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Samverkan, ledarskap och organisation var den röda tråden i den temadag om digitalisering som
Innovationsplattform hållbara Stockholm arrangerade under hösten. Vid mötet föreläste Anna Eriksson,
generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning samt personer från kommuner, företag, universitet
och testarenor.
Anna Eriksson har en gedigen erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling med stöd av IT och att ta vara på
digitaliseringens möjligheter. Hon har bland annat varit utvecklingsdirektör på Lantmäteriet och har lång erfarenhet från
det privata näringslivet.
– Digitalisering är en lagsport. För att kunna lägga i nästa växel och komma upp i en digitaliseringsnivå som våra
medborgare förväntar sig behöver vi bli bättre på att samordna och arbeta koordinerat med frågorna. Därför ﬁnns DIGG,
sa Anna när hon inledningstalade.
Myndigheten kommer få en avgörande roll i arbetet med att samordna och stötta den oﬀentliga förvaltningens
digitalisering genom att:

samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen
ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen
bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den oﬀentliga förvaltningen
följa och analysera utvecklingen av densamma
– DIGG kan hjälpa till med att identiﬁera och analysera vilka gemensamma behov vi har och föreslå hur vi ska lösa dessa
tillsammans.

Att leda digitaliseringsprocesser – framgångsfaktorer
Einar Iveroth, docent vid Företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet deltog även han under temadagen om
digitalisering. Hans presentation handlade om vilka ledarskapsaspekter som behövs för att lyckas med
digitaliseringsprocesser.

Einar förklarade att det ﬁnns fyra dimensioner som påverkar och får människor att agera på nya saker. Dessa kan delas
in i sociala, politiska, känslomässiga och historiska dimensioner.
Forskning visar att 75 % av alla IT-projekt misslyckas även när tekniken fungerar (Markus, 2004, p.5). Vad gör då de 25
% som lyckas? För att svara på den frågan gick Einar igenom ett ramverk med ytterligare fyra dimensioner som
samspelar med varandra och som har olika stor betydelse beroende på var i processen de involverade beﬁnner sig.
Dessa dimensioner tar avstamp i en gemensam grund, förståelse, intresse och beteende.
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Marie Larsson, avdelningschef för kvalitet och förnyelse, Skellefteå kommun, Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på
Sweco och Petra Dalunde, Programchef, Urban ICT Arena.
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