med. Under intervjun beskriver personen några konkreta exempel 
på vilka nytta IoT kan tänkas bidra med i yrket. För personen är IoT en relativt ny teknik, även om det 
talas om IoT på arbetsplatsen finns det inte särskilt många konkreta IoT lösningar i praktiken som man 
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kan lära sig av. Respondenten uttrycker att “ IoT är lite konstigt och high-tech”. I nuläget är IoT 
komplext att förstå och hantera, respondenten skulle få ökad förståelse om det finns praktiska exempel 
eller introduceras som en naturlig del av utvecklingen. 
 
Användning  
Respondent 5 uppvisar att den digitala användningen av IoT är lågt då personen inte har något i sitt 
uppdrag som är kopplat till tekniken i nuläget. Personen är övertygad om att det finns fler 
användningsområde av IoT och att det kommer bli allt vanligare.  “Jag tror att man har kommit långt 
med IoT i vård och omsorg för det är där man har sett den konkreta nyttan. Men jag är helt övertygad 
om att man kan sätta sig med vilken verksamhet som helst och hitta bra användningsområden.”. 
Respondenten förklarar vidare att det saknas något formellt uttalat i tjänsten att man ska arbeta med 
digitaliseringen utan det är det personliga intresset som driver.  
 

4.2.6 Respondent 6 - Äldre- och funktionsstödsförvaltningen 
 
Inställning  
“Jag tyckte att det var roligt att göra något helt annat som jag aldrig har gjort innan och jag tänker 
såhär att jag vet vilken brist på personal vi har och kommer och få”. Detta tyder på att respondent 6 har 
en kritisk inställning och har förmågan att se problem tidigare än andra. Därmed såg personen nyttan av 
nya tekniker bland annat IoT som kan vara lösningar till problemet. Upplever även att IoT är relativt 
nytt men samtidigt spännande. Personen uppvisar okunnighet när det kommer till den tekniska biten 
men i rollen den har i dagsläget handlar det framförallt om att hitta nya tekniska funktioner för att 
underlätta för en specifik målgrupp av invånare i samhället. Under intervjun uttryckte personen: “inte 
ett smack, ingenting” när det talas om intresse för IoT. Respondenten förklarar vidare att det inte är 
relevant att lära sig mer om tekniken då personen ansvarar för andra delar utöver den tekniska biten och 
att det finns andra som är mer kunniga och som kan ta ansvar för det området.  
 
Kunskap  
Respondent 6 uppvisar en mycket låg kunskapsnivå kring IoT tekniken och tar inte initiativet till att lära 
sig. “Jag lär mig inte om den för den finns andra som kan det, jag kan inte lära mig allting”. Däremot 
har personen hört talas om begreppet och är medveten om att det används inom vård och omsorg samt 
att det bidrar till kvalitetssäkring. 
 
Användning 
Respondenten har ingen användning av IoT i sitt yrke. Däremot framkom det under intervjun att det 
ligger i personens arbetsuppgifter att se nyttan med att implementera och utvärdera tekniska funktioner 
för att underlätta det fysiska arbetet, detta kan ibland resultera i en teknisk IoT lösning som någon teknisk 
kunnig har tagit fram för att göra det enklare för användaren. Personen föredrar analoga arbetssätt även 
när det gäller vardagliga arbetsmoment. “Att man får utrymme utöver sin arbetstid. Att man får 
prioritera det arbetet. Både att lära sig och att komma med förslag, utvecklingsförslag, att det skapar 
förutsättningar för dem att gå på utbildningar.“(Respondent 6) 
 

4.2.7 Respondent 7 - Utvecklingsavdelningen 
 
Inställning  
Enligt respondent 7 bidrar IoT med mer “vinst” än förlust såväl tidsmässigt, miljömässigt och 
kostnadsmässigt. Personen ser IoT som något positivt men är samtidigt medveten om att det även finns 
negativa delar med tekniken. Respondenten uppgav inga konkreta exempel på vad som var negativt. 
Respondenten ser IoT som en del av den naturliga utvecklingen som verksamheten måste ta itu med:   
“Oavsett om vi vill eller inte så kommer det att komma då tycker jag att det är bra att vara ganska tidig 
med det. Då har vi möjlighet att påverka det mycket mer tänker jag”.  
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Detta kan även tolkas som att personen är redo och orädd för en digital utveckling oavsett vilka tekniker 
det gäller.  När det talades om hur man skulle kunna höja intresset för nya tekniker uttalade respondenten 
att: “man måste våga testa”. Vidare uttrycker personen att det är inte bara att köpa och installera utan 
hantera på rätt sätt. För personen är IoT en del av digitaliseringen och fungerar i samverkan med andra 
digitala tekniker. 
 
Kunskap  
Respondenten uppvisar en god förståelse och kunskap kring IoT. Under intervjun uppkom några 
konkreta exempel på olika implementeringsområden för tekniken såväl yrkesrelaterat som privat. Det 
framkom att respondenten har erfarenhet av att hantera IoT tekniken och ser vilken nytta tekniken 
medför. Däremot uppvisar personen inget större behov av kompetensutveckling i dagsläget.  
 
Användning 
Respondent 7 har erfarenhet av att använda IoT privat men även på jobbet fast i mindre skala. Olika IoT 
lösningar har testats och diskuterats på avdelningen där personen jobbar men det är ingen som har 
implementerats än. Respondenten förklarar vidare om den låga användningen av tekniken: 
“Om man har haft mer pengar från ledningen. Om man hade haft mer pengar för investering varje år. 
Man måste bli tillåten att testa även om det kostar och tar tid.” 
 

4.2.8 Respondent 8 - Kommunledningsförvaltningen 
 
Inställning 
Respondent 8 uppfattas vara förändringsbenägen och som inte nöjer sig med ett visst tillstånd utan anser 
att det ska ske ständiga förbättringar:  “Jag tror att man måste titta på rutiner hela tiden, är det optimalt 
att jobba på det här sättet eller kan vi göra någonting annat”. Den digitala utvecklingen är en 
kontinuerlig förändringsprocess som fortlöper med tiden. Däremot handlar det inte bara om att 
implementera nya tekniker, det behövs också ett strukturerat arbetssätt för att arbeta med förändringar 
och skapa värde av tekniken. Det gäller att ha ett tankesätt att våga prova på nya saker. Vilket uppfattas 
som att respondenten har ett kritiskt synsätt som är varken positivt eller negativt. Respondenten ser IoT 
som en ny teknik som kommunen kommer att arbeta mer med i framtiden då det ställs krav från 
omvärlden. För ett ökat intresse skall IoT introduceras som en förbättring snarare än en förändring.  
 
Kunskap 
Respondentens kunskapsnivå kring IoT uppvisas som låg då personen inte har tidigare erfarenheter av 
tekniken. Respondenten har hört talas om begreppet och är medveten om att man har försökt att 
implementera IoT lösningar inom olika områden i kommunen. Respondenten uttrycker vidare att: “Man 
behöver inte veta exakt hur det går till men alla behöver ha någon form av översiktlig kunskap om vad 
som finns och inte finns gällande IoT. Jag tror det är viktigt att vi inte alla ska bli IT eller 
digitaliseringsexperter”. Vilket uppfattas som respondentens argument till den nuvarande 
kunskapsnivå. “Vi måste kompetens höja vissa medarbetare på olika sätt” med detta menar 
respondenten att kompetenshöjande insatser är viktiga för dem som har användning av tekniken men att 
personen i fråga inte ser nödvändigheten av högre IoT kunskaper i sitt befintliga yrke. 
 
Användning 
Respondent 8 har ingen användning av IoT i sitt befintliga yrke. Personen yttrar sig om att den istället 
har användning av andra digitala verktyg i sin tjänst.  
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4.2.9 Respondent 9 - Trafikplanering 
 
Inställning 
“Det minskar risken att saker försvinner. Att få det på mail istället för ett brev som kanske inte kommer 
fram” .“Man började fundera på hur kan vi använda det digitala ut till medborgarna, underlätta på det 
området”. (Respondent 9) 
Respondent 9 uppvisar ett stort intresse för IoT tekniken och ser inte bara nyttan men även  
nödvändigheten av implementering av tekniken i verksamheten för att skapa goda förutsättningar för 
medborgare. Under intervjun framhävande personens stora passion och drivkraft för tekniken genom 
sina uttalande och sätt att agera. Bemöter IoT tekniken med öppenhet och nyfikenhet och är samtidigt 
medveten om risker och dess eventuella brister. Personen uppvisar en lösningsorienterad inställning och 
målar upp olika tänkbara scenarion som kan inträffa vid implementerandet av IoT. Detta visar dennes 
kritiska förhållningssätt till tekniken genom att uttrycka sig: “Det är inte bara att implementera” och 
uppger exempel på problemen som kan uppstå.  
 
Kunskap 
Respondenten har inga förkunskaper kring IoT innan projektet startades men arbetsuppgifterna gav 
upphov till behov av att öka sina kunskaper kring tekniken vilket resulterar i att personen i dagsläget har 
goda IoT kunskaper. 
 
Användning 
Då respondenten är involverad i ett IoT-projekt är användningen av tekniken hög. Det var på grund av 
projektet som personen har fått ett ökat intresse för IoT tekniken och har börjat använda sig av det i sitt 
dagliga yrke. Personen förklarar att idén om projektet har uppkommit från medborgarförslag och inte 
från ledningen eller chefen. Under intervjun har respondenten framhållit ett flertal uttalande kring 
missnöjdheten på chefskap. Att det inte har varit aktivt med direktiv om vad och hur saker och ting skall 
göras.  
 

4.2.10 Respondent 10 - Trafikplanering 
 
Inställning  
Respondenten uppvisar ett stort intresse för utvecklingar inom IT och digitalisering och föredrar digitala 
arbetssätt förre de analoga. Personen ser nyttan med IoT och har en vilja att lära sig mer om tekniken. 
“Programmet som används på jobbet just nu för att skapa denna karta har jag lärt mig själv på egen 
hand. Jag lär mig snabbt när det gäller nya tekniker”. Detta kan tolkas som att respondenten bemöter 
nya teknik med en positiv inställning och öppenhet. Ingen rädsla uppvisas när det gäller ny teknik som 
IoT.  
 
Kunskap 
Respondenten uppvisar en hög kunskapsnivå kring andra digitaliseringslösningar genom en lång 
erfarenhet i tidigare yrket men har en låg kunskapsnivå kring IoT i nuläget då tekniken uppfattas som 
något som är relativt nytt. Däremot är personen medveten om nyttan och risker med tekniken. “Varje 
gång vi behöver hjälp så kontaktar vi en kille från en annan avdelning som har kompetens kring detta. 
Det är bara en person som kan och denne är alltid upptagen med annat. Personen har inte tid och då 
tar det längre tid för oss. Jag hoppas att jag har möjligheten till att gå på denna utbildning ”. Den 
tekniska biten är fortfarande okänd. Personen ser ett stort behov av en kompetensutveckling kring 
hantering av tekniken för att kunna skapa värde av den i verksamheten och för invånarna.  
 
Användning 
Respondenten är involverad i ett projekt där IoT skulle förslagsvis kunna vara en lösning, vilket gör att 
den kommer direkt i kontakt med tekniken. Det är under en upplärningsfas. Personen förklarar vidare 
att det är av initiativ samt en tydlig vägledning från sin handledare som driver den till att använda och 
arbeta med IoT.  
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4.2.11 Respondent 11- Samhällsbyggnad 
 
Inställning 
Respondent 11 ser IoT som en naturlig del av utvecklingen när det talas om digitalisering. Tekniken 
skall finnas där för att  underlätta för användaren i den mening: “Man slipper allt pappersarbete, får 
snabb åtkomst till information i olika dokument samt tillgång till realtidsinformation”. Personen i fråga 
uppvisar en mycket positiv inställning till IoT tekniken, tycker att det är spännande, bra och ser 
möjligheter med tekniken i sitt yrkesområde. “Hoppas att man kommer se mer av IoT tekniken”. 
Respondenten uttrycker att det inte finns några hinder med tekniken eller någonting som är negativt. 
Vilket indikerar att inställningen som personen har saknar ett kritiskt förhållningssätt.   
 
Kunskap  
Kunskapsnivån som respondent 11 uppvisar är mycket låg, personen har ett positivt synsätt på IoT och 
ser inga hinder med tekniken vilket tyder på okunskap. Nämner att det finns flera möjligheter med 
tekniken men kan inte precisera några konkreta exempel. Har allmän förståelse för hur IoT fungerar 
men är osäker på hur tekniken skall hanteras och användas i praktiken för att dra nytta av den. Uttrycker 
att det finns ett behov av kompetensutveckling och tillgång till mer information om IoT för att kunna 
arbeta med tekniken. Det uppfattas som att IoT är någonting som är relativt nytt för just denna personen. 
 
Användning  
Respondent 11 har ingen användning av IoT tekniken i sitt yrke i nuläget men kommer i kontakt med 
tekniken då andra kollegor använder och hanterar den. Uttrycker att “jag behöver få lite erfarenhet av 
att arbeta med det för att kunna använda det”. Personen i fråga har istället användning av andra digitala 
verktyg på sin arbetsplats.  
 

4.2.12 Respondent 12 - Äldre- och funktionsstödsförvaltningen 
 
Inställning  
Respondent 12 har ett “brinnande” intresse för IoT och är engagerad i ett flertal projekt kring det. 
Personen uppvisar sig vara driven, öppen och ser nyttan med digitala förändringar. “Tack vare den 
digitala tekniken förhindrar vi också sjukdom och fall och höjer kvalitativ sömn” . Det innebär i 
slutändan att du kanske behöver ta mindre sömntabletter”. Personen ser mycket positivt på IoT men 
bortser inte från det negativa som kan tänkas uppstå med tekniken. Vilket tyder på att personen har ett 
kritiskt förhållningssätt till IoT och som respondenten själv uttrycker det: “jag ser jättemycket brister”. 
Ser tekniken som en optimal lösning för att höja levnadsstandarden bland medborgarna i kommunen. 
Personen uttalar sig om att  utbudet av personal kommer vara lägre än efterfrågan från kommunens 
invånare i framtiden då behövs IoT som en teknisk lösning för att åtgärda detta tillsammans med andra 
digitala tekniker. “IoT kommer att spela en ännu större roll i framtiden om fem år då kommer vi vara 
tvungna att ha det här. Då måste vi ha en digitalisering som fungerar för det gör den inte från början 
det gör ingen teknik” (Respondent 12) 
 
Kunskap 
Respondenten uppvisar en hög kunskapsnivå kring IoT med långa erfarenheter av användning av 
tekniken. “Jag kan vår verksamhet, jag har jobbat här så länge, jag kan tala om alla hinder vi har och 
hur vi tar oss förbi dem”. Personen har även skaffat sig utökade kompetenser för hantering av tekniken 
genom olika utbildningar som kommunen har erbjudit. “Jag fått en separat teknikutbildning jag är 
generöst utbildad av kommunen i teknik”. Respondenten uppvisar ett stort initiativ till att införskaffa 
mer kunskap och fakta om saker som personen finner intresse i.  
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Användning  
Respondent 12 har mycket stor användning av IoT i sitt yrke och i sina arbetsuppgifter. Personen har en 
direkt kontakt med IoT och försöker ständigt hitta fler användningsområden för tekniken. Personen 
beskriver vidare att: “jag jobbar från ax till limpa, från det att vi börjar utreda till vi har det upphandlat 
och färdigt till hur vi driftsätter tekniken.” Vidare framkom det att personen arbetar för att tekniken 
skall hanteras på “rätt sätt” utifrån ett säkerhetsperspektiv. 
 

4.3 Sammanfattning av empiri 
 
Tabell 3: Sammanställning av empiriskt material från intervjuer. 
Respondent: Inställning: Kunskap: Användning: 

R1 Beskriver IoT-teknikens nytta 
med “Det finns oändliga 
möjligheter”.  
Positiv inställning men har 
även kritiska synsätt.  

Har goda kunskaper kring 
den allmänna förståelsen av 
IoT samt nytta, risker och 
hantering. 

Mindre användning 
av IoT i sitt yrke, 
men det 
förekommer. 

R2 Har en rent positiv syn på IoT 
och ett nyfiket synsätt. 
Uppger inga hinder med 
tekniken.   

Har allmänna kunskaper om 
IoT, är medveten om 
möjliga 
användningsområden av 
tekniken men har mindre 
kunskap om den tekniska 
biten gällande IoT. 

Ingen användning 
av IoT. 

R3 Har en positiv inställning till 
IoT och är öppen för 
förändringar. Har även 
kritiska tankesätt om att 
tekniken ej får ersätta det 
personliga mötet. 

Har hört talas om IoT men 
har inga kunskaper kring 
tekniken.  

Ingen användning 
av IoT, men 
använder andra 
digitala verktyg. 

R4 Positiv men har svårigheter 
att se hur tekniken skulle 
kunna implementeras i 
verksamhetsområdet som 
personen verkar inom.  

Har allmänna kunskaper om 
IoT, men kunskap kring 
hantering är låg.  

Har indirekt kontakt 
med IoT genom 
samarbetspartner.  

R5 Bemöter ny teknik med 
öppenhet och nyfikenhet. Har 
positiv syn på IoT och ser 
inga risker med tekniken.  

Låg i förhållande till andra 
tekniker, ser konkreta nyttan 
men saknar kunskap kring 
hantering. 

Användningen av 
IoT är låg. 

R6 Kritiskt men samtidigt negativ 
inställning till tekniken. Har 
inget intresse för IoT eller 
vilja att lära sig. Har ett 
kritiskt förhållningssätt när 
det kommer till att se nyttan 
och utvärdera tekniska 
funktioner. 

Mycket låg kunskapsnivå, 
saknar teknisk förståelse. 
Hört talas om begreppet och 
är medveten om att den 
används i vården. 

Ingen användning 
av IoT i sitt yrke, 
däremot involverad 
i IoT projekt. 
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R7 Positivt men kritiskt 
förhållningssätt till IoT. Är 
orädd och ser IoT tekniken 
som en del av den naturliga 
utvecklingen. Är medveten 
om att det finns negativa sidor 
med tekniken. 

Goda IoT kunskaper, kan 
hantera tekniken ser nyttan 
och möjliga 
appliceringsområden. 

Mindre användning 
av IoT i sitt yrke, 
men det 
förekommer. 

R8 Förändringsbenäget och 
kritiskt synsätt. Behövs ett 
strukturerat arbetssätt för att 
hantera, implementera och 
skapa värde av ny teknik.  

Låg kunskap kring den 
tekniska biten, hur tekniken 
fungerar, har hört talas om 
begreppet. 

Ingen användning, 
använder andra 
digitala verktyg. 

R9 Kritisk men positiv inställning 
till IoT. Bemöter tekniken 
med öppenhet och nyfikenhet 
men ser samtidigt risker och 
brister. Lösningsorienterat 
synsätt för att dra nytta av 
tekniken.  

Hög kunskap kring den 
tekniska delen, hur IoT 
fungerar och implementeras. 

Ledande roll i ett 
IoT projekt.  

R10 Positiv och öppen inställning 
till IoT. Ser nyttan med 
tekniken och uppvisar ingen 
rädsla för den. 

Låg kunskapsnivå kring IoT 
men är medveten om nytta 
och risker med tekniken. 

Involverad i ett IoT 
projekt annars ingen 
användning. 

R11 Positiv inställning, tycker att 
IoT är spännande, bra och ser 
inga hinder. Lyfter inget 
negativt med tekniken. 

Låg kunskap kring nytta, 
risker med IoT samt 
hantering. 

Ingen användning 
av IoT. 

R12 Kritiskt förhållningssätt till 
tekniken, ser positivt på IoT 
men bortser inte från det 
negativa i form av risker och 
brister. 

Besitter mycket tekniska 
IoT kunskaper. Kunskap 
kring möjligheter och risker 
med tekniken. 

Stor användning av 
IoT i sitt yrke. 
Ledande roll i 
flertal IoT-projekt. 
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel avsnitt analyseras den empiriskt insamlade data med hjälp av det teoretiska materialet 
som presenteras i teoriavsnittet för att besvara forskningsfrågan. Analysen utgår från definitionen av 
digital mognad på individnivå som presenteras i teoriavsnittet. IoT används som ett analysverktyg för 
att studera mognaden. Med utgångspunkt från de tre kategorierna: inställning, kunskap och användning 
studeras och identifieras de faktorer som påverkar anställdas digitala mognad i en kommunal 
verksamhet. 

 

5.1 Inställning 
 

Utifrån det empiriska materialet kan det konstateras att respondenternas inställning till IoT skiljer sig 
från varandra. Några av respondenterna har uppvisat en rent av positiv inställning kring IoT tekniken 
andra ser det positiva med tekniken men vågar även ifrågasätta den. Det finns även personer som har ett 
kritiskt förhållningssätt betonat mer åt det negativa hållet. I analysdelen kommer respondenternas 
splittrade meningar kring inställning att skildras för att identifiera faktorer som påverkar en individs 
digitala mognad gällande kategorin inställning.  
 

5.1.1 Positiv inställning 
 

Inledningsvis analyseras respondenter som har uppvisat en positiv inställning till ny teknik och IoT. 
Respondenterna i denna grupp uttryckte exempelvis att IoT är spännande, ser möjligheter med tekniken 
och ser inga hinder. Respondenterna mottar tekniken med öppenhet utan någon rädsla. Detta är tydliga 
indikatorer på att respondenternas inställning till  IoT tekniken är positivt lagd utan några tvivel på 
tekniken. Respondenterna som har en positiv inställning ser fördelarna med IoT tekniken. 
Respondenterna skildrar flera fördelar med IoT tekniken. Respondent 2 beskriver de tekniska fördelarna 
med tre ord: öppenhet, tillgänglighet och snabbhet. För respondent 11 är de främsta fördelarna med 
tekniken: snabbhet, tillgång till realtidsinformation och minskat pappersarbete. Det som respondenterna 
har gemensamt är att de kan lyfta fram vad tekniken har att erbjuda, däremot uttrycker respondenterna 
inte vad som är negativt med tekniken eller vilka tekniska hinder som tekniken kan föra med sig. Detta 
kan tolkas som att individer som har en positiv inställning har ett okritiskt förhållningssätt till tekniken. 
Detta stödjs av Kelley:s (1991) modell som redogör för att individens inställning kan vara kritiskt eller 
okritiskt lagd. En person som saknar ett kritiskt förhållningssätt säger antingen ja till tekniken eller 
behöver någon som motiverar dem till de. När en individ har en rent av positiv inställning kan det tolkas 
på två olika sätt. Antingen har personen en inställning på att “allt är möjligt” eller så kan det även tyda 
på okunskap om risker och brister då individen inte kan ifrågasätta tekniken och har istället ett okritiskt 
förhållningssätt.  

 
Respondent 11 har ett okritiskt förhållningssätt till IoT tekniken och ser enbart positivt på tekniken. Vid 
en första anblick kan respondenten i enlighet med Kelley:s modell uppfattas som en så kallad “ja-sägare” 
då denne gör som chefen säger och förhåller sig till de mål som finns uppsatta. Men för att vara en sådan 
medarbetare behöver denne även vara aktivt engagerad och antingen arbeta med IoT eller driva på IoT 
utvecklingen för att framöver kunna använda tekniken i sitt yrke. Respondenten uppvisar inte ett sådant 
aktivt beteende eller engagemang utan är mer reserverad och behöver stöttning från chefer och ledning 
med tydliga direktiv. Vilket tyder på att respondenten inte är en “ja-sägare” utan som Kelley (1991) 
beskriver det så hänförs istället sådana medarbetare till kategorin “får”.  
 
Angelöw (2010) uttrycker att det är nödvändigt för en individ känner sig trygg när den ska tillmötesgå 
och anpassa sig till förändringar. En person som har en positiv inställning till IoT tekniken uppvisar 
ingen rädsla eller har några tvivel kring huruvida tekniken kommer att påverka dess arbetsuppgifter i en 
negativ bemärkelse. De är istället säkra att IoT tekniken kommer att föra med sig något bra när den väl 
implementeras. Som respondent 5 uttryckte det så handlar det om att de känner sig trygga, ledningen 
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har varit tydliga med att förankra bland dem anställda att den tekniska utvecklingen inte handlar om att 
ersätta personal utan att skapa nya sätt att jobba. Detta kan tolkas som om individen känner sig trygg 
påverkar det deras inställning och välbefinnande.  
 
Granberg (2011) poängterar att det så råder det ett ömsesidigt förhållande mellan en individs emotionella 
inställning och dess kunskapsnivå. Har individen kunskap om vilka möjligheter som tekniken öppnar 
upp och vilken nytta som tekniken kan bidra med i dess yrke kan det påverka individens inställning i 
positiv riktning. Men om individen inte ser nyttan med tekniken kan tekniken istället upplevas som 
främmande och istället uppfattas ha en skeptisk inställning till tekniken. Respondent 5 och 10 ser nyttan 
av IoT tekniken och ser det som ett extra verktyg för att höja servicenivån och underlätta för invånarna. 
Medan respondent 2 och 11 ser nyttan av tekniken ur användarens perspektiv, där implementeringen av 
tekniken kan underlätta personens arbetsuppgifter. Respondent 2 beskrev motivet till användning av ny 
teknik som att byta mobiltelefon. Att det handlar om att följa utvecklingen och att det är nyttoaspekten 
av teknik som motiverar personen till att använda sig av tekniken. Detta kan tolkas som att det är först 
när individen ser den verkliga nyttan med tekniken och vad den kan bidra med som individens inställning 
till tekniken blir positiv. För att man ska kunna se nyttan med tekniken behöver individen ha kunskap 
om den.  
 
Personer med kritisk samt positiv inställning kan kategoriseras enligt Kelley:s modell antingen som “Ja-
sägare” eller “Får”. Respondent 10 kan i detta fall kategoriseras som “Ja-sägare” då den har uppvisat 
endast positiva inställningar till IoT och inte har ifrågasatt om brister eller hinder med tekniken. 
Personens agerande bestäms av den närmaste chefen i det IoT-projektet som personen är involverad i. 
Till skillnad från Respondent 10 har respondent 2 ingen nära kontakt med sin chef och saknar ett tydligt 
direktiv i den digitala biten.  
 
 

5.1.2 Kritisk inställning 
 

Vidare analyseras respondenter som har ett kritiskt förhållningssätt till IoT tekniken. Utifrån denna 
grupp av respondenter framgår olika nyanser av kritiska förhållningssätt till ny teknik. Vissa 
respondenter har ett kritiskt inställning som samtidigt är positiv medan andra har en kritisk inställning 
som är mer negativ åt hållet. 

 
Personer som har ett kritiskt förhållningssätt fokuserar inte enbart på det som är bra, de vågar även 
ifrågasätta tekniken och söka efter förbättringar (Kelley, 1991). Som respondent 12 uttrycker det så för 
IoT tekniken med sig många bra saker och kan höja livskvaliteten för dem kommer i direkt kontakt med 
tekniken. Respondenten bortser däremot inte från teknikens negativa sidor och uttrycker att det finns 
jättemycket brister med tekniken. Detta tyder på att respondenten har ett kritiskt förhållningssätt till IoT 
tekniken och inte se bara positivt på IoT. Vidare kan respondentens uttalande tolkas som att det är viktigt 
att inte enbart att se tekniken med positiva ögon utan även försöka se det negativa med tekniken även 
om det inte alltid är uppenbart. För att man ska kunna se brister med tekniken även om dessa 
nödvändigtvis inte behöver vara direkt synliga kan det tolkas som att individen behöver ha någon form 
av kunskap för att kunna sätta tekniken i ett större sammanhang och finna dessa brister. Granberg (2011) 
och SOU (1997) redogör för finns det flera olika kunskapsformer som en individ kan besitta, för att 
kunna ifrågasätta tekniken behöver respondenten inte nödvändigtvis ha fullständiga faktakunskaper 
gällande tekniken utan mer övergripande förståelsekunskaper. Däremot behöver det inte betyda att en 
individ behöver besitta teknisk kunskap för att kritiskt ifrågasätta utan det kan även handla om att 
okunskap kring den tekniska biten som gör att individen ifrågasätter. Som respondent 6 uttrycker det 
saknar denne tekniska kunskaper men har inga svårigheter att ifrågasätta tekniken då personen har 
erfarenhet och förståelse för vilka tekniska funktioner som kan tänkas underlätta arbetet för dem som 
skall använda den. Vidare kan detta tolkas på ett sådant sätt att en individs förståelsekunskaper inverkar 
på dess kritiska förmåga att granska och förhålla sig till ny teknik.  
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Modellen som Kelley (1991) har skapat kan användas för att analysera och skildra respondent 12 och 6 
inställningen till IoT. Utifrån teorin som presenteras i avsnitt 2.4 kan respondenternas inställning 
förklaras och skildras. Respondent 12 har ett kritiskt förhållningssätt till tekniken, är mycket engagerad 
och driver på IoT arbetet inom verksamhetsområdet som denne verkar inom. Respondenten arbetar 
självständigt och ser sig själv som en bidragande faktor till varför kommunen har kommit så långt med 
IoT inom detta verksamhetsområdet. Utifrån ovanstående resonemang kan man konstatera att 
respondent 12 är en kritisk och aktiv medarbetare och som Kelley:s modell beskriver det kan 
respondenten hänförs till kvadranten som utgörs av “effektiva” medarbetare. Respondent 6 uppvisar ett 
kritiskt förhållningssätt, däremot har personen ett passivt agerande gentemot tekniken i den bemärkelsen 
att denne motvilligt vill ta till sig tekniska kunskaper om IoT och uttrycker att det är andras ansvar att 
förstå och hantera de tekniska bitarna med IoT. I enlighet med Kelley:s modell kan respondent 6 
kategoriseras som en “alienerade” medarbetare. Det är respondentens passiva sätt att se på tekniken som 
gör att denne hänförs till denna kategorin.  
 
Respondent 1 och 4 har använt starka uttryck som “Jag älskar utmaningar”, “Jag älskar förändringar” 
för att beskriva sina inställningar till den digitala förändringen till skillnad från vissa respondenter som 
har beskrivit den som en spännande och rolig sak. Ingen av respondenterna känner något hot över att 
IoT-tekniken kommer ersätta deras arbete. På motsatt sätt är de säkra i sin position då båda har även de 
rollerna i verksamheten i någon form av utvecklare inom sitt område. Oreg (2006) har konstaterat att 
individen som bemöter förändringar med öppet sinne, utan rädsla och osäkerhet kring påverkan på sitt 
arbete är den med positiva inställningar. Samtidigt som dessa respondenter har uttryckt sig om det 
positiva med förändringar och nya tekniker har de även uppvisat medvetenhet om brister med IoT 
tekniken. Skillnaden mellan dessa respondenter är att respondent 1 verkar vara engagerad och tar 
initiativet att arbeta med digitalisering och kompetensutveckling självständigt. Medan respondent 4 inte 
ser någon möjlighet med IoT i sitt yrke i dagsläget men anser att tekniken kommer att bli allt vanligare 
“så småningom”. Detta visar respondentens avvaktande förhållningssätt till tekniken och i nuläget inte 
tar initiativet att använda eller tillskaffa sig kunskap kring tekniken. Enlig Kelley:s modell kategoriseras 
respondent 1 i den “Effektiva” kategorin då den har en kritisk inställning och är aktivt engagerad i 
förändringsarbetet medan respondent 4 hamnar mer åt den “Alienerade” då det finns kritiska 
inställningar men engagemanget är lågt. Det finns ytterligare respondenter som kan hänföras till 
kategorin “Alienerade” medarbetare, respondent 3, 7 och 8 har som ovan en kritiskt men passiv 
inställning till IoT tekniken.  

 
Respondent 9 har ett passionerat intresse för IoT och arbetar aktivt med att implementera tekniken. 
Personen ser nyttan med tekniken men är samtidigt medveten om dess brister och hur man bör hantera 
den. Detta kan tolkas som att respondenten har en kritisk inställning som är positivt lagd. Utifrån 
Kelley:s modell (1991) kan respondenten hänföras till kategorin som utgörs av så kallad “Effektiva” 
medarbetare. Anledningen till detta är att personen i fråga har ett självständigt och kritiskt 
förhållningssätt till tekniken samtidigt som denne är djupt engagerad och driver på IoT utvecklingen 
inom kommunen. Vidare har respondenten inte fått några tydliga direktiv från sina chefer hur dem ska 
arbeta med IoT utan personen driver på projektet på egen hand och tar ett självständigt initiativ. Detta 
kan tolkas som att det är personens egna intresse för tekniken som gör att denne kan hänföras till 
kategorin “Effektiva” medarbetare. Kelley (1991) modell har applicerats för att identifiera vilka 
faktorerna som inverkar på respondenternas inställning till IoT. 
 
Lindström (2012) förklarar att användning av teknik kan förändra en individs inställning till själva 
tekniken. Något som respondent 9 och 12 har gemensamt är att de har en stor användning av IoT i sitt 
dagliga yrke och har en kritisk inställning kring tekniken. De är positiva till att införa mer IoT-teknik i 
verksamheten men ifrågasätter teknikens möjligheter och brister. Respondenterna har en realistisk 
uppfattning kring hur tekniken fungerar i praktiken genom användningen av denna. Respondent 2 och 
11 har till skillnad från ovannämnda respondenter en rent av positiv inställning till tekniken samtidigt 
som de saknar användningsområde för den i sitt yrke. Detta kan tolkas som att användningen av IoT kan 
förändra eller påverka individens inställning till tekniken. 
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5.2 Kunskap 
 

Kunskap är något som är abstrakt och kan i vissa fall vara svårt att mäta, Granberg (2011) redogör för 
är det möjligt att mäta vissa former av kunskap i kvantitativa termer och andra former av kunskap i mer 
kvalitativa termer. Utifrån det teoretiska och empiriska materialet kan det konstateras att 
respondenternas kunskapsnivå kring IoT skiljer sig åt. Några av respondenterna har uppvisat goda 
kunskaper gällande IoT andra har uppvisat lägre kunskapsnivå. I analysdelen kommer respondenternas 
splittrade kunskapsnivåer att skildras för att identifiera vilka faktorer som påverkar en individs digitala 
mognad gällande kategorin kunskap. 

 

5.2.1 Goda kunskaper kring IoT 
 

Inledningsvis analyseras respondenter som har uppvisat goda kunskaper kring IoT tekniken. Det som 
utmärker huruvida en individ har goda kunskaper eller ej beror på dennes förmåga att använda sina 
teoretiska kunskaper kring tekniken i en mer praktisk kontext. Detta för att individen ska kunna se nyttan 
med tekniken och samtidigt ha förståelse för hur den ska hanteras. Respondenter som har uppvisat goda 
kunskaper kring IoT tekniken har gemensamt att de har goda allmän kunskaper, utifrån teoretiska 
ramverk som redogörs för i avsnitt 2.6 kan respondenternas allmän kunskaper associeras med rena 
teoretiska faktakunskaper. Granberg (2011) redogör för är faktakunskaper mätbara i kvantitativa termer, 
antingen har de anställda teoretiska kunskaper om IoT eller saknar de. Respondenterna som har goda 
IoT kunskaper har utöver teoretiska faktakunskaper även förståelsekunskap för tekniken i olika grad.  

 
Utifrån teori och empiri är det möjligt att tolka respondent 12 som en medarbetare som besitter mycket 
goda IoT kunskaper. Respondenten uppvisar utöver goda faktakunskaper även en djup förståelse för IoT 
i praktiken. Personen har förståelse för vilken betydelse tekniken har och kommer att ha i framtiden 
inom äldre- och funktionsstödsförvaltningen. “IoT kommer att spela en ännu större roll i framtiden om 
fem år då kommer vi vara tvungna att ha det här. Då måste vi ha en digitalisering som fungerar för det 
gör den inte från början det gör ingen teknik”. (Respondent 12) Vidare har respondenten i fråga 
erfarenhet av att vara med och driva flertalet IoT projekt inom äldre- och funktionsstödsförvaltningen, 
vilket kan tolkas som att individen även besitter så kallad färdighetskunskaper som Granberg (2011) 
talar om. Med färdighetskunskap menas att individen har kunskap för hur den praktiskt skall hantera 
och tillämpa sin teoretiska kunskap tillsammans med sin förståelsekunskap. Respondenten uttrycker 
följande: “Men nu har vi gått på alla nitarna under dem här åren, alla andra kommuner eller många 
kommuner har inte ens börjat, men nu har vi i alla fall teknik som kan hjälpa oss då har vi gått på 
minorna”. Detta kan tolkas som att personen av erfarenhet har lärt sig hur man skall bemöta och 
förbipassera olika hinder som kan tänkas uppstå längs vägen. Utifrån teoretiska ramverk kan det tolkas 
som att respondent 12 delvis även uppvisar så kallad förtrogenhetskunskaper som Granberg (2011) 
redogör för. Respondenten har uppvisat kunskap inom samtliga områden som Granberg (2011) 
presenterar i sin bok. Det är därav möjligt att konstatera att respondenten besitter mycket goda kunskaper 
inom IoT området. 

 
Orsaken till varför denne person besitter djupa IoT kunskaper kan vara att personen i fråga har flera års 
erfarenhet av att arbete med olika IoT lösningar andra digitaliseringslösningar. En annan orsak kan vara 
att personen i fråga har fått gå olika tekniska utbildningar som kommunen erbjudit. Som respondenten 
själv uttrycker det: “Jag fått en separat teknikutbildning jag är generöst utbildad av kommunen i teknik”. 
Respondentens “brinnande” intresse för tekniken kan vara en motiverande faktor till att införskaffa mer 
kunskap om tekniken. Granberg (2011) och Shiffman et al. (2008) redogör för finns det flera 
komponenter som inverkar på en individs attityd däribland inställning, kunskap och 
användning/hantering. Granberg (2011) redogör finns det ett ömsesidigt förhållande mellan en individs 
inställning och dess kunskap. Detta kan tolkas som att respondentens personliga intresse för tekniken är 
en bidragande faktor till individens goda kunskapsnivå. 

 
Respondent 1, 4 och 7 uppvisar även goda IoT kunskaper men inte i samma nivå som respondent 12. 
Det som följande respondenter har gemensamt är att de besitter tekniska faktakunskaper om IoT 
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tekniken. Utöver det har respondenterna förståelse för hur tekniken kan användas och kan sätta in den i 
en kontext för att förstå vilken nytta och möjligheter som tekniken öppnar upp. Respondenterna är även 
medvetna om vilka risker som tekniken för med sig vilket kan tolkas som att de har en god förståelse 
för tekniken. Teorin som Granberg (2011) redogör för gällande olika kunskapsformer kan appliceras för 
att tolka respondenternas kunskapsnivåer. Det kan tolkas som respondent 1, 4 och 7 utöver 
faktakunskaper även besitter så kallad förståelsekunskaper. Däremot uppvisar de inte någon 
färdighetskunskap eftersom att respondenterna inte tillämpar sina teoretiska kunskaper praktiskt. Denna 
kunskap uppvisar istället respondent 9 som i sitt yrke driver på ett utvecklingsprojekt gällande IoT.  

 
Orsaken till varför ovanstående respondenter har så mycket kunskap kring IoT kan bero på att de finner 
IoT som intressant. Ytterligare orsaker kan vara att individer som besitter mer kunskap har användning 
av tekniken i sitt yrke. Som Lindström (2012) beskriver det så kan en individs kompetens spegla dess 
förmåga att hantera tekniken. Detta kan tolkas som ju mer kunskap en person har om IoT desto bättre 
hanteringsförmåga av tekniken har denne. Omvänt kan man även tolka det som ju mer tekniken 
appliceras desto mer kunskap införskaffar användaren. Kunskapen som införskaffas vid praktiskt 
handlande blir till en så kallad färdighetskunskap som redogörs för i avsnitt 2.6. 

 

5.2.2 Lägre kunskap kring IoT 
 

Respondenter som uppvisar en lägre kunskapsnivå kring IoT tekniken har till skillnad från dem som har 
goda IoT kunskaper en mer allmän kunskapsnivå som är baserad på grundliga faktakunskaper. De saknar 
djupa förståelsekunskaper för vilken nytta som IoT kan bidra med, vilka hinder som tekniken för med 
sig och hur man kan hantera och använda IoT tekniken i praktiken. Respondenter som har uppvisat en 
lägre kunskapsnivå saknar någon form av teknisk utbildning. Respondenterna som har en lägre 
kunskapsnivå uppvisar olika nivåskillnader, vissa har mer teknisk förståelse än andra vad gäller 
faktakunskaperna.  
 
Respondent 3, 6 och 11 uppvisar en mycket låg kunskapsnivå, de har hört talas om begreppet men har 
inga vidare kunskaper när det kommer till tekniken. Detta kan tolkas som att IoT är någonting som är 
väldigt nytt för dem samt att de saknar en teknisk förståelse för vad IoT egentligen är och hur den ska 
appliceras. En möjlig förklaring till deras nuvarande kunskapsnivå är att de saknar en så kallad 
förståelsekunskap för tekniken enligt Granberg (2011). Skälen till varför deras kunskapsnivå är låg kan 
bero på att deras personliga intresset för tekniken inte är särskilt hög. Vilket stärks av uttalandet som 
respondent 3 och 6 har gjort att de inte ser något behov av kompetensutveckling inom IoT området trots 
att kunskapsnivån är låg. Granberg (2011) redogör för råder det ett ömsesidigt förhållande mellan en 
individs inställning och kunskap. Det kan vidare tolkas som att det är individens inställning som 
påverkas dess vilja att införskaffa kunskap kring tekniken. Saknar individen en vilja att lära sig påverkar 
det individens kunskapsmässiga del och dess praktiska handlande till IoT tekniken. Figur 3 kan 
appliceras för att illustrera sambandet mellan en individs kunskap, vilja och färdighet. Där inställning 
påverkar viljan att införskaffa kunskap. 
 
Respondent 2, 5 och 8 uppvisar en något djupare förståelse för tekniken de är medvetna om att 
kommunen arbetar med olika IoT lösningar. Men även här kan det tolkas som att IoT är någonting som 
är lite nytt och svårt att hantera och förstå. Respondent 5 har beskrivit: “IoT är lite konstigt och high-
tech”. Detta kan tolkas som att individernas kan finna ett behov av mer praktiska exempel som tydligt 
redogör för hur olika IoT kan appliceras i praktiska kontexter i verksamheten. Granberg (2011) 
konstaterar att en individ behöver kunskap, vilja att lära sig och färdigheter för att kunna utföra en 
uppgift. Saknar individen någon av dessa komponenter påverkar det deras förmåga att handskas med 
tekniken. 
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5.3 Användning 
 
I detta avsnitt studeras det empiriska materialet utifrån den tredje kategorin, Användning, som utgör den 
digitala mognaden på en individnivå. Det empiriska materialet analyseras utifrån den teoretiska ramen 
kopplat till respondenternas användning av IoT och vilka faktorer som har påverkan på den.  De flesta 
av respondenterna uppfattas ha låg användning av IoT-tekniken i sina arbetsroller. Samtliga 
respondenter beskriver IoT som en relativt ny teknik i dagsläget och använder det resonemanget till att 
förklara den låga användningen av tekniken i sina yrken. Respondent 4 förklarar att personen inte har 
någon användning av IoT i dagsläget och inte kan se nyttan med tekniken i sitt yrke: 
 
“Jag vet inte riktigt hur man skulle kunna införa IoT i mitt yrke, det kan vi säkert men jag kan inte direkt 
se det framför mig nu”, “Jag kan inte så mycket om tekniken än men det kommer väl så småningom”. 
 
Det kan bero på respondentens egna inställning till IoT tekniken. Som det redogörs för i avsnitt 2.7 
inverkar inställning och kunskap på en individs handlande (Granberg, 2011). Om en individ har en 
positiv inställning väljer de att prioritera och finna lämpliga användningsområde för tekniken.  
 
Respondent 9, 10 och 12 är mer eller mindre involverade i digitaliseringsprojekt där IoT är den 
potentiella lösningen till problemet. IoT blir en del av respondenternas arbetsuppgifter. “Tack vare den 
digitala tekniken förhindrar vi också sjukdom och olycksfall och höjer kvalitativ sömn. Det innebär i 
slutändan att du kanske behöver ta mindre sömntabletter.” (Respondent 12) 
 
Genom att personerna ser möjlighet i att tekniken kan förenkla och skapa goda förutsättningar för 
invånare finner de nödvändigheten att driva projekten. Detta leder till att respondenterna har större 
användning och indirekt tvingades till att ta till sig av tekniken då IoT ingår i arbetsuppgifter. Angelöw 
(2010) konstaterar att när person ser nytta med en förändring kan det leda till en ökad motivation till att 
engagera sig i förändringsarbetet.  
 
Respondent 12 arbetar inom äldre- och funktionsstödsförvaltning, vilken ligger i framkant med 
digitaliseringen i Karlskrona kommun och respondenten har arbetat med ett flertal IoT-projekt. 
Respondent 9 och 10 som arbetar med området Trafikplanering och är på sitt första IoT-projekt. 
Respondent 12 och 10 har olika uttalanden kring direktiv och samspel med sin chef. Förtroende för 
ledningen bidrar till fler utvecklingsmöjligheter då det skapar positiv upplevelse av digitalisering 
(Angelöw, 2010). Respondent 12 har en god upplevelse av ledningens initiativ till utvecklingsarbete 
medan respondent 10 förklarar att projektet startades och drivs av eget initiativ.  
  
Andra respondenter förklarar att det inte finns utrymme i form av tid och resurs till att använda sig av 
tekniken: “Om man har haft mer pengar från ledningen. Om man hade haft mer pengar för investering 
varje år. Man måste bli tillåten att testa även om det kostar och tar tid.” (Respondent 7) 

 
“Det kanske är att vissa system är väldigt dyra, stor kostnad. I så fall också att när jag jobbar med gamla 
data, det finns ingen digital ingång” (Respondent 2)  

 
“Att man får utrymme utöver sin arbetstid. Att man får prioritera det arbetet. Både att lära sig och att 
komma med förslag, utvecklingsförslag, att det skapar förutsättningar för dem att gå på utbildningar. 
“ (Respondent 6)  

 
Respondent 2 och 7 beskriver hindret i form av pengar medan respondent 6 beskriver det i form av tid. 
Dessa uttalande kan även tolkas som att investering i tekniken inte är prioriterad inom de områdena som 
respondenterna verkar i. Respondenterna önskar att det finns en tydlig strategi och plan från ledningen 
som säger att prioriteringen i tekniken är viktig. För att minimera anställdas motstånd till en 
organisationsförändring krävs det, enligt Angelöw (2010), de förutsättningarna för motivation. Det 
gäller att få anställda att se den realistiska bilden av förändringen om hur förändringen kommer att ske. 
En realistisk bild av, i detta fall, IoT-tekniken fås av att anställda få testa på IoT i praktiken.  
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Uttalandet kan även tolkas som att individerna själva inte tar sig tid att arbeta med tekniken utan 
bortprioriterar det på grund av saknat intresse. Det kan bero på deras egna inställning till IoT tekniken.  
Granberg 2011 och SIS (2009) konstaterar att utöver kunskap behövs det också individens vilja och 
intresse för att engagera och lära sig att kunna utföra en handling i praktiken.  
 
En annan orsak som kan förklara varför användningen av IoT tekniken är förhållandevis låg i kommunen 
är brist på kunskap om tekniken. För flertalet respondenter är IoT en relativ ny teknik och uttrycker att 
det finns behov av kompetensutveckling kring den för att kunna använda sig av den. Som respondent 8 
uttrycker det: 

 
“Jag tror att vi kanske behöver tänka och växla upp och säkerhetsställer att vi har rätt kompetens för 
annars blir risken att vi annars utvecklar, implementerar eller köper digitala lösningar som vi inte har 
tillräckligt med kompetens för att använda i praktiken.” 
 
Lindström (2012) argumenterar för att det råder ett tydligt samband mellan användning och lärande. 
Argumentationen stödjer resonemanget kring att kunskapsbildning kan inverka på användningsgraden 
av IoT. Saknar individen kunskap om tekniken kan det vara svårt att se nyttan med den utifrån ett större 
perspektiv. Granberg (2011) och SOU (1997) har skildrat finns det olika kunskapsformer. När man talar 
om kunskap och användning är de framförallt s.k färdighetskunskaper man syftar på men även 
förståelsekunskap och faktakunskap. Dessa ligger till grund för att individen praktiskt ska kunna omsätta 
sina teoretiska kunskaper i praktiken. I detta fall är det färdighetskunskaper som inverkar på användning, 
saknar individen denna kunskapsform är det svårt att sätta kunskapen i praktiken. Majoriteten av 
respondenterna som har deltagit i studien saknar denna kunskapsform. Det kan förklara varför 
användningen av IoT är förhållandevis låg i kommunen i dagsläget. Men som SIS (2009) redogör behövs 
mer än enbart kunskap för att använda och hantera tekniken det behövs en vilja och vissa färdigheter.  
 

5.4 Digital mognad 
 
I detta avsnitt kopplas kategorierna inställning, kunskap och användning återigen samman mot 
definitionen av digital mognad på individnivå. Detta för att tydliggöra vilka faktorer som inverkar på en 
individs digitala mognad. Analysen visar att kategorierna påverkar varandra, vilket medför att faktorerna 
som påverkar respektive kategori inverkar indirekt på övriga två. Figur 1 visar samspelet mellan 
inställning, kunskap och användning, tillsammans representerar de den digitala mognaden.  Ju mer dessa 
kategorier överlappar varandra desto högre grad av digital mognad har individen, se figur 1 avsnitt 2.1.4.  
 
I analysen framgår det att individerna digitala mognadsgrad i organisationen ser olika ut. I dagsläget 
finns det bara enstaka personer som uppfyller samtliga överlappningar mellan de olika kategorierna, 
dessa personer anses ha en hög grad av digital mognad. Dessa personer har en kritisk inställning, besitter 
teoretiska och praktiska kunskap samt använder sig av tekniken i sitt yrke. Majoriteten av 
respondenterna har en låg grad av digital mognad det vill säga att kategorierna överlappar varandra i 
mindre grad. Till exempel när en person har en kritisk inställning, låg kunskap men låg användning av 
tekniken är graden av mognad låg.  
 
Analysen visar att det “personliga intresset” inverkar på samtliga kategorier, vilket kan tolkas som att 
faktorn har en stor betydelse för den digitala mognaden hos en individ. Det personliga intresset kan ses 
som en grundförutsättning för att en individ skall uppnå digital mognad. Utan ett personligt intresse 
saknar individen en vilja lära sig och använda IoT. SIS (2009) skildrar att en individ behöver en vilja 
för att ta till sig nya kunskaper och färdigheter för att genomföra en uppgift i praktiken.  
 
Det framgår även att det finns faktorer som inverkar på två av tre kategorier, däribland “inställning”, 
“kunskap”, “användning”, “chef eller ledare” och “arbetsuppgifter” se figur 5. Faktorn “chef eller 
ledare” inverkar på individens inställning och användning medan den sistnämnda faktorn 
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arbetsuppgifter påverkar individens användning och kunskap kring IoT-tekniken. I analysen framgår 
också att det finns enstaka faktorer som inverkar på en viss specifik kategori. Till exempel har faktorn 
“tydlig strategi” en påverkan på användning och “teknisk utbildning” samt “tidigare erfarenhet” 
påverkar endast kunskap. Djupare resonemang kring hur faktorerna inverkar på en individs digitala 
mognad redogörs för i kapitel 6.  
 

 

 
Figur 5: Visar vilka faktorer som inverkar på respektive kategori av digital mognad.  
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6 SLUTSATS OCH FORTSATT FORSKNING  
 
Detta kapitel innehåller presentationen av slutsatser som studien har lett fram till. I detta kapitel 
redovisas de faktorerna som påverkar den digitala mognaden hos de anställda i en kommunal 
verksamhet. Vidare diskuteras faktorerna och praktiska implikationer samt förslag på fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsats  
 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskapsbildning kring hur kommunalanställdas digitala 
mognad ser ut samt vilka faktorer som är väsentliga att beakta hos de anställda i en kommunal 
verksamhet vid införandet av ny teknik. Utifrån tidigare forskning, teori och insamlad empiri från tolv 
respondenter som är anställda i Karlskrona kommun har en bild kring den digitala mognaden hos 
kommunanställda bildats. Uppfattningen är att den digitala mognaden i kommunen inte är jämn utan det 
finns en tydlig spridning med olika mognadsgrader hos anställda med olika befattningar och roller. 
 
Generellt ser majoriteten av respondenterna IoT som en relativt ny teknik som de inte har kommit i 
kontakt med eller inte har haft mycket användning utav i nuläget. Däremot uppmärksammades det att 
utvecklingsprocessen är på gång och att tekniken kommer bli allt vanligare inom en snar framtid. Det 
finns inga utmärkelser på rent negativa inställningar till tekniken. Däremot finns det uttalande som tyder 
på olika nyanser av kritiska tankesätt men även en rent av positiv inställning. Det finns även en stor 
spridning på användningen och kunskapsnivån kring tekniken i verksamheten. Den digitala mognaden 
i organisationen är spridd, vissa verksamhetsområden är mer framåt och mogna än andra. Den digitala 
mognaden är unik för varje person och beror på individens inställning, kunskap och användning av IoT. 
Det kan konstateras att den digitala mognaden i organisationen kan hänföras till olika mognadsgrader, 
majoriteten av respondenterna har en låg digital mognadsgrad och ett antal personer kan hänföras till 
spetsen som utgör den högre mognadsgraden av digital mognad. 
 
Empirin har analyserats utifrån de tre kategorierna, inställning, kunskap och användning som har 
använts för att operationalisera definitionen av den digitala mognaden på en individnivå. Utifrån vår 
kunskap kring ämnet och det teoretiska ramverket har en analys av vilka faktorer som inverkar på 
respektive kategori genomförts. Framtagningen av faktorerna har genomförts genom en djupgående 
analys med en försiktighet att göra direkta tolkningar av respondenternas uttalande. 
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Figur 6: Faktorer som påverkar digital mognad hos kommunalanställda. 
 

6.1.1 Faktorer som påverkar anställdas inställning till IoT 
 
Utmärkande för respondenterna med både positiv och kritisk inställning till IoT är att personerna ser 
nytta och möjlighet med tekniken. Med hjälp av Kelley:s (1991) modell som beskriver medarbetarnas 
inställning till förändringar i fyra olika kategorier har denna applicerats för att konstatera vilka faktorer 
som bland annat inverkar på en individs inställning. De faktorerna som skiljer “Ja-sägare” från “Får” är 
ett tydligt direktiv från sin chef eller ledare. Författarna kan dra slutsatsen att det är chefernas eller 
ledarens ansvar att pusha och motivera sina medarbetare till att erhålla rätt inställning till förändringar. 
Det som skiljer “Effektiva” från “Alienerade” medarbetare är deras engagemang och personliga intresse 
till tekniken. Studien visade att respondenter som har det personliga intresset i digitalisering eller nya 
tekniker har en bra grund till positiv och kritisk inställning till IoT. Dessa personer har engagemang och 
tar initiativet att arbeta och skaffa sig av kunskaper kring tekniken utan att behöva någon vägledning 
från chefer eller ledare. Författarna kan även dra slutsatsen att det finns andra faktorer som kan hänföras 
till en individs inställning huruvida denna är positiv eller mer kritiskt lagd det är faktorn kunskap. En 
individ behöver ha någon form av kunskap för att kunna sätta IoT i ett större perspektiv och finna 
eventuella möjligheter och brister med tekniken. Individens inställning till IoT-tekniken är en faktor 
som påverkar dess vilja att införskaffa kunskap kring den. Saknar individen en vilja att lära sig påverkar 
det dess förmåga att ta till sig nya kunskaper och sätta den i en kontext. I analysen framgår det även att 
användning påverkar individens inställning till tekniken. Ju större användning man har desto mer 
realistisk uppfattningen har personen kring tekniken, vilket resulterar i att personen har en mer kritisk 
inställning till IoT. 
 

6.1.2 Faktorer som påverkar anställdas kunskap kring IoT 
 
Vår analys har visat att det finns flera faktorer som påverkar på de anställdas kunskap kring IoT tekniken, 
en individs erfarenhet spelar roll när man tittar på vilken kunskapsnivå som personen i fråga besitter. 
Studien har visat att en individ som har erfarenhet av att arbeta med olika IoT lösningar har en högre 
kunskapsnivå än individer som inte har använt eller hanterat tekniken tidigare. Studien visar vidare att 
en person som arbetar med IoT lösningar i sitt dagliga yrke har en högre kunskapsnivå än dem som inte 
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kommer i kontakt med IoT-tekniken via sina arbetsuppgifter. Vår analys har även visat att teknisk 
utbildning har betydelse för de anställdas kunskap kring IoT. Individer som har gått tekniska 
utbildningar via kommunen eller på egen hand har djupare förståelsekunskap för IoT-teknikens 
möjligheter och begränsningar samt färdighetskunskaper kring hur tekniken skall hanteras. Andra 
faktorer som inverkar är individens personliga intresse för tekniken, en person som har ett stort intresse 
för IoT har en vilja att lära sig mer jämfört med individer som inte finner ett intresse för tekniken. 
Författarna kan dra slutsatsen att individens inställning till IoT-tekniken är en faktor som påverkar dess 
vilja att införskaffa kunskap kring den. Saknar individen en vilja att lära sig påverkar det dess förmåga 
att ta till sig nya kunskaper och sätta den i en kontext. Författarna kan av studien se ytterligare en faktor 
som inverkar på individens kunskap är dess användningsgrad av IoT tekniken, ju mer kunskap en person 
har desto bättre hanteringsförmåga av tekniken har denna. Omvänt påverkar användningen individens 
kompetensutveckling, desto mer individen kommer i kontakt med tekniken desto mer kunskap 
införskaffar denna. Såväl teknisk-, förståelsemässig- och färdighetsmässig kunskap. Se figur 5. 
 

6.1.3 Faktorer som påverkar anställdas användning av IoT 
 
Hur mycket användning av IoT varje respondent har i sitt yrke varierar beroende på vilken avdelning 
personen arbetar inom. Detta ger en uppfattning av att digitalisering har utvecklats i olika takt mellan 
avdelningarna i verksamheten. Vilket kan vara en förklaring till varför det finns delade meningar kring 
användning av IoT. Det är endast ett fåtal respondenter som har stor användning av tekniken. För dessa 
personer används IoT som ett verktyg i de dagliga arbetsuppgifterna för att antingen förenkla sitt arbete 
eller för att skapa de förutsättningarna för invånare. Vår analys har visat att Chef eller ledare har en 
betydelse på utvecklingsmöjligheter för anställda. De avdelningar med fungerande samspel mellan 
chefer och medarbetare har visat i studien att de ligger i framkant i digitaliseringen. Ett tydligt direktiv 
från chefen har även den pushande effekten hos anställda till att använda sig av tekniken. Däremot finns 
det även några respondenter som inte har något direktiv från sina chefer men som driver IoT-projekt 
och har en stor användning av tekniken. Författarna kan av studien se att personliga intressen även har 
en påverkan på engagemanget i att lära sig och använda sig av tekniken. Av analysen kan författarna 
vidare se att om individen har en positiv inställning till tekniken väljer de att prioritera tekniken och 
försöker hitta lämpliga användningsområden för den i jämförelse med om deras inställning hade varit 
mer negativt lagd. Majoriteten av respondenterna har i dagsläget låg användning av IoT. Författarna kan 
av studien se att dessa respondenter förväntar sig av en tydlig strategi i form av prioriteringsplan från 
chefen och ledningen. Vår analys har visat även att det råder brist på kunskap, då kunskap inverkar på 
användningsgraden av IoT tekniken. En individ som besitter såväl teoretiska och praktiska kunskaper 
har förmågan att använda och hantera IoT i praktiken jämfört med en individ som saknar kunskap inom 
IoT området. Se figur 5.  
 

6.2 Praktiska implikationer 
 
Kane et al. (2015) och Westerman et al. (2012) argumenterar om fördelarna med att höja den digitala 
mognaden i organisationen. Motiven är att öka effektivitet, innovationsgrad, kundvärde, finansiella 
resultat samt förbättra beslutfattande inom organisationen. Organisationens framgång i den digitala 
utvecklingen ligger inte enbart i effektiviteten av tekniken utan anpassningsförmågan till nya tekniker 
hos anställda (Bouée, 2015; Ashwell, 2017). Faktorerna som har identifierats i denna studie kan beaktas 
för att höja den digitala mognadsgraden hos de anställda i organisationen. Samtliga faktorer påverkar 
den digitala mognaden på ett eller annat sätt. Karlskrona kommun kan välja att arbeta med en eller flera 
faktorer för att förbättra deras digitala mognad. Några av dem kan man direkt påverka genom att erbjuda 
teknisk utbildning och kompetensutveckling. Andra är mer tids- och resurskrävande till exempel att 
utveckla chefer eller ledare i organisationen samt att ta fram tydliga strategier. Det finns även faktorer 
som är svårare att påverka och utveckla till exempel individens personliga intresse och tidigare 
erfarenheter.  
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Chefer och ledare anses som en central faktor att beakta då chefer och ledare har en inverkan på båda 
anställdas inställning och användning av ny teknik. För att höja den digitala mognaden krävs det att 
chefer och ledare är drivna och har förmågan att ge tydliga direktiv samt motivera sina medarbetare till 
att erhålla en positiv, med kritiskt lagd inställning till tekniken. Cheferna skall förmedla organisationens 
gemensamma strategi på ett tydligt sätt till medarbetarna. Ett tydligt direktiv från chefen skapar en 
pushande effekt hos anställda till att finna ett användningsområde av tekniken i sitt arbete. Cheferna och 
ledarna behöver även lyfta fram goda exempel på IoT och visa nyttan med tekniken för att de anställda 
ska motiveras och samtidigt förstå hur och varför IoT ska användas i den kommunala verksamheten. 
 
En annan faktor som är central att beakta för att höja den digitala mognaden bland de anställda är att 
titta på deras befintliga arbetsuppgifter. Denna faktor inverkar på såväl individens kunskapsnivå och 
användningsgrad av tekniken. Genom att ändra utformningen av deras befintliga arbetsuppgifter och se 
till att IoT införs som ett hjälpmedel eller verktyg kan de anställdas kunskapsnivå och användningsgrad 
kring IoT höjas och därmed även deras digitala mognadsgrad.  
 
Kunskap är ytterligare en faktor som är central att utveckla för att höja den digitala mognadsgraden då 
kunskapsnivån är låg kring IoT. Kommunen kan erbjuda kompetensutveckling kring IoT i olika form 
för att höja de anställdas allmänna kunskaper kring tekniken och skapa djupare förståelse för hur 
tekniken kan bringa nytta i deras yrke. Detta för att de anställda skall bli medvetna om vilka möjligheter 
och begränsningar som IoT för med sig. 
 

6.3 Diskussion 
 

Utfallet av studien blev nio stycken faktorer som inverkar på den digitala mognaden på individnivå, 
vilket inte blev som förväntat. Utifrån litteraturstudie och tidigare forskning kring digital mognad 
reflekterade författarna över vilka möjliga faktorer som kunde ha påverkan på den digitala mognaden 
bland dem anställda i organisationen. Däribland framkom några väntade faktorer: kön, ålder, utbildning 
kommunikation, inspiration samt utrymme i form av tid och resurser. Utfallet av studien blev att enbart 
en av dessa faktorer påverkar digital mognad, i detta fall faktorn utbildning som kan relateras till faktorn 
teknisk utbildning. Ingen av dem andra väntade faktorerna framkom att ha någon påverkan på en 
individs digitala mognad. 
 
Några av respondenterna har även uttalat att båda ålder och kön har en betydelse vid förändringsarbete 
i verksamheten. Ett antal respondenter förklarar att det är mer som en naturlig del för yngre personer 
när det gäller att introducera ny teknik. Vissa hävdar att äldre personer bromsar utvecklingen och 
uppvisar motstånd vid förändring. Det framkom även uttalandet: “Damer, femtio plus” när en låg 
förändringsbenägenhet diskuterades. Däremot framkom det att respondenter över medelålder oavsett 
kön inte var rädda för att möta en digitalt förändrad arbetsplats där nya tekniker ständigt implementeras. 
Detta gav indikationen att varken ålder eller kön har inverkan på en individs digitala mognad utan det 
är rent av personlig inställning till förändringar och ny teknik.  
 
I analysen framkom det att faktorn personliga intresse har inverkan på samtliga kategorier det vill säga 
inställning, kunskap och användning. Detta kan vidare tolkas som att denna faktor har störst inverkan 
på en individs digitala mognad. Däremot är det personliga intresset en faktor som är mer abstrakt och 
svår att påverka i organisationen då ett personligt intresse är någonting som man har eller inte har. I 
analysen framkom det vidare att följande faktorer har inverkan på en individs digitala mognad: chef 
eller ledare, teknisk utbildning, inställning, kunskap, användning, tidigare erfarenheter, arbetsuppgifter 
och tydlig strategi. Med utgångspunkt från figur 5 kan det tolkas som att faktorerna som har två pilar till 
olika kategorier har större inverkan på de anställdas digitala mognad än dem som endast har en pil till 
en kategori. Utifrån detta resonemang har till exempel faktorerna chef eller ledare, inställning, kunskap, 
användning, och arbetsuppgifter större inverkan på en individs digital mognad än faktorerna teknisk 
utbildning, tidigare erfarenhet och tydlig strategi.  
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Därav bör en organisation först och främst prioritera faktorerna som har två eller flera pilar när de ska 
arbeta med att höja den digitala mognadsgraden bland sina anställda.  
 
Metodvalet grundar sig på att författarna var intresserade av mer djupgående studier för att kunna ta 
fram faktorerna som påverkar den digitala mognaden på individnivå då dessa faktorer inte har varit 
kända sedan tidigare. Detta är anledningen till varför författarna har valt att göra en kvalitativ studie. 
Semistrukturerad intervju gav författarna utrymme till att ställa mer djupgående frågor tillsammans med 
följdfrågor. Frågorna som ställts har även anpassats efter tidigare genomförda intervjuer som har lett till 
intressanta uttalanden. Då författarna var intresserade av att erhålla olika anställdas perspektiv valde 
författarna att genomföra individuella intervjuer. Detta av en anledning för att undgå att respondenterna 
påverkar varandras svar på frågorna. Respondenterna valdes noggrant ut från olika verksamhetsområden 
och befattningar i kommunen. Genom att inkludera respondenter från olika verksamhetsområden 
framkom en helhetsbild av den kommunala verksamhetens digitala mognad. Detta gav författarna 
möjligheten att dra slutsatsen att det finns en tydlig spridning av olika digitala mognadsgrader i 
kommunen. Valet av att inkludera respondenter från olika befattningar gav författarna möjligheten att 
studera skillnaden på den digitala mognaden mellan anställda med olika position i verksamheten. 
Författarna valde även att inkludera respondenter med olika bakgrund, kön och ålder, däremot visade 
det sig inte påverka de anställdas digitala mognad. Vårt val av att inkludera 12 stycken respondenter 
känns rimligt såväl tids- och innehållsmässigt då författarna var intresserade av att studera digital 
mognad på djupet istället för att enbart skrapa på ytan vilket kan förekomma om fler respondenter hade 
inkluderats under denna 20-veckors period. Anonymiseringen av respondenterna har betydelse gällande 
utfallet av studien då respondenterna var mer frispråkiga. De kände sig bekväma och vågade uttrycka 
såväl personliga som organisationsmässiga styrkor och svagheter.  
 
Denna studie har som andra även felkällor och begränsningar. I denna studie kan en av felkällorna vara 
vår intervjuteknik och förmåga att ställa djupgående följdfrågor. Detta kan ha påverkat utfallet hos de 
inledande intervjuerna. Då vår intervjuteknik förbättrades i takt med att fler intervjuer genomfördes. 
Den begränsade tidsperioden har även påverkats studiens resultat, hade det funnits mera tid hade det 
varit möjligt att analysera ännu mera djupgående och eventuellt kunnat komma fram till någon mer 
faktor som inverkar på den digitala mognaden. Det teoretiska ramverket skulle kunna utökas något för 
att kunna dra fler paralleller i analysen samt öka förståelse för ämnesområdet. 
 
 

6.4 Förslag på fortsatt forskning   
 
 

Utifrån intervjuerna i denna studie har undersökningsvariabler definierats. Dessa variabler kan användas 
i kvantitativa undersökningar för att studera samtliga anställdas digital mognad. Med en kvantitativ 
undersökning av dessa variabler kan faktorerna som har störst påverkan på digital mognad hos anställda 
studeras. När de viktiga faktorerna har definierats kan det förslagsvis i nästa steg reflektera över effekten 
av att beakta dessa faktorer. En studie kring relevansen av att beakta dessa faktorer för att höja den 
digitala mognadsnivån skulle kunna utföras. 
 
Ett annat förslag på fortsatt forskning är en typ av före-och-efter-studie där man undersöker den digitala 
mognaden bland de anställda i organisationen genom att beakta de identifierade faktorerna för att se 
effekten av respektive faktor och utvärdera den digitala mognaden.  
 
Majoriteten av de respondenter som deltagit i denna studie ser IoT som en relativt ny teknik. Att 
genomföra liknande studier med andra digitaliseringstekniker, som de anställda har en närmre kontakt 
med, som undersökningsverktyg kan andra faktorer som förutsäger den digitala mognaden identifieras.  
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BILAGOR  
 

Bilaga A: Intervjuguide - intervjuer med Karlskrona kommun 
 
Inledande bakgrundsfrågor 
 

- Skulle du kunna göra en kort beskrivning av dig själv och din arbetsbakgrund? 
 

• Namn  
 

• Ålder 
 

• Utbildning 
 

• Befattning 
 

• Avdelning 
 

• Ansvarsområden 
 

• Tidigare erfarenheter och roller 
 

• Antal år på kommunen 
 
Diskussion kring digitalisering och Internet of Things 
 

- Är du en person som gillar förändringar och anta nya utmaningar eller föredrar du 
rutiner och traditionella arbetssätt? 

 
- Föredrar du analoga eller digitala arbetssätt? Förklara med exempel 

 
- Vad tänker du på när du hör ordet digitalisering? Vad innebär det för dig? 

 
- Hur stor användning av digitalisering har du i ditt yrke? Förklara 

 
- Vad har digitaliseringen inneburit för dig som anställd? 

 
- Anser du att införandet av ny teknik (IoT)  har en positiv eller negativ inverkan på din 

prestationsförmåga? På vilket sätt?  
 

- Vad tänker du när du hör begreppet Internet of Things? 
 

- Hur förhåller du dig till tekniken? 
 

- Är du positiv eller negativ till tekniken? 
 

- Är IoT något som du kommer i kontakt med dagligen i ditt yrke? Förklara 
 

- Vilken nytta tycker du att IoT kan bidra med i ditt yrke?  
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- Finns det några risker eller brister med tekniken som man bör beakta enligt dig? Om 

ja, på vilket sätt? 
 

- Vad bör man tänka på vid införandet av IoT enligt dig? 
 

- Vilken kunskapsnivå har du kring IoT? 
 

- Vad hindrar dig från att ha en högre kunskapsnivå kring IoT? 
 

- Hur kan ditt digitala intresse och kunskapsnivå kring IoT höjas? 
 

- Hur arbetar kommunen för att höja kunskapsnivån kring IoT bland er anställda? 
 

- Hade du mycket kunskap om Internet of Things innan du började jobba med det eller 
var det först när du började jobba med det som du fick upp intresset för tekniken? 

 
- Anser du att IoT är i samma kategori som andra tekniker vid införandet och 

applicerandet eller är IoT en egen gren bland nya tekniker enligt dig? 
 

- Inom vilka områden i er verksamhet har IoT implementerats?  
 

- Inom vilka områden tror du att IoT skulle kunna appliceras i er kommunala 
verksamhet? Varför? 

 
- Hur ser mottagandet bland er anställda ut gällande IoT? 

 
- Vad skulle motivera dig till att använda mer IoT? 

 
- Vad hindrar dig från att inte ha en större användning av IoT i yrket? 

 
 
Diskussion kring digital mognad 
 

- Hur skulle du beskriva din förmåga att bemöta och hantera ny teknik? 
 

- Vilka är de största utmaningarna när ny teknik ska appliceras enligt dig? 
 

- Vad tänker du på när du hör begreppet digital mognad? Förklara 
 

- Har du kommit i kontakt med begreppet digital mognad tidigare? Om ja, vart? 
 

- Hur skulle du beskriva din digitala mognad? Förklara 
 

- Hur skulle du beskriva kommunens digitala mognad? 
 

- Arbetar ni på kommunen med digital mognad? 
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Avslutande frågor 
 

- Finns det något som ni vill tillägga? 
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