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Sammanfattning 
Idag har Sverige som mål att vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter, samtidigt som vi har som mål att vara ledande 
i arbetet för hållbar utveckling och Agenda 2030. Studien syftar till att 
studera om det finns en tydlig koppling mellan hur teorin om hur man bör 
arbeta med digitalisering för att uppnå hållbarhet tillämpas i det praktiska 
arbetet på nationell och lokal nivå. Vidare kan man använda resultatet för att 
identifiera hur man använder digitalisering och planerar för ett mer digitalt 
samhälle i ambition att uppnå hållbarhet. 
Studien har som mål att kunna se vilka eventuella skillnader och/eller 
likheter det finns på de olika strategiska nivåerna, där studien är avgränsad 
till att jämföra Sundsvalls kommun med Sverige.  
De parametrar som undersöks stöds av den teori som William Mitchell har 
tagit fram i sin bok ”e-topia”, vilken beskriver kopplingen mellan 
digitalisering och hållbarhet samt besvarar frågan om hur man uppnår 
hållbarhet med hjälp av digitalisering. 
 

Rapporten utgår ifrån en kvantitativ metod, där resultatet samlas från två 
intervjuer respektive två policydokument, för att sedan jämföras och 
diskuteras i rapportens avslutande diskussion- och slutsatsdel. Det resultatet 
visar är att det är den mänskliga omvandlingen som är av betydande roll 
både på nationell och lokal nivå, men att det saknas en tydlig koppling till 
hållbarhetsarbetet i den nationella digitaliseringsstrategin. Istället för att 
fokusera på vilka förmågor som krävs för att kunna använda det digitala i 
hållbarhetsarbetet, bör man istället fokusera på hur digitaliseringen bidrar 
till hållbarhet för att på så sätt eliminera onödiga processer eller steg.  

Nyckelord: Mitchells fem principer, digitaliseringsstrategi, hållbarhet, 
Agenda 2030, digitalisering, policyanalys 
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Abstract 
Today, Sweden's ambition is to be the best in the world to use the 
possibilities of digitization, while at the same time aiming to be a leader in 
the work for sustainable development and Agenda 2030. The study aims to 
study whether there is a clear connection between how the theory of how 
one should work with digitization to achieve sustainability applies in the 
practical work at national and local level. Furthermore, one can use the 
result to identify how one should use digitization and plan for a more 
sustainable society. 
The aim of the study is to be able to see what differences and / or 
similarities there are at the different strategic levels, where the study is 
limited to comparing Sundsvall's municipality with the rest of Sweden. 
The parameters examined are supported by the theory that William 
Mitchell has written in his book "e-topia", which describes the connection 
between digitization and sustainability and answers the question of how to 
achieve sustainability with the help of digitization. 
 
The report is based on a qualitative method, in which the result is gathered 
from two interviews and two policy documents, respectively, in order to be 
compared and discussed in the report's concluding discussion and 
conclusion part. The result shows that it is the human transformation that 
is of significant importance both at national and local level, but that there is 
no clear link to the sustainability work in the national digitization strategy. 
Instead of focusing on what abilities that are required to be able to use 
digital techniques or technologies, one should instead focus on how 
digitalization contributes to the sustainability work in order to eliminate 
unnecessary processes or steps. 

 

Keywords: Mitchells five principles, digitalization, sustainability, 
digitalization strategy, Agenda 2030, policy analysis 
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1 Introduktion / Inledning 
Digitalisering är ett begrepp som börjar bli allt mer etablerat i både 
näringsliv och kulturliv.  Det är ett begrepp som står högt upp på agendan i 
många sammanhang, inte minst när det kommer till hållbarhet- och 
miljöfrågor. Att digitalisering är av fundamental betydelse för våra samhällen 
är de flesta överens om, men sällan diskuteras vad begreppet innebär får 
hållbarhetsarbetet. Så som västvärlden ser ut idag så kommer digitala 
lösningar vara en avgörande, om inte kritisk, faktor för att kunna uppnå 
hållbarhet.  
 
Ur ett svenskt perspektiv så är det viktigt att se till så att det finns en strategi 
för hur man ska arbeta med hållbarhetsfrågor genom digitalisering. Detta då 
Sverige sedan 2011 haft som mål att vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter och leda arbetet för Agenda 2030 [1].  
  
Hur man leder arbetet för att nå denna vision kan dock vara olika beroende 
på vilken nivå man tittar på. I ett globalt sammanhang eller ur ett nationellt 
perspektiv så kan arbetet med denna vision ha kommit väldigt långt, medan 
det på lokal eller kommunal nivå kan skilja sig väldigt mycket mellan olika 
kommuner. Därmed är det av intresse att titta på om, och i så fall hur, arbetet 
med hur man tillämpar digitalisering för att uppnå hållbarhet skiljer sig på 
nationell och lokal nivå.  

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

För att få en ökad förståelse för både hållbarhet och digitalisering kommer 
detta avsnitt att gå igenom olika begrepp som står till grund både för denna 
studie och tidigare forskning på området. Inte minst reder detta avsnitt ut 
begreppens innebörd för framtiden. Det är även av intresse att förstå 
kopplingen mellan dessa begrepp för att se hur digitalisering kan bidra till 
hållbarhet.  
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1.1.1 Brundtlandrapporten 

Brundtlandrapporten, även känd som Our Common Future, är en rapport 
utarbetad av FN:s Världskommission för miljö och utveckling. Rapporten 
skrevs under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland år 1987 och 
publicerades på svenska ett år senare under titeln “Vår gemensamma 
framtid”, och är resultatet av en process utgiven av forna ministrar med 
politisk bakgrund, finansiella tjänstemän, beslutsfattare inom jordbruk, 
vetenskapsmän och teknologer [2]. Rapporten skrevs i syfte att få ett 
helhetsgrepp om världens resurs- och miljöproblem och den lösning som de 
kom att kalla under begreppet hållbar utveckling [3]. 
  
Målet med rapporten [2] var att ta fram långsiktiga miljöstrategiska 
lösningar för hållbar utveckling för år 2000 och framåt; att främja 
samarbete och partnerskap mellan u- och i-länder; oberoende av ekonomisk 
eller social utveckling, samt att definiera hur arbetet kring långsiktig 
miljöstrategi bör genomföras. 
 
Enligt Brundtlandrapporten [2] beror de globala miljö- och resursproblemen 
av fattigdom och ojämlikhet. Vi lånar miljökapital från kommande 
generationer utan avsikt eller möjlighet till återbetalning, vilket är ett av de 
grundläggande problemen med den globala miljöpåverkan som sker idag. 
De negativa miljöförändringarna bidrar inte bara till negativ miljöpåverkan, 
utan är även en källa till politisk oro och internationell spänning i många 
delar av världen. 
Att samhällsutvecklingen ska vara hållbar, inte bara från ett, utan flera 
perspektiv är därmed grunden för hållbar utveckling, där de olika delarna 
ska verka i symbios mellan varandra. Man refererar ofta till hållbar 
utveckling som det gyllene snitt som råder mellan ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet (Se bild 1).  
 

 
 
Bild 1: Två modeller av hållbar utveckling[3].   
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Hållbar utveckling blir därmed ett begrepp som syftar till utveckling som 
möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att 
möta sina behov. Begreppet vilar under två nyckelbegrepp; 
 

○ där konceptet “behov” utgår ifrån den fattiga 

världens grundläggande behov, vilka ska 

prioriteras; samt 

○ att det ska finnas begränsningar och 

utvecklingspotential för tekniska lösningar som 

gör att miljöns förmåga att möta framtida och 

nutida behov inte behöver äventyras.  

 

1.1.2 Agenda 2030 

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en resolution, 
Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development 
A/RES/70/1 [4] som är en 15-årig internationell agenda för långsiktig 
hållbar utveckling. 
Agendan, som fortsättningsvis blivit benämnd som Agenda 2030, är en 
politisk deklaration som består av 17 mål och 169 delmål i syfte att uppnå 
hållbar utveckling både ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv. De mål och delmål framtagits av generalförsamlingen är ett 
resultat av samråd och dialog med berörda parter från det det civila 
samhället. Målet med agendan är, förutom att främja hållbar utveckling, även 
att förverkliga och skydda mänskliga rättigheter, vilket gör det till en 
universal agenda.   
  
Samtliga 193 medlemsländer i FN [5] har åtagit sig agendan för 
genomförande, och är även det krav som ställs på samtliga medlemsländer. 
Visionen är att tillsammans uppnå en värld där vi, med hjälp av målen, har 
avskaffat extrem fattigdom, minskat ojämlikheter och orättvisor, främjat 
fred och rättvisa och löst klimatkrisen [6]. 
 
I Sverige har regeringen som ambition att vara ledande globalt i 
genomförandet av Agenda 2030. PGU, Sveriges politik för global utveckling 
(prop. 2002/03:112, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112) är ett centralt 
verktyg som används för agendans genomförande och har uppkommit som 
ett resultat av regeringens ambition. 
 
Agendan ställer nämligen krav på uppföljning och översyn på både nationell, 
regional och global nivå [7].  
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1.1.2.1 FN:s globala mål  

De mål som Agenda 2030 består av är följande: 
1.     Avskaffa fattigdom i alla dess former (Ingen fattigdom) 
2.     Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 

förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk (Ingen 
hunger) 

3.     Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 
alla åldrar (Hälsa och välbefinnande) 

4.     Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla (God utbildning för 
alla) 

5.     Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 
(Jämställdhet) 

6.     Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och 
sanitet för alla (Rent vatten och sanitet) 

7.     Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 
hållbar och modern energi för alla (Hållbar energi för alla) 

8.     Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för 
alla (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) 

9.     Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande 
och hållbar industrialisering samt främja innovation (Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur) 

10.  Minska ojämlikheten inom och mellan länder (Minskad 
ojämlikhet) 

11.  Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara (Hållbara städer och samhällen) 

12.  Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 
(Hållbar konsumtion och produktion) 

13.  Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser (Bekämpa 
klimatförändringarna) 

14.  Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart 
sätt för en hållbar utveckling (Hav och marina resurser) 

15.  Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald (Ekosystem och biologisk 
mångfald) 

16.  Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga 
upp effektiva och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer (Fredliga och inkluderande 
samhällen) 
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17.  Stärka genomförandemedlen och återvitaliserat det globala 
partnerskapet för hållbar utveckling (Genomförande och globalt 
partnerskap )[7]. 

 

 
 Bild 2: Karta med ikoner, FN:s globala mål [8].  

1.1.3 Förutsättningar för att uppnå hållbarhet  

1.1.3.1 Teknisk kunskap och utveckling 

Brundtlandrapporten [2] menar att teknisk forskning och utveckling är av 
högsta prioritet för att uppnå hållbarhet. Detta då det är de tekniska 
lösningarna som kan lösa och skapa ekologiskt lönsamma alternativ i 
framtiden. 
I rapporten hävdar man att teknisk kunskap och kapacitet inte bara är 
avgörande för att kunna uppnå hållbar utveckling, utan också för att hjälpa 
samhällen att hantera de strukturförändringar som sker socialt, 
miljömässigt och infrastrukturellt. Detta då den tekniska kunskapen, som 
med hjälp av teknisk kapacitet, kan spridas över flera samhällsskick och 
områden, vilket vidare leder fram till ökad hållbarhet.  
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1.1.3.2 Gemensamma strategier och handlingsplaner på de politiska nivåerna  

För att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål krävs både internationella 
partnerskap och gränsöverskridande samarbete över de olika politiska 
nivåerna på hemmaplan. Enligt PGU, (Sveriges politik för global utveckling) 
[7] ska de beslut som tas i den svenska politiken inte bara ta hänsyn till de 
konsekvenser som berör Sverige, utan även de effekter som berör 
människor och natur utanför Sveriges gränser. Det är framförallt viktigt för 
att kunna följa den gemensamt uppsatta agendan. I Agenda 2030-
delegationens delredovisning från 2016 så menar man att detta förutsätter 
att statliga och icke-statliga aktörer engageras tillsammans. Engagemanget 
kommer i sin tur genom samverkan på regional, lokal och nationell nivå, där 
kommuner, landsting och länsstyrelser samråder med näringsliv och 
civilsamhälle. I arbetet för att uppnå hållbarhet så spelar den regionala och 
lokala nivån den mest centrala rollen. Det är nämligen i kommunerna som de 
globala åtagandena, internationell rätt och EU-rätt omsätts i praktisk 
handling och det är även på den regionala och lokala nivån som de olika 
aktörerna möts.  
Att ta fram olika initiativ i form av handlingsplaner och strategier är därmed 
väsentliga förutsättningar för att uppnå hållbarhet.   

1.1.3.3 Data 

Enligt Thomas Osburg och Christiane Lohrmann, författarna av boken 
“Sustainability in a Digital World”(2017) [9] så är data det framtida nya 
guldet, oljan eller valutan. Nyckeln till konkurrenskraftighet de kommande 
åren är genom tillgången till data; där person- och konsumentdata är av 
särskild prioritet. Redan nu yttrar sig detta över ett flertal olika 
affärsområden; där industri, handel och sjukvård är några exempel på dessa.   
Fördelarna är många. Inte bara att innehavet av data möjliggör en mer 
detaljerad kundinriktning (och därmed potentiellt bättre anpassade priser, 
erbjudanden och annonser), det är också ett sätt för företagen att öka 
lönsamheten och den ekonomiska tillväxten.  
 
Datan kan emellertid kategoriseras i olika kategorier: frivillig data, 
observerad data och härledd data. Den frivilliga datan är den information 
som genereras och lagras vid användning av prenumerationstjänster, 
bonuskort och sociala nätverk/medier.  
Datan som genereras är information om hur enskilda individer använder 
tjänster eller produkter, och fungerar därmed som en indikator på hur den 
enskilda personen beter sig i privata och enskilda sammanhang. Utifrån den 
frivilliga datan kan man ta fram specifika produkter och/eller tjänster som 
kan vara av intresse för individen.  
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Observerad data är den data som samlas genom analys och härledning. Det 
kan vara i form av beteendemönster, konsumtionsval eller fysisk/digital 
spårning. Ofta är inte de som ger ifrån sig denna information medvetna om 
vad datan senare ska användas till, inte heller är de alltid medvetna om att de 
lämnar ifrån sig ett avtryck. Däremot är den observerade datan en 
konsekvens eller ett resultat av en analys som företag eller myndigheter 
samlar via tekniska hjälpmedel och regelverk.  
Det kan t.ex. handla om att se hur en nation röstar i politiska val, hur trender 
i samhället påverkar olika konsumtionsval eller hur folk använder internet.   
 
Det är den observerade datan som genererar den mest värdefulla grunden 
för nya idéer och lösningar, eftersom att den tar hänsyn till ett större 
perspektiv. Vid framtagning av nya innovationer och hållbara lösningar är 
det den observerade datan som är av ytterst vikt.  

1.1.3.4 Digitalisering  

William Mitchell var en australiensisk författare, samhällsutvecklare och 
arkitekt som är känd för sitt arbete med digitala och teknologiska lösningar 
för nutida samhällsutmaningar. 
I sin bok “e-topia: Urban Life, Jim—But Not As We Know It” från 1999 
(översatt till svenska av Ingemar Svantesson år 2000) [10] beskriver 
Mitchell hur den digitala revolutionen möjliggjort och förändrat de 
samhällen vi lever i idag. Han besvarar frågor som “Hur kommer vi att bo?”, 
“Hur kommer vi att arbeta?”, “Hur kommer vi att resa?” och “Hur kommer vi 
att kommunicera i framtiden?”, där det övergripande temat handlar om hur 
vi ska integrera våra samhällen digitalt för att uppnå hållbarhet.  
  
I kapitel 10, “Den gröna staden” går författaren igenom 5 olika punkter som 
han ser som nödvändiga för att kunna leva på det sätt som vi gör idag, utan 
att äventyra planetens överlevnad. Dessa fem principer utgår från 
grundläggande design principer som används för att skapa och utveckla 
hållbara städer (även det som är känt som s.k. “smarta städer”), vilket är 
lösningen på hur vi ska använda digitalisering för att uppnå hållbarhet.  
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1.1.4 Digitaliseringens roll i den framtida samhällsutvecklingen  

Malin Granath, universitetslektor i informatik vid Linköpings universitet, 
berättar i ett avsnitt ur UR Samtidens programserie “Populärvetenskapliga 
veckan” om digitaliseringens roll i stads- och samhällsutvecklingen. I 
programmet reder hon ut begrepp som ”Smarta städer”, var vi befinner oss i 
den digitala utvecklingen samt vart vi är på väg.  Den smarta staden, som kan 
beskrivas som ett uppkopplat geografiskt område eller samhälle, bygger på 
investeringar i både humankapital och infrastruktur som driver både 
ekonomisk tillväxt och livskvalitet. Den smarta staden bygger på ett 
digitaliserat samhälle som varken äventyrar användningen av naturresurser 
eller det demokratiska deltagandet; det är med andra ord ett resultat av hur 
digitalisering främjar arbetet för hållbar utveckling [11]. Den smarta staden 
använder nämligen digitala, mer effektiva, lösningar och IKT-tillämpningar 
för att uppnå just hållbarhet och ekonomisk tillväxt och blir därmed ett 
praktiskt exempel på när man använder digitala lösningar för att främja 
hållbar samhällsutveckling [12].  
  
I dagens digitala och moderna samhälle är energi en nödvändighet för den 
dagliga överlevnaden och samhällsutvecklingen. För att möta framtida 
energiförsörjningsbehov är det väsentligt att hitta långsiktigt hållbara och 
tillgängliga lösningar som både är pålitliga, säkra och miljövänliga [2]. 
Smarta städer blir därmed ett begrepp som syftar till en stad eller plats där 
man åstadkommer detta genom digitala lösningar och internet of things, där 
internet of things (IoT) syftar till en värld där fysiska objekt kan samla data 
och kommunicera sinsemellan [13]. Genom smarta, urbana 
transportsystem, uppdragerade vatten- och avfallsanläggningar och 
effektivare värmesystem för uppvärmning av byggnader bidrar den smarta 
staden till en mer interaktiv stadsadministration med säkrare offentliga 
utrymmen som tillgodoser behoven hos hela befolkningen, inklusive de äldre 
[12].  
  
I en rapport från 2018 har en expertgrupp med representanter från olika 
områden tagit fram två olika framtidsscenarion för den smarta staden. I 
expertgruppen fanns representanter från både samhällsanalys-, 
stadsutvecklings-, transports-, klimat/miljö-, digitaliserings- och 
energisektorn, vilka sattes ihop i ett  team under Swecos ledning.  
I rapporten talar man om det urgala och glokala samhället, vilket är ett 
resultat av ett samhälle som anammat ”Smart city”-konceptet i sin 
stadsutveckling.  
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Det urgala samhället beskrivs i rapporten som ett resultat av ett samhälle 
där man använt digitaliseringen för att optimera urbana tätorter och städer 
för att på så sätt öka attraktiviteten för ett visst område. Här används 
artificiell intelligens (AI) som ett verktyg för att planera staden efter 
medborgarnas och näringslivets behov, där tillgänglighet är ledordet för den 
hållbarhet som uppstår med hjälp av digitalisering. 
 
Det andra scenariot, som rapporten har valt att kalla för det glokala 
samhället, har istället fokuserat på hållbarhet i form av lokal självförsörjning 
och delning. Decentralisering med lokala självförsörjande noder över hela 
Sverige är det som möjliggör ett självständigt liv både på landsbygden och i 
staden. Cirkulär ekonomi, återanvändning och återvinning är det som får 
samhället att växa utan att äventyra jordens resurser.  
 
Gemensamt för bägge framtidsscenarion är en utopisk bild av hur vi med 
hjälp av digitalisering kan uppnå ett hållbart samhälle där vi tagit ansvar för, 
och anpassat oss till klimatutmaningarna. Sveriges gränser sträcker sig inte 
bara till det geografiska område som vi refererar Sverige till idag, utan i ett 
Sverige som agerar i ett globalt sammanhang [14].  
 
Men för att kunna nyttja och driva digitaliseringen framåt krävs en 
digitaliseringsstrategi, vilket är den strategi som har som mål att både möta 
och följa Agenda 2030, men också att se till så att digitalisering omsätts i 
praktik på alla samhällsnivåer och berörda parter.  

1.1.4.1 Lokal digitaliseringsstrategi 

Sundsvalls kommun är en av de få kommuner i Västernorrland [15] som 
tagit fram ett förslag till en handlingsplan för digitalisering, vilket gjordes 
tillsammans med WSP Sverige AB i juni 2017. I handlingsplanens inledande 
avsnitt beskriver man hur Sundsvall, med hjälp av digitalisering och 
förändrade processer kan öka både effektiviteten, lönsamheten och 
tillväxten i kommunen. Det är med andra ord av yttersta vikt att arbetet 
med digitalisering inte bara är en IT-fråga, utan någonting som ska 
genomsyra och spegla hela verksamheten. Resultatet av handlingsplanen 
återfås i de effekt- och projektmål som beskrivs i rapporten.  
Handlingsplanen definierar digitalisering som ett “strategiskt 
förhållningssätt som syftar till att skapa större nytta genom nya eller 
förändrade arbetssätt med hjälp av digital teknik” [s. 8, 16]. 
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Handlingsplanen tar även upp tillväxtstrategin för 2021; ett initiativ och 
framtida önskvärt tillstånd som går under benämningen RIKARE [17], som 
har som mål att uppnå förnyelse och ökad konkurrenskraft med hjälp av 
hållbar utveckling.  De prioriteringsområden som återfinns i tillväxtstrategin 
används därefter, tillsammans med de mål som återges i IT-strategin för 
Sundsvalls kommun, i den slutgiltiga handlingsplanen.  
 
Sundsvalls kommun är även en av de kommuner i Sverige som år 2017 blev 
nominerad till “Sveriges digitaliseringskommun 2017”[16], vilket är en 
utmärkelse som Kvalitetsmässan utser i samarbete med Sveriges kommuner 
och landsting (SKL), Vinnova, IT&Telekomföretagen, Pwc, Telia, 
Regeringskansliet & Finansdepartementet och Myndigheten för digital 
förvaltning (DIGG) [18].  

1.1.4.2 Nationell digitaliseringsstrategi 

I mars 2016 tillsattes en delegation med uppgift att stödja och stimulera 
arbetet med Agenda 2030. Den 1 november samma år lämnades en 
handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan med tillhörande 
förslag på digitala lösningar som delredovisning. Delredovisningen beskrev 
hur arbetet bedrivits samt hur den avser att arbeta framöver [7]. 

Det delegationen gjorde var att ta fram en strategi för digitalisering, vilken 
återges i digitaliseringsstrategin som regeringskansliet tagit fram. I den 
framgår vilka delmål som regeringen anser att Sverige behöver anamma 
och uppfylla för att nå den vision som satts upp för Sverige om att bli 
världsledande i att utnyttja digitaliseringens potential [19].  
 
Digitalseringsstrategin är, till skillnad från kommunernas handlingsplaner 
för digitalisering, ett nationellt förhållningssätt för hur Sverige ska arbeta 
med hållbar digitalisering: “Sverige ska vara ett föregångsland i 
implementeringen av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 
och Parisavtalet, vilket gör digitaliseringen till ett viktigt verktyg för att nå 
flera av målen” [s. 22, 19].  
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1.1.5 Problemformulering  

Ett samhälle där samhällets samtliga aktörer verkar för en gemensam 
framtid där hållbarhet uppnås både ur ett socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt perspektiv är ett av de grundläggande krav som finns för att vi 
ska kunna fortsätta leva som vi gör utan att äventyra framtida generationer 
eller vår planet. Men för att uppnå hållbarhet så krävs en gemensam 
planering. Planeringen består i dagsläget av nationella och lokala strategier 
som har som mål att uppnå de hållbarhetsmål som återges i Agenda 2030 
och som i sin tur är viktiga för att samhället ska vara konkurrenskraftigt och 
attraktivt på lång sikt. Med andra ord finns ett behov av att vara 
konkurrenskraftigt globalt, samtidigt som hållbarhetsmålen behöver 
uppfyllas.  
Digitalisering och digitala lösningar har därmed blivit en viktig del av 
hållbarhetsarbetet, vilket man tagit fram tydliga strategier för inom dessa 
områden. Strategierna beskriver vilka förutsättningar som krävs för att den 
digitala utvecklingen ska gå framåt samt inom vilka områden 
digitaliseringen kan spela en avgörande roll, men däremot saknas det idag 
förståelse för hur digitaliseringen bidrar till hållbarhet samt varför det är 
viktigt att hållbarhetsarbetet även återspeglas i de digitala strategierna på 
lokal och nationell nivå.  
 

Hållbarhet och digitalisering blir därmed två begrepp som är aktuella både 
ur ett lokalt och nationellt perspektiv, men det är inte förrän man identifierat 
vilka förutsättningar eller hur man använder digitalisering som man kan 
komma vidare i hållbarhetsarbetet. Det är även av intresse att se huruvida 
kopplingen mellan den digitala strategin och hållbarhetsarbetet återfinns i 
de offentliga strategierna idag, och om inte, komma med förslag på hur man 
bör använda och formulera digitaliseringsstrategin utan att försvåra arbetet 
med hållbarhet.  

1.2 Övergripande syfte  

Syftet med denna fallstudie är att se och jämföra hur man arbetar med 
digitalisering i syfte att uppnå hållbarhet både på lokal och nationell nivå.  
Detta för att se vilka eventuella skillnader det finns på de olika politiska 
nivåerna, samt för att se hur teorin om hur man bör arbeta med 
digitalisering tillämpas i det praktiska arbetet.  
 

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att jämföra och titta på hur Mitchells fem principer 
återspeglas i de nationella och lokala strategierna för digitalisering, men 
också i det praktiska arbetet kring digitalisering och hållbarhet. Som 
avgränsning har Sundsvalls kommun valts som representant för den lokala 
nivån, medan Sverige är det land som den nationella nivån avgränsas till.   
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1.4 Mål  

För att nå syftet med detta arbete har 4 olika frågeställningar valts som 
utgångspunkt.  
Målet med detta arbete blir att besvara följande frågeställningar: 

● Hur använder man digitalisering för att uppnå hållbarhet på 

nationell nivå? 

● Hur använder man digitalisering för att uppnå hållbarhet på lokal 

nivå? 

● Hur återspeglas teorin i den digitala strategin på de olika nivåerna? 

● Hur återspeglas teorin i praktiken på de olika nivåerna? 

 

Kapitel 2 beskriver bakomliggande teori som används för att besvara 
rapportens frågeställningar. Teorin är i detta fall tidigare forskning på det 
område som anses relevant för frågeställningen. I kapitel 3 beskrivs vilka 
metoder som har använts samt hur datainsamlingen gått till. Där redovisas 
även de dokument som resultatet utgått ifrån och det är även i detta kapitel 
som de forskningsetiska aspekterna tas upp. Kapitel 4 är det kapitel där 
resultatet från datainsamlingen redovisas och presenteras. I det avslutande 
kapitlet (kapitel 5) diskuteras resultatet för att vidare kunna generera 
slutgiltiga slutsatser.   

1.5 Översikt 

Kapitel 2 beskriver bakomliggande teori som används för att besvara 
rapportens frågeställningar. Teorin är i detta fall tidigare forskning på det 
område som anses relevant för frågeställningen. I kapitel 3 beskrivs vilka 
metoder som har använts samt hur datainsamlingen gått till. Där redovisas 
även de dokument som resultatet utgått ifrån och det är även i detta kapitel 
som de forskningsetiska aspekterna tas upp. Kapitel 4 är det kapitel där 
resultatet från datainsamlingen redovisas och presenteras. I det avslutande 
kapitlet diskuteras resultatet för att vidare kunna generera slutgiltiga 
slutsatser.   
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2 Teori / Bakgrundsmaterial 
För att belysa rapportens aktualitet och nuvarande kunskaps- och 
forskningsläge har en omfattande litteratursökning legat till grund för både 
teori- och introduktionsavsnitt. Teorin bakom teoriavsnittet är framtagen ur 
en rapport av Naturvårdsverket (2015) samt ur boken “e-topia: Urban Life, 
Jim—But Not As We Know It” (1999). Boken, som publicerades och 
översattes till svenska år 2000, är skriven av en av världens mest 
framstående forskare och författare vad gäller digitalisering och hållbarhet. 
Mitchell är en av de futurologer som beskriver hur vi uppnår hållbarhet 
med hjälp av digitalisering och vilka områden där det digitala kan ha en 
avgörande roll för just hållbarhetsarbetet.  
Men i och med att boken publicerades för ganska länge sedan (svenskt 
översatt år 2000), har teoribildningen kompletterats med en rapport från 
Naturvårdsverket där bokens innehåll och relevans diskuteras. Eftersom att 
digitalisering är någonting som inte är statiskt, blir det därmed av särskild 
stor vikt att jämföra och överväga teorin i boken med innehållet i 
Naturvårdsverkets rapport.  

2.1 Mitchells fem principer 

De principer som William Mitchell tog fram i sin bok E-topia: Urban Life, 
Jim—But Not As We Know It,  redovisas i följande avsnitt.  

2.1.1 Avmaterialisering 

Avmaterialisering handlar om att omvandla traditionella, fysiska produkter 
och varor till tjänster. Materiell produktion ersätts av tjänsteproduktion, där 
materiella kvarlämningar reduceras helt. Istället används avmaterialiserade 
motsvarigheter i syfte att minska avfall, framförallt inom produktion. 
  
Ett tydligt exempel är klassiska bibliotek, där digitala motsvarigheter till 
traditionella bibliotek med böcker, musik eller film ersätts med olika 
prenumerationstjänster och digitala bibliotek som nås via appar och 
hemsidor [10]. 

2.1.2 Minskad rörlighet 

Mitchells andra punkt kan översättas till demobilisering, där Mitchell menar 
att digitaliseringen ger upphov till mindre fysiskt resande och därmed 
reducerade transporter. 
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Minskad rörlighet handlar om att vi, med hjälp av digitalisering, sparar 
resurser då vi ersätter det fysiska resandet helt eller delvis med 
telekommunikation. Det leder i sin tur till besparingar i form av lägre 
bränslekonsumtion, reducerade, eller till och med eliminerade, ledtider i 
restid, minskat behov av land för transportinfrastruktur och i helhet en 
minskad miljöförstöring, vilket gör att Mitchells andra princip blir relevant 
för hållbarhetsarbetet ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. 
 
 Vidare skapar demobiliseringen en ökad tillgänglighet för samhällets 
individer; tillgänglighet i den mening att geografiska avstånd inte längre 
spelar lika stor roll för individens nyttjande av tjänster eller kontakter som 
denne tidigare varit beroende av [10].  

2.1.3 Anpassning efter kundens önskemål 

I den tredje principen framgår det att digitaliseringen skapar möjlighet till 
anpassning efter önskemål. Som kontrast till industrialiserad produktion, 
där produktionen styrs av standardiserad, repetitiv massproduktion, kan 
smarta maskiner förse oss med intelligent anpassning och automatiserad 
tillverkning efter personliga behov. 
I och med en personifierad produktion och/eller anpassning, kan man göra 
resursbesparingar både i form av kapital och material. 
  
Individanpassningen handlar om att se till så att rätt resurs används av rätt 
individ. Det kan ta sig i uttryck i form av olika prenumerationstjänster där 
individen själv valt sina intresseområden och komponenter som intresserar 
denne (tidningar, annonser), eller uthyrningstjänster där individen endast 
brukar en tjänst eller produkt när det blir aktuellt (t.ex. en bil som står i ett 
garage). Det kan även handla om att utnyttja platstjänster för att 
effektivisera matchningen av förare/fordon med passagerare/användare för 
t.ex. taxi- eller bussbolag. 
  
Tack vare anpassning efter kundens önskemål reduceras även spill, då 
utbudet och produktionen följer efterfrågan linjärt [10].  

2.1.4 Intelligent drift 

Den näst sista punkten handlar om behovsanpassade system. Intelligent 
drift handlar nämligen om att anpassa efter behov samt om att optimera 
och effektivisera användningen av system eller produkter. Intelligent drift är 
med andra ord en förutsättning för minskat svinn. Bevattningssystem med 
inbyggda sensorer kan exempelvis känna av när marken eller växter 
behöver vattnas, och vattnar därefter de områden som behöver bevattning 
automatiskt. Det kan även vara ett så tydligt exempel som belysning, där 
rum som inte används är nedsläckta tills den fylls av mänsklig närvaro. 



Hur använder man digitalisering för att uppnå hållbarhet?  
– En fallstudie om hur arbetet med digitalisering tillämpas på nationell och 
lokal nivå i ambition att uppnå hållbarhet. 
 
Annabel Aroka       2019-06-11 
 

15 

Navigationstjänster i bilen är ett ytterligare exempel på intelligent drift där 
bilföraren kan välja den kortaste/snabbaste rutten från start- till 
slutdestination och därmed reducera transportsträcka eller tidsåtgång. 
  
Intelligent drift handlar med andra ord om automatisering och optimering 
av både vardagsliv och resursanvändning [10].  

2.1.5 Mjuk omvandling 

Den sista punkten är den punkt som beskriver den mänskliga omställningen.   
Nya, framåtsträvande och hållbara städer växer fram som ett resultat av 
digitaliseringen och kräver i viss mån strukturella förändringar på 
samhällsnivå. Den mjuka omvandlingen handlar om att möta de krav som 
ställs inför framtiden. När de övriga punkterna realiserats ställs nya krav på 
både samhälls- och individnivå, vilket gör att samhället behöver omvandlas 
för att möta dessa. Undervisning på distans kan vara ett exempel på detta där 
den traditionella undervisningsformen ersätts eller kompletteras med ny 
undervisningsteknik [10].  

2.2 Tidigare forskning om Mitchells fem principer 

I en rapport som Naturvårdsverket tog fram år 2015 diskuterar författarna 
Mitchells fem principer ur ett konsumtionsperspektiv. Syftet med den 
rapporten var att utvärdera möjligheterna med att nå Sveriges miljömål 
med hjälp av digitalisering. Rapporten är dock avgränsad till att se hur 
digitaliseringen kan bidra till mer resurseffektiva konsumtionsval och 
beteenden, samt hur offentliga åtgärder kan främja en sådan utveckling. 
  
Rapporten tar upp och diskuterar i sitt metodavsnitt hur Mitchells fem 
principer kan användas för att omforma samhället i en hållbar riktning. 
Rapporten tar upp olika exempel på hur principerna kan konkretiserats i 
praktiken, och har vidare använt principerna som inspiration i resten av sitt 
arbete. Värt att nämna är att de omformulerat principerna till vad de anser 
vara mer relevant för att kunna tillämpas i dagens digitala IKT-tillämpningar; 
vilket innebär tillämpningar som innefattar informations- och 
kommunikationsteknologi.  
  
Rapporten är utformad för att ta fram en struktur för hur man ska tänka och 
resonera kring IKT-tillämpningar för hållbar konsumtion utifrån 
perspektivet och antagandet om att konsumenter deltar i olika och relevanta 
sociala praktiker. Med andra ord utgår strukturen från att en aktivitet med 
betydande miljö- och resurspåverkan används för att leda fram till 
åtgärdsförslag. 
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Strukturen som författarna tagit fram är uppdelad i flera olika steg, där det 
första steget handlar om att identifiera de olika aktiviteterna som IKT-
tillämpningarna kan ha en betydande roll i. Steg två handlar däremot om 
vilket värde aktiviteten skapar för den enskilda individen (social eller 
materiell, oavsiktlig eller avsiktlig), medan det tredje steget handlar om hur 
digitalisering kan tillämpas i de olika aktiviteterna för att nå Sveriges 
miljömål.  
  
Det resultat som togs fram i rapporten är förslag på olika åtgärder som 
använder digitala tjänster eller produkter på fyra olika områden; boende, 
mat, konsumtion och resor i glesbygden. Åtgärderna kräver däremot vissa 
förutsättningar för att kunna anammas, vilka till stor del handlar om 
mänsklig attityd och anpassning, vilket tämligen görs genom offentligt 
ledarskap. Ur ett konsumtionsperspektiv finns det nämligen risk för att 
digitalisering, utan styrning, kan leda till ökad konsumtion och därmed ett 
fortsatt resursslöseri, vilket i sin tur hotar miljömålen [20].  
  
I rapportens avslutande del (slutsatsen) diskuteras Mitchells principer i 
förhållande till dagens moderna samhälle. För att kunna anamma dessa har 
de omvandlat principerna till vad de identifierat till 4 nya principer, vilka är;  

2.2.1 Ersättning  

Där handlar den första principen om att ersätta befintlig konsumtion med 
digitalisering eller digitala motsvarigheter - det som Mitchell beskriver i sin 
första och andra punkt. 

2.2.2 Intensifiering  

Intensifiering är den andra punkten som identifierats, där intensifiering 
handlar om att använda befintliga produkter så länge som möjligt 
(maximera livslängden) för att vidare minska antalet produkter som 
efterfrågas. Återvinning och återanvändning är de nyckelord som 
genomsyrar denna punkt. 

2.2.3 Effektivisering 

Effektivisering är den tredje punkten som identifierats i Naturvårdsverkets 
rapport. Författarna menar att denna punkt har en direkt koppling till 
Mitchells fjärde princip som handlar om intelligent drift (eller intelligenta 
processer), där man menar att vi genom effektivisering kan minska 
resursanvändning i form av tid och material (och därmed även spill).  

2.2.4 Information 

 Den punkt som kopplas till Mitchells femte punkt, den mjuka 
omvandlingen, är det författarna kallar information. De menar att 
information är ett viktigt verktyg för att uppnå förändring. Informationen i 
sig ger visserligen ingen direkt förändring- men kan påverka den enskilda 
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individens konsumtionsval eller beteendemönster, och därmed även se till 
så att övriga punkter anammas. 
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3 Metod 
Följande avsnitt är uppdelad i en kort introduktion av kvalitativa studier för 
att sedan följas av en presentation av den metod som använts i uppsatsen 
under rubrikerna: Tillvägagångssätt, Datainsamling och Triangulering.  
 
Denna rapport bygger på en kvalitativ studie. Kvalitativa studier kan 
genomföras på flera olika sätt men kännetecknas av att de har ambitionen 
att försöka förstå och analysera helheter. Det som vidare kännetecknar den 
kvalitativa metoden är att forskningen utgår ifrån att verkligheten kan 
uppfattas på flera olika sätt och det följaktligen inte finns en absolut och 
objektiv sanning. I den kvalitativa delen försöker författaren att förstå det 
fenomen som studeras utan att nödvändigtvis räkna, sortera eller 
generalisera de mätresultat som datainsamlingen resulterar i. Istället 
försöker man se och analysera det resultat som återfås från de olika delarna i 
datainsamlingen. Forskningsprocessen är i det fallet induktiv, vilket innebär 
att man, till skillnad från en deduktiv ansats, försöker komma fram till en 
allmän slutsats med hjälp av en liten mängd insamlade data som erhållits från 
ett litet antal människor och policydokument [21].  
 
Studien baseras på intervjuer av två informanter vilka representerar de 
olika nivåerna som studien har avsett att studera, samt två policydokument 
som hör till respektive nivå.  
I och med att arbetet går ut på att se hur digitalisering bidrar till, och 
används i, hållbarhetsarbetet så har informanterna valts ut utifrån deras 
dagliga arbetsuppgifter, erfarenheter och ledande positioner.  I och med att 
informanterna båda ansvarar för hur det digitala arbetet på respektive nivå 
ska användas för att uppnå hållbarhet, blir deras deltagande mer relevant än 
någon som enbart behandlar hållbarhets-, eller digitaliseringsfrågor. 
Deltagarnas svar genererar därmed en generaliserad bild av vad som 
prioriteras och tillämpas i praktiken på respektive nivå.  
 
Intervjuerna används med andra ord som underlag för att se hur teorin för 
det digitala arbetet för hållbar utveckling praktiseras i verkligheten, medan 
policydokumenten står för den teoretiska delen.  
 
Genom att genomföra en datainsamling som innefattar både teoretiska och 
praktiska exempel ges rapporten en ökad kvalitet som vidare utgör ett gott 
underlag för egna slutsatser och bedömningar [22].  
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3.1 Tillvägagångssätt 

3.1.1 Litteratursökning / Urval  

Det finns olika sätt att sammanställa litteratur på, där allmän litteraturstudie, 
systematisk litteraturstudie och begreppsanalys är de vanligaste metoderna. 
Denna rapport har utgått från en allmän litteratursökning, då syftet med 
studien är att sammanställa en beskrivande bakgrund som beskriver 
kunskapsläget inom det givna området från flera olika, oberoende 
perspektiv[ 21].  
 
För att hitta litteratur användes välkända sökmotorer som kunde användas 
via universitetets nätverk eller biblioteksdatabas. Med olika sökord och 
sökmotorer kunde en del litteratur tas fram. Litteratursökningen resulterade 
i litteratur i form av böcker, officiella publikationer, rapporter, webbsidor, 
vetenskapliga artiklar och tidigare forskning. Dessa dokument har i sin tur 
publicerats av internationella, nationella och lokala organisationer eller 
myndigheter, vilket således bidrar till relevant bakgrundsmaterial och 
problemformulering.  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Kvalitativ datainsamling 

Den insamlingsmetod som anammat är av kvantitativ karaktär. Istället för 
att fokusera på mätbara data, har insamlingen handlat om att förstå ett 
fenomen eller forskningsfråga ur flera olika perspektiv. För att underbygga 
resultatet från intervjuerna och policydokumenten undersöks sekundära 
källor i form av litteratur och artiklar. Detta för att fastställa relevant metod 
för studien [23].  

3.2.1.1 Intervjuer 

I den kvalitativa metoden används ofta semistrukturerade intervjuer, vilket är 
den metod som även denna rapport utgått ifrån. Detta för att se till så att 
samtliga intervjuobjekt haft likadana förutsättningar till att besvara på 
frågorna utan risk för att eventuella skillnader i kompetens eller erfarenhet 
ska återspeglas i resultatet. I denna rapport är den semistrukturerade 
intervjutekniken av särskild stor vikt, då man vill att intervjuobjekten ska 
tolka frågorna på sitt sätt för att vidare kunna återge hur teorin verkar i 
praktiken inom det område som informanten representerar [21].  
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En av informanterna arbetar på myndigheten för digital förvaltning (DIGG), 
och har därmed blivit utvald för att representera den nationella nivån. 
Personen i fråga har, förutom att jobba med frågor som berör offentlig 
förvaltning och digitalisering av verksamheter, tidigare arbetat med 
digitaliseringsfrågor i näringslivet där personen ifråga var med i arbetet för 
digitaliseringen av Lantmäteriet. Dessutom finns relevant expertis och 
bakgrund av att ha arbetat med konceptet “smarta städer”, vilket är ett av de 
begrepp som återfinns i rapportens inledande kapitel.    
För att välja ut en relevant person för att representera den lokala nivån, har 
en intervju gjorts med en av de som arbetar med IT och digitalisering i 
Sundsvalls kommun. Personen i fråga arbetar inte bara med intern IT på 
kommunen, utan är även med och tar fram strategier för hur man ska jobba 
med digitalisering ur ett hållbarhetsperspektiv i Sundsvalls kommun. 
 
Vad gäller de etiska aspekterna i datainsamlingen så är det viktigt att 
försäkra informanterna inte riskerar att lida någon skada av sitt deltagande - 
och att den information/data som samlas in är av subjektiv karaktär. Det 
innebär i sin tur att informanterna inte behöver stå till svars för vad tidigare 
forskning eller vetenskap säger, inte heller behöver de försvara den 
myndighet eller kommun som de representerar. 
  
Därför har informanterna innan påbörjad intervju givits information kring 
syftet med intervjun och den studie som informanterna deltar i. Även 
bakgrundsinformation och bakomliggande teori har funnits tillgänglig. 
Dessutom har intervjuobjekten fått möjlighet att se intervjufrågorna innan 
påbörjad intervju för att vid behov kunna söka svar eller fundera kring vissa 
frågor i förväg. Informanterna har även erbjudits att få ta del av det 
slutgiltiga resultatet när rapporten väl är godkänd och klar. 
 
Resultatet från intervjuerna har sammanställts under resultatavsnittet. 
För att dokumentera intervjusvaren har intervjuerna sparats i både ljud- och 
textformat.  
 

3.2.1.2 Policydokument  

För att se hur man arbetar med digitalisering och hållbarhet ur ett teoretiskt 
perspektiv, har två policydokument från respektive nivå valts ut. De 
policydokument som valts ut kan hittas och laddas ner via internet, men går 
även att återfinna via Google scholar och Primos databas. Dessa dokument 
har valts då de anses vara relevanta för de olika nivåerna, i och med och 
eftersom att de behandlar både digitaliserings- och hållbarhetsfrågor på 
respektive nivå.  
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Handlingsplan för digitalisering i Sundsvalls kommun har använts som 
underlag för det resultat som hittas på lokal nivå, medan den svenska 
regeringens digitaliseringsstrategi har använts som underlag för att ta fram 
och analysera policyn på den nationella nivån. 

3.2.2 Triangulering 

För att kunna dra några slutsatser utifrån det material som har valts, 
kommer analysen att utgå från en triangulering. Triangulering i sig innebär 
att frågeställningen och problemformuleringen besvaras från olika 
synvinklar; i det här fallet både genom den data som samlas in från 
intervjuerna och från policydokumenten [24]. Genom att göra detta kan man 
analysera hur de olika nivåerna använder och ser på det digitala, för att 
vidare få ett helhetsgrepp om hur arbetet med hållbarhet bör fortskrida 
framöver. För genom att se hur det digitala används och prioriteras i 
hållbarhetsarbetet både i teorin och i praktiken så kan man lättare dra 
slutsatser om hur man använder digitalisering i ambitionen att uppnå 
hållbarhet på respektive nivå.   
 

3.3 Verktyg & Dokumentation  

För att systematisera, kategorisera och dokumentera arbetet har olika 
programvaror och onlinetjänster använts under arbetets gång. Program som 
hjälper till att samla dokument via webben har varit av ytterst stor vikt då 
litteratursökningen generade så pass många relevanta träffar. Ett program 
som fungerar som ett digitalt anteckningsblock har därför varit väldigt 
användbart i och med att programmet tillåtit författaren att markera, 
kommentera och kategorisera de olika svarsträffarna på en och samma 
enhet.   
 
För att dokumentera arbetet och datainsamlingen har dokumentationen 
skett regelbundet i form av en loggbok där dagliga mål, aktiviteter och 
uppföljning återfinns i ett online-dokument. Även uppföljning av 
forskningsplan och frågeställningar återfinns i den.  
Detta för att systematiskt kunna planera och dokumentera arbetsprocessen 
under hela rapportskrivandet. I den digitala loggboken kan 
författaren/forskaren se den övergripande processen med deadlines, 
uppdaterade frågeställningar och regelbunden dokumentation. Loggboken 
har även använts för att dokumentera datainsamlingen som förklaras enligt 
punkt 3.2.1.1. 
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3.3.1 Mendeley Desktop 

Mendeley Desktop är en programvara som kan laddas ner kostnadsfritt via 
internet. Det är en programvara som laddas ner för att systematisera och 
kategorisera dokument och artiklar via nätet. Tjänsten tillåter användaren 
få obegränsad tillgång till dokument via internet, efter att programvaran 
(med tillhörande tilläggsalternativ) laddats ner [25].  

3.3.2 Google Docs  

Google Docs är den onlinetjänst som använts för dokumentation. Google Docs 
är en gratistjänst som ger möjlighet att skapa, spara och dela dokument 
online [26].  

3.4 Forskningsetiska principer och aspekter  

I och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 
maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL), är det viktigt 
att se till så att produkter eller tjänster som behandlar personuppgifter och 
personlig information följer reglerna för hur personliga data ska lagras, 
hanteras och behandlas [27]. 
 När man skriver och genomför vetenskapliga rapporter och studier är det 
särskilt viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter och principer. De 
forskningsetiska principerna består av 4 huvudkrav samt 8 regler för hur en 
rapport ska behandla och skydda både författarens och intervjuobjektens 
uppgifter och integritet.  

3.4.1 Informationskravet   

Regel 1: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 
gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är 
frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen 
skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan 
tänkas påverka deras villighet att delta.  

3.4.2 Samtyckeskravet  

Regel 2 :Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom 
inhämtas från förälder/vårdnadshavare om deltagaren är omyndig vid det 
moment denne deltar i studien.    
 
Regel 3: De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 
avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.   
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Regel 4: I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 
undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 
Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och 
tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.   

3.4.3 Konfidentialkravet  

Regel 5: All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt 
känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en 
förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter.   
 
Regel 6: Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras 
och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 
identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan 
uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 
omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.  

3.4.4 Nyttjandekravet 

Regel 7: Uppgifter om enskilda individer eller insamlade data för 
forskningsändamål får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 
eller andra icke-vetenskapliga syften.   
 
Regel 8: Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas 
för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde utom efter särskilt 
medgivande av den berörda [28].  

in och bearbetat data. Eventuella enkäter, intervjufrågor och liknande kan 
redovisas i ograverad form som bilagor, likaså detaljerade beskrivningar av 
försöksuppställningar, som är intressanta endast för den som vill upprepa 
exakt samma experiment. 
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4 Resultat och analys  
Resultatet är det resultat som erhållits från datainsamlingen som beskrivs i 
punkt 3.2. 

4.1 Mitchells principer i praktiken: nationell nivå  

På DIGG - myndigheten för digital förvaltning, anser man att 
hållbarhetsarbetet och arbetet med Agenda 2030 är en del av 
verksamheten; även om det än idag pågår en diskussion kring hur DIGG och 
övriga myndigheter jobbar med hållbarhetsmålen. 
Beroende på vilket hållbarhetsmål man fokuserar på blir Mitchells punkter 
mer eller mindre viktiga beroende på vilken fas man befinner sig i. Enligt 
representanten från den nationella nivån följer punkterna nämligen en 
kedja, där en punkt kan vara viktigare vid en tidigare fas, medan en annan 
kan spela en större roll vid en senare tidpunkt. Däremot är den femte och 
sista punkten den punkt som behöver uppfyllas för att genomföra 
resterande punkter, och det tillsammans på nationell och lokal nivå. 
  
I DIGGs verksamhet arbetar man närmast hållbarhetsmål nummer 8, då det 
finns en tydlig koppling mellan DIGGs arbete och nationell tillväxt. DIGGs 
vision är att arbeta för ett hållbarare samhälle där vi möter framtida 
generation, men någon tydlig plan för (det digitala) arbetet med Agenda 
2030 existerar inte idag varken på DIGG eller övriga myndigheter. 
  
Mitchells fem punkter; 
 
1. När man talar om avmaterialisering syftar man i synnerhet på att ersätta 
tidigare fysiska materiella objekt med digitala motsvarigheter. En tydlig 
koppling till teorin är den “digitala tvillingen” , något som nämndes under 
intervjun på nationell nivå. Den digitala tvillingen är ett begrepp som 
handlar om att man ersätter handlingar (saker man gör) och skapar 
relationer med digitala objekt, där den digitala tvillingen äger det data som är 
relevant för specifika handlingar. Ur offentlig/nationell synpunkt kan 
avmaterialiseringen göra tillgången till den offentliga sektorn enklare för 
medborgarna, vilket gör att denna punkt blir väldigt viktig och relevant för 
ett framtida digitalt Sverige.  
   
2. En viktig aspekt i digitalisering av det offentliga är hur vi möts. DIGG, som 
är den myndighet som arbetar med digital förvaltning, finns till för att främja 
just digital förvaltning för både medborgare och andra myndigheter- 
nationellt. 
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Mitchells andra punkt handlar om att skapa möjligheter för möten och 
transporter utan att äventyra varken finansiella resurser eller påverka 
miljön. Officiellt finns det en lag om tillgänglig offentlig digital service, vilken 
handlar om att tillgodose alla medborgare digital tillgänglighet oavsett 
eventuella funktionshinder eller -variationer, vilket man tillämpar i det 
praktiska arbetet på nationell nivå. För det offentliga innebär det att denna 
punkt blir en naturlig del i den förflyttning som behöver ske vad gäller just 
tillgänglighet. Med andra ord så har man tillämpat Mitchells andra princip 
rent praktiskt genom att “digitalisera” det offentliga för att öka 
tillgängligheten till den, men det i kombination med punkt 2.2.4, där 
informationsspridning (till medborgarna i det här fallet) är en förutsättning 
för att de ska nås av det praktiska arbetet.    
 
Men för att denna punkt ska kunna tillämpas fullt ut krävs dock regler. Det 
är en ny tid där de digitala mötena ersätter de gamla, vilket också innebär att 
man ur offentligt perspektiv behöver förhålla sig till varandra på ett nytt 
sätt. Från intervjun på DIGG menar man att det kan vara ett hinder för att 
uppnå hållbarhet just ur den aspekten. Brister som lyfts fram är bland annat 
den sociala aspekten, vilken är viktig just i det sociala mötet. Man ser att 
Mitchells andra punkt kommer väl till användning när vi talar om 
transporter, där dessa kan effektiviseras och reduceras tack vare det digitala, 
men att den reducerade mänskliga kontakten och bristande 
kommunikationen snarare kan leda till ineffektivitet. 
  
För en yngre generation kan det digitala dock vara mer naturligt än det 
analoga. Därigenom blir det ändå viktigt att anamma denna punkt i det 
praktiska arbetet för att möta framtidens generation. Dessutom är det en 
fråga om hur pass bra tekniken är idag. För att kunna ersätta just 
transporter eller fysiska möten så behöver tekniken vara tillräckligt bra och 
pålitlig. 
  
3. Mitchells tredje punkt handlar om att se till så att individen själv kan 
sortera eller anpassa sin data efter sitt leverne, och därmed reduceras spill 
och överproduktion, vilket i sin tur bidrar till hållbarhet.  
Något som togs upp under intervjun var att det finns s.k. “livshändelser” som 
varje människa går eller har gått igenom under sin livstid. Det kan 
exempelvis handla om att börja studera, vilket är en händelse där flera 
myndigheter och aktörer blir inblandade i den enskilde individens livsval. 
Mitchells tredje punkt bidrar därmed inte bara till reducerat spill, utan kan 
också ses som en förutsättning för att ge mer tid åt människan. Den “digitala 
tvillingen” skulle därmed kunna användas för att få den relevanta data som 
behövs så att processen från att fundera på att börja studera till att faktiskt 
sitta i skolbänken blir mer effektiv. Under intervjun ansåg man att denna 
princip speglar den sociala hållbarheten då det handlar om att se och 
uppmärksamma individen. 
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4.  När det kommer till automation så är det viktigt att veta vad man vill 
uppnå med automationen eller digitaliseringen. Att digitalisera eller 
automatisera något bara för att försöka hålla sig relevant kan i sig bli en risk 
i sig då digitalisering kräver data. Man måste därmed ha koll på datan ur ett 
kvalitetsperspektiv för att veta om det är rätt data som används, samt om 
den är kvalitativ- vilket är en förutsättning för att man ska kunna tillämpa 
Mitchells fjärde princip på nationell nivå. Dessutom finns det en aspekt som 
handlar om integritet som behöver tillämpas i det praktiska arbetet. Det 
handlar om att innan tillämpandet av Mitchells tredje princip arbeta med 
frågor som “Vilken data tillåts att se?” och “Vilken data tillåts att lagras?”. 
 
För att man ska kunna tillämpa Mitchells fjärde princip - som handlar om 
intelligent drift - i det praktiska arbetet så behöver vi se på samhället och 
samhällets roll på andra sätt- vilket handlar om “digital innovation”. Att 
främja för nytänkande, innovation och entreprenörskap blir därmed viktigt 
ur nationell synpunkt. I och med digitaliseringen finns risk för att 
digitalisera bara “för att”. Detsamma gäller automatisering, något som man 
även känner igen i det praktiska arbetet i den offentliga sektorn. 
    
 5. Uppfyllandet av Mitchells femte princip i den nationella 
digitaliseringsstrategin har inte kommit igång än. Däremot är det ett viktigt 
område för just digitaliseringen; den digitala transformationen, 
kompetensen och medvetenheten. 
  
Många av de som bestämmer i det offentliga idag befinner sig i medelåldern 
och har sett tekniken utvecklas. Trots det finns det utmaningar i hur man ser 
på det digitala och dess koppling till just hållbarhet. Det är helt enkelt en 
vanesak. För den nya generationen är det digitala en ytterligare dimension 
av verkligheten och därmed blir det en naturlig del för de, medan de som 
leder förändringen måste förstå och möta den framtida generationens behov. 
Behoven handlar inte bara om de behov som vi ser idag. Det handlar också 
om andra behov kring hur det digitala ska fungera. Utmaningen i det 
praktiska arbetet handlar om det mänskliga beteendet. Det är en fråga om 
emotionell förändring. För att det ska ske en förändring behöver vi ändra 
våra beteenden. 
  
Oavsett nationell, regional eller lokal nivå ska DIGG finnas där för att stötta 
alla. På regional och lokal nivå handlar det om att samarbeta och samverka, 
då problemen är likadana och då man tillsammans är ansvarig för välfärden. 
På nationell nivå har man dessvärre svårare att se vikten av denna punkt 
och dess koppling till digitalisering och hållbarhet, vilket gör att den inte är 
prioriterad i hållbarhetsarbetet. 
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4.2 Mitchells principer i praktiken: lokal nivå 

På Sundsvalls kommun anser man att hållbarhetsarbetet och arbetet med 
Agenda 2030 i grund och botten handlar om människan; oavsett vilken av 
Mitchells punkter eller principer man utgår ifrån. Bland Mitchells fem 
principer finns det ingen särskild prioritering- i slutändan är det människan 
som står i fokus. Innovationsarbetet och teknikutvecklingen kan vara hur 
utvecklat som helst, men utan förståelse för den så spelar ingen av 
principerna någon roll. 
Det handlar snarare om att få människan att förstå tekniken och dess 
användningsområden. Digitalisering ska därför ses som ett verktyg för en 
hållbar utveckling och är ett viktigt verktyg i den digitala omställningen.   
 
Digitaliseringen är ett medel som kan användas för att främja de globala 
målen beroende på vilket område man jobbar med. Centralt jobbar man på 
koncernnivå där man jobbar brett med alla frågor (beroende på bransch); 
det kan handla effektivisering av äldreomsorg, skola & utbildning, 
kulturverksamhet etc. Med andra ord arbetar man med Agenda 2030-målen 
på ett eller annat sätt beroende på vilken hållbarhetsfråga det handlar om 
och vilken bransch man är inne i. 
  
Mitchells fem punkter; 
 
1.Största fördelarna generellt med Mitchells första princip är att den bidrar 
till bättre/högre tillgänglighet. Rent praktiskt handlar det om att skapa 
tillgänglighet oavsett geografiskt tillstånd och tillgänglighet som är 
oberoende av tid. Här är banken ett tydligt exempel, där man idag har 
tillgång till banktjänster oavsett tid på dygnet - när man faktiskt vill använda 
det, och att ta sig till fysiska bankkontor blir mindre och mindre relevant 
idag. Ljudböcker är ett annat exempel, där man skapar tillgång till litteratur 
och kultur oavsett bakgrund, vilket i sin tur skapar ökade möjligheter till 
tillgång till litteratur och kultur. Med andra ord handlar det om att ersätta 
fysiska ting för att skapa bättre tillgänglighet, något som även tas upp i 
teorin (punkt 2.2.1). 
 
En annan fördel är att de digitala motsvarigheterna öppnar upp för en 
snabbare förändringstakt, där de digitala tjänsterna går att anpassa och 
förändra i takt med förändringstakten i samhället. Fysiska ting är i den mån 
svårare att förändra i samma takt, medan digitala tjänster kan förändras för 
att motsvara våra förändrade behov. Dessutom skapar de digitala 
motsvarigheterna bättre förutsättningar för delning. Idag finns 290 
kommuner med samma uppdrag, och har en kommun tagit fram en idé kan 
man skapa den idén med digitaliseringen som verktyg och dela den mellan 
berörda parter. 
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Det skapas en delningskultur med digitala lösningar, vilket även går att 
koppla till punkt 2.2.2 som handlar om att intensifiera. I det här fallet 
handlar det om att maximera lösningarnas (och inte produkternas) livslängd 
och dela de till berörda parter.  
  
Utmaningar med denna punkt är att det finns risk för större klyftor. Idag 
befinner sig mellan en halv till en miljon människor i ett digitalt 
utanförskap- vilket gör att det är otroligt viktigt att praktiskt jobba med 
inkluderande digitalisering som ska vara likvärdigt och fungera för alla, 
vilket man gör lokalt. 
En annan utmaning är att det krävs kompetens- kanske främst när det 
kommer till beställarkompetens hos organisationer. I dagsläget har de flesta 
organisationer vana av att beställa fysiska saker - och även en vana kring 
vad man förväntar sig, vilket gör den praktiska tillämpningen svår.  
  
Så för att lösa dessa utmaningar krävs (digital) kompetens, vilket är en 
förutsättning för att denna princip ska kunna anammas i det praktiska 
arbetet. För att skapa bättre förutsättningar handlar det först och främst om 
att arbeta aktivt med dessa frågor. Man behöver förstå hur en digital tjänst 
kan vara ett alternativ till något fysiskt och därmed är det även viktigt att 
utveckla kompetens och kunskap kontinuerligt. 
  
En grundläggande förutsättning för denna princip är digital infrastruktur; 
fiber, tillgång till internet, distribution av hållbar och integritetsskyddande 
data, vilket är de faktorer som skapar förutsättningar för att gå från idé till 
handling och tillämpa teorin i det praktiska.  
Avmaterialiseringen skapar möjligheter för att jobba med det breda 
perspektivet - där man kan skapa en grundläggande plattform för att 
utveckla digitala tjänster. Just avmaterialiseringen sig självt bidrar dock inte 
till hållbarhet enligt kommunen. Däremot finns det oändligt många 
lösningar ur ett hållbarhetsperspektiv som kan lösas med denna punkt om 
man använder det rätt och på rätt område. Men man anser inte att punkten i 
sig har ett eget-ändamål. 
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2. Mitchells andra princip har enligt kommunen en tydligare koppling till 
hållbarhet än den första. Hans andra princip bidrar med en direkt positiv 
effekt där minskad rörlighet i form av transporter bidrar till mindre utsläpp 
och färre transporter, något man anammat praktiskt på kommunen genom 
att använda t.ex Skype och andra digitala mjukvarulösningar för digitala 
möten. Dessutom är det allt vanligare med webbinarier istället för 
konferenser. Just när det kommer till kommunikation så finns det många 
användningsområden för teknik och idag försöker kommunen se till så att 
samtliga medarbetare ska ha tillgång till de tekniska hjälpmedel som ändå 
finns på marknaden idag. Tillgänglighet är ett klurigt begrepp, men ser man 
tillgänglighet från ett geografiskt perspektiv så finns det massa områden 
som man jobbar aktivt med på kommunen. 

3.När det gäller Mitchells tredje princip så behöver den för det första utgå 
från att det är behoven som styr. Digitaliseringen ska nämligen möta 
människans behov. När det kommer till tjänstedesign och behovsstyrd 
utveckling måste man utgå från behoven även där, vilket gör att det 
praktiska arbetet lokalt även blir kopplat till punkt 2.2.3. 
 
4.  När det kommer till hållbarhet så kan Mitchells fjärde princip frigöra 
människan från repetitiva processer- som i sin tur bidrar till bättre 
arbetsmiljö och arbetsliv. Demografiskt är det otroligt viktigt, då man på 
Sundsvalls kommun ser att det som en del av hållbarhetsarbetet.  
 
Men när det kommer till att automatisera vissa processer så finns det en del 
hinder lokalt; framförallt när det kommer till processer där det mänskliga 
mötet är en del av processen. I vissa processer kan det nämligen vara just i 
det fysiska mötet som värdet uppstår. 
Automatiseringen kan dock bidra till att monotona och repetitiva arbeten 
kan ersättas med mer utvecklande tjänster/arbeten och på så sätt kan det 
mänskliga utbytet ta större plats.  
 
 Dock finns en del juridiska och etiska aspekter som man behöver ta hänsyn 
till. När det kommer till automatisering finns det idag en del lagstiftning som 
behöver anpassas eller förändras för att matcha den nya digitala 
verkligheten, vilket är en förutsättning för att Mitchells fjärde princip ska 
uppfyllas i praktiken. Men det förutsätter än en gång kompetens- Vad 
innebär automatiseringen, Hur fungerar det i praktiken? Hur står vår 
lagstiftning mot det här?  
 
När det kommer till just den digitala handlingsplanen så är automatisering 
ett viktigt verktyg i verktygslådan. Det finns inga tekniska bekymmer - utan 
det är snarare förändringsprocessen som behöver lösas i det praktiska 
arbetet. 
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5. För att dessa principer ska möjliggöras så måste vi samverka, särskilt på 
regional nivå. Medborgarna, oberoende av vilken kommun de bor i, 
förväntar sig samma resultat, där ekonomiska skillnader och förutsättningar 
behöver has i åtanke. I Sundsvalls kommun behöver alla samverka på 
grundnivå för att vidare kunna kompetensutveckla varandra, vilket i mångt 
och mycket även handlar om att sprida information, något som man 
försöker se till att göra lokalt och regionalt. På så sätt arbetar man även med 
punkt 2.2.4 som är kopplat till kunskaps- och informationsspridning. 
  

4.3 Mitchells principer i den digitala strategin: nationell nivå 

Den nationella digitaliseringsstrategin [19], som är framtagen av 
regeringskansliet, är den strategi som anger riktningen för regeringens 
digitaliseringspolitik. I den nationella digitaliseringsstrategin är det 
övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter, för att på så sätt fortsätta vara ledande i sitt 
innovativa arbete och på så sätt hitta nya lösningar för att dra fördel av de 
möjligheter digitaliseringen innebär för hållbarhetsarbetet. Strategin har i 
sin tur delats upp i fem delmål; digital kompetens, digital ledning, digital 
infrastruktur, digital innovation och digital trygghet, som tillsammans ska 
verka för ett hållbart Sverige med hjälp av digitalisering. Delmålen som tas 
upp i strategin är följande:  
  

4.3.1 Digital Kompetens 

Mitchells andra princip handlar om att minska rörligheten genom att ersätta 
fysiska möten och transporter med digitala motsvarigheter. 
 
Om man tittar på den nationella digitaliseringsstrategin så lyfts denna 
princip upp i strategins första delmål, vilket är “digital kompetens”. Detta då 
“den digitala kompetensen” handlar om att skapa tillgänglighet med hjälp av 
digitalisering så att alla ska kunna ta del av, och utveckla, sin (digitala) 
kompetens för att ha möjlighet till att delta i samhället oavsett 
funktionsvariation, ålder, bakgrund eller språkförbristningar.   
 
En nyckelfaktor för digital kompetens är att det finns (digital) kompetens 
där det behövs. Med andra ord vill man satsa på att ta fram digital 
information till människor som idag befinner sig i ett s.k. “digitalt 
utanförskap”. Digital kompetens kan därmed sammanfattas till att skapa 
tillgänglighet - oavsett om det rör sig om tillgänglighet oavsett geografiska 
avstånd, eller tillgänglighet i form av att alla ska kunna delta och bidra till den 
digitala utvecklingen utan fysisk närvaro [19].  
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4.3.2 Digital Ledning 

För att leda den förändring som krävs för ett säkert, digitalt samhälle behövs 
ett politiskt ledarskap - vilket är det “digital ledning” handlar om. Detta mål 
handlar om att skapa ett tydligt statligt ledarskap i den digitala förändringen, 
både inom privat- och offentlig sektor. 
Det handlar även om att hitta styrmedel för inrättande av digitaliseringsrådet 
samt att använda det digitala ledarskapet för att förenkla verksamhetsarbete 
genom digitalisering. 
  
En förutsättning för att leda arbetet mot det övergripande 
digitaliseringsmålet är att ha fortlöpande analys över digital mognad och se 
över eventuella behov av åtgärder. 
För att förstärka lokalt och regionalt engagemang behövs det digitala 
ledarskapet- inte minst för att höja den digitala kompetensen hos ledning i 
kommuner och landsting, men också för att tillsammans kunna styra Sverige 
mot vårt gemensamma mål. Därmed blir detta delmål tydligt kopplat till 
teorin i punkt 2.1.5 [19].  
 

4.3.3 Digital Infrastruktur 

För att digitaliseringen ska vara möjlig, krävs en stark och motståndskraftig 
infrastruktur. Det innebär bland annat snabbt bredband, stabila mobila 
tjänster och infrastruktur som stödjer digitalisering. Infrastrukturen 
omfattar alltifrån hårda fysiska ledningar till mjuka logiska system och 
trafikhantering, där de hårda delarna innefattar kablar, master och 
basstationer (det som transporterar data), medan det mjuka handlar om 
lagar, standarder och begreppsanvändning och protokoll (det som gör att 
data kan utbytas), vilket i sin tur är förutsättningar för Mitchells tredje och 
fjärde princip om att anpassa efter kundens önskemål och automatisera för 
intelligent drift [19].   
  

4.3.4 Digital Innovation 

Detta mål handlar om att det ska finnas bra förutsättningar för att digitalt 
drivna innovationer ska kunna utvecklas, spridas och användas. En 
förutsättning för att den offentliga sektorn ska hitta nya och effektiva 
lösningar på flera av dagens stora samhällsproblem är att vi välkomnar nya 
tankesätt och innovationer. 
Arbetet med digital innovation handlar bland annat om att fokusera på 
datadriven och digitalt driven forskning och innovation, där vi använder den 
data som vi har tillgång till. 
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Det handlar om att se till så att vi hittar nya användningsområden för ny 
teknik och har inriktningar för den teknik som tagits fram (t.ex AI). Med 
andra ord finns det en koppling till det som tas upp i teoriavsnittet i punkt 
2.2.2 då det handlar om att använda (och ta vara på) den information och 
teknik som finns idag [19].   
 

4.3.5 Digital Trygghet 

Strategins sista delmål handlar om digital trygghet, vilket handlar om att 
skapa tillit till det digitala för att kunna nyttja de digitala möjligheterna.  
Därför menar den nationella digitaliseringsstrategin att det även finns en 
viss aspekt av integritet när det kommer till digitalisering. Integritet är en 
aspekt som inte tas upp i teorin, vilket gör att denna punkt saknar en tydlig 
koppling till den, även om den någonstans handlar om “den mjuka 
omvandlingen” [19].  
 

4.4 Mitchells principer i den digitala strategin: lokal nivå 

 I Sundsvalls kommun har man tagit fram en handlingsplan för digitalisering 
[16], vilken kommunen tagit fram tillsammans med WSP Sverige AB år 
2017. 
I handlingsplanen framgår det att det finns “områden med hög 
digitaliseringspotential” samt “områden med hinder/förutsättningar för 
digitalisering”. Genom konkreta lösningar har man tagit fram förslag på hur 
man kan uppnå hållbarhetsmålen ur Agenda 2030, där uppfyllnadsgraden 
för samtliga mål illustreras i följande diagram: 
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Diagram 1: Uppfyllnadsgrad för hållbarhetsmålen på Sundsvalls kommun [12].  

 
De förutsättningar som enligt kommunen behöver uppfyllas för att nå de 
nationella och internationella målen för hållbar utveckling konkretiseras i 
handlingsplanen till följande;  
 

● Öka förståelsen hos politikerna för digitaliseringens 

möjligheter  

● Skapa en vision och plan för digitaliseringen inom kommunen  

● Kompetenshöjning och förankring hos medarbetare inom 

kommunen.  
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I handlingsplanen menar man att Sundsvalls kommun behöver få 
beslutsfattare att förstå att digitaliseringen i sig inte är ett ändamål, utan 
snarare en del av svaret på många befintliga utmaningar, vilket gör att 
Mitchells femte princip (punkt 2.1.5.) är en del av den policy som 
kommunen tagit fram i sin handlingsplan för att uppnå hållbarhetsmålen.  
 
I enlighet med Mitchells femte princip (punkt 2.1.5) samt principen om 
Information (punkt 2.2.4) så har kommunens handlingsplan tagit fram en 
vision för hur digitaliseringsarbetet ska bedrivas i kommunen. Visionen ska 
nämligen leda till ett gemensamt engagemang hos både medborgare och 
offentlig verksamhet, vilket i sin tur är en viktig del i hållbarhetsarbetet 
lokalt.    
 
Handlingsplanen menar att det behöver inrättas en ny ansvarig funktion 
som har i huvuduppgift att arbeta med innovation kopplat till digitalisering 
och hållbarhet, istället för att jobba med den styrmodell som finns idag. I 
mångt och mycket kan denna framtagna policy stärkas av Mitchells princip 
nummer 4, eftersom att monotona och repetitiva arbeten ersätts med nya, 
mer utvecklande tjänster och på så sätt optimerar resursanvändningen.  
 
Det handlingsplanens andra område handlar om att öka samarbetet mellan 
olika förvaltningar. I handlingsplanen framgår det att digitaliseringen har 
möjlighet att föra samman verksamheter och stärka deras gemenskap för 
att vidare uppnå effektiva informationskanaler. Informationskanalerna kan i 
sin tur ge upphov till kompetensspridning som vidare kan användas som 
komplement till kommunens digitala verksamhet som är till för att förbättra 
för personal och brukare. På så sätt tillämpas teorin från punkt 2.2.4 och 
Mitchells fjärde punkt då det handlar om effektivisering och optimering av 
verksamheter genom informationsspridning. En ytterligare koppling till 
“den intelligenta driften” är vad man i handlingsplanen tar upp som “Den 
effektiva kommunen”, vilket är ett område som handlar om att man med 
hjälp av digitalisering möjliggör en automatisering av funktioner och 
tjänster och i dialogen med medborgarna för att uppnå bättre service.  
 
Det tredje området som identifierats som ett område med hög 
digitaliseringspotential är samordningen mellan olika IT-system och 
förbättringen av de tekniska plattformarna.  
En förutsättning för att kommunen ska kunna utöka sin service och kunna 
erbjuda nya och förbättrade digitala tjänster är att de tekniska plattformarna 
förbättras samt att IT-systemen samordnas. En av de viktigaste tekniska 
förutsättningarna för nya, smarta tjänster inom vård och omsorg, skola, 
transport etc. är att det finns en fungerande digital infrastruktur.  
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Det är inte bara en förutsättning för att befintliga digitala system ska 
fungera, utan också en förutsättning för att på lång sikt ha tillgång till stabila 
mobila tjänster av god kvalitet, vilket vidare kan kopplas till teorin som 
nämns i punkt 2.2.2. då man vill uppnå en långsiktighet med sina digitala 
lösningar.  
 
Men för att kunna uppnå hållbarhet genom digitalisering krävs dessutom en 
förbättrad kommunikation mellan medborgare och näringsliv. Detta är av 
särskilt intresse då ett ökat samarbete med näringslivet kan leda till 
attraktiviteten och konkurrenskraften ökar i kommunen. Det är även en av 
nycklarna till ökad sysselsättning och central framgångsfaktor, vilket bidrar 
till ökad hållbarhet.  
 
Digitaliseringen har visat sig ha en positiv betydande roll för välfärden, 
framförallt inom vård och omsorg. Digitala hjälpmedel och verktyg inom 
äldreomsorgen har visat sig leda till förbättrad service, ökad tillgänglighet 
och högre social närvaro. Effekterna som digitaliseringen har bidragit med 
här har varit positiva för både brukare och personal [16].  
 
Några exempel på förslag (och realiserade) digitala lösningar som tas upp i 
den digitala handlingsplanen: 
 
När det kommer till Mitchells andra princip som handlar om demobilisering 
så konkretiseras denna princip inom det prioriterade område som 
kommunen kallar för “Vård och Omsorg ”i sin handlingsplan. 
Digitaliseringen gav kommunen nya möjligheter att hantera de framtida 
utmaningarna med en åldrande befolkning. Detta genom att använda digitala 
trygghetslarm, uppkopplade medicinpåminnare och nattillsyn via kamera för 
att på så sätt undvika onödiga resor och bidra till mindre utsläpp. 
 
I handlingsplanen för digitalisering så uppmuntrar kommunen dessutom till 
användningen av digitala tjänster (såsom videosamtal via Skype, olika 
livvstils-appar och digitala verktyg) för egenvård. Man menar att 
digitalisering skapar ett komplement till verksamheten inom vård & 
äldreomsorg, vilket i sin tur genererar flera fördelar för äldre, handikappade 
och patienter som är sjuka. Inte bara ser man denna punkt som viktig och 
lönsam ur ett socialt perspektiv utan även som hållbart ekonomiskt då 
tillgången till mobila verktyg kan generera stor ekonomisk 
besparingspotential. Detta förutsätter att vårdpersonal, i viss grad, kan 
kopplas upp till vårdtagarens/brukarens hem när denne vårdas hemifrån 
genom mobila tjänster. Tack vare trygghetskameror kan vårdgivaren kan 
titta till en vårdtagare som behöver tillsyn på natten utan att fysiskt resa dit 
[16].  
 



Hur använder man digitalisering för att uppnå hållbarhet?  
– En fallstudie om hur arbetet med digitalisering tillämpas på nationell och 
lokal nivå i ambition att uppnå hållbarhet. 
 
Annabel Aroka       2019-06-11 
 

36 

Tjänsterna för tillsyn i hemmet är inte bara kopplade till Mitchells andra 
princip, utan man menar också enligt handlingsplanen att det finns bättre 
möjlighet till kvarboende för den som önskar, men med en trygghet som 
tidigare bara varit möjligt vid boende där det finns bemanning dygnet runt. 
Med andra ord möjliggör dessa digitala tjänster en anpassning efter kundens 
(eller i det här fallet vårdtagarens) behov, som i sin tur är i enighet med 
Mitchells tredje princip. Välfärdsteknik är, enligt handlingsplanen för 
digitalisering, ”digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har, eller löper 
förhöjd risk att få, en funktionsnedsättning”[s.22, 16].   
 
Andra digitala lösningar som nämns i handlingsplanen innefattar bland 
annat automatiserade rullstolar och transportrobotar, sällskapsrobotar och 
assisterande robotar (ät-robotar för assistans vid måltid, gångrobotar och 
robotarmar, robotar som kan hämta saker, tvätta hår och vända en 
sängliggande person etc.) som är exempel på robotar som, i olika 
utsträckning, används inom sjukvården redan idag. Det som beskrivs är hur 
automatisering kan bidra till hållbarhet, vilket i teorin handlar om Mitchells 
fjärde princip. 
 
Att minska matsvinn genom att ge skolköken exaktare underlag för hur 
många portioner som ska lagas till lunchen är också något som nämns i 
handlingsplanen, vilket vidare är förslag på en lösning som går i enighet 
med teorin i punkt 2.2.3 som handlar om att minska spill [16].  
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5 Diskussion och Slutsats  
Målet med detta arbete var att besvara följande frågeställningar;  

● Hur använder man digitalisering för att uppnå hållbarhet på 

nationell nivå? 

● Hur använder man digitalisering för att uppnå hållbarhet på lokal 

nivå? 

● Hur återspeglas teorin i den digitala strategin på de olika nivåerna? 

● Hur återspeglas teorin i praktiken på de olika nivåerna? 

vilket görs under följande kapitel.  

5.1 Nationell nivå 

 

Hur använder man digitalisering för att uppnå hållbarhet på nationell nivå? 

 
I den nationella digitaliseringsstrategin har man tagit fram fem olika delmål, 
eller policys, för vilka kompetenser, eller snarare förmågor, som krävs i 
arbetet för att uppnå hållbarhet med hjälp av digitalisering. Delmålen som 
återges handlar om digital kompetens, digital infrastruktur, digital ledning, 
digital innovation och digital trygghet, vilka i sig är olika förutsättningar för 
att man ska kunna digitalisera olika verksamheter eller organisationer. 
Kopplingen; med andra ord användningsområdet för  digitalisering i 
hållbarhetsarbetet syftar därför till vilka förmågor och kompetenser som 
behövs, snarare än hur man kan använda digitalisering i syfte att uppnå 
hållbarhet. 
 

 
Mitchells första och andra princip handlar om att ersätta fysiska objekt med 
digitala motsvarigheter för att på så sätt minska resursanvändning och öka 
tillgängligheten. Det ligger i den nationella nivåns intresse att skapa ett mer 
tillgängligt Sverige, men istället för att beskriva hur digitaliseringen bidrar 
till tillgänglighet och hållbarhetsarbetet så talar man istället om vad som 
behövs för att öka tillgängligheten i den nationella digitaliseringsstrategin. 
Utmaningen med dessa principer är att det krävs en förändring av både 
branscher i det offentliga samhället samt människors uppfattning och 
förväntningar på vad som är digitalt.  På nationell front så handlar det om att 
skapa förutsättningar för det digitala arbetet på regional och lokal nivå; 
vilket görs genom att ta hänsyn till alla principer.  
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Förutsättningarna för att dessa principer ska kunna realiseras är att hitta 
förståelse för vad det digitala kan erbjuda och hur de digitala möjligheterna 
ska utnyttjas maximalt. 
 
Ett alternativ för Mitchells principer är att istället för att hitta digitala 
motsvarigheter till fysiska objekt använda det digitala för att visualisera 
framtida projekt eller scenarion i det praktiska arbetet. För det offentliga 
finns det dessutom utmaningar i att förstå att det offentliga monopol som 
finns idag inte är framtidssäkrat. Om man inte lyckas möta medborgarnas 
behov eller förväntningar, kommer medborgarna själva att hitta och lösa 
dessa behov - och då utan att använda sig av offentliga tjänster eller 
kompetens – vilket en nyckelkomponent för att lyckas komma framåt i 
hållbarhetsarbetet.  
 
De olika delmålen i den nationella digitaliseringsstrategin är nämligen olika 
förutsättningar som i symbios med varandra skapar möjlighet för att den 
digitala utvecklingen ska kunna anammas. Men i och med att delmålen är 
beroende av varandra så blir det svårt att komma vidare i den digitala 
utvecklingen och i det gemensamma hållbarhetsarbetet. Istället läggs större 
vikt på digital kompetens, infrastruktur, ledning, trygghet och ledarskap- 
vilket snarare är de förmågor som behövs för att uppnå ett digitalt samhälle, 
utan att faktiskt fundera över på vilket sätt de används för att bidra till 
hållbarhet. 
 
Så istället för att fokusera på vilka förmågor som behövs, kan det vara en idé 
att titta på hur delmålen bidrar till hållbarhet. Finns det ingen tydlig koppling 
kanske man bör omformulera målen. 
 
 
 
 

5.2 Lokal nivå 

Hur använder man digitalisering för att uppnå hållbarhet på lokal nivå? 

 
På lokal nivå har en handlingsplan tagits fram för hur digitalisering kan bidra 
till uppfyllandet av hållbarhetsmålen. Till skillnad från den nationella 
strategin som fokuserar mer på hur vi kan bli mer digitala, så utgår den 
lokala handlingsplanen från vad vi kan uppnå med digitalisering och vilka 
aktiviteter/digitala lösningar som i såna fall bidrar till hållbarhetsarbetet. 
Handlingsplanen blir därför mer relevant ur ett hållbarhetsperspektiv, 
eftersom att alla lösningar utgår ifrån Agenda 2030-målen och på så sätt 
bidrar till relevanta områden där man använder digitalisering.  
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Det man behöver komma ihåg är att den lokala nivån i det här 
sammanhanget är representerat av Sundsvalls kommun, vilket man 
behöver ha i åtanke när slutsatser ska dras. Sundsvall är en av de 4 
kommuner i Västernorrland som har tagit fram en digitaliseringsstrategi, 
vilket tyder på att arbetet med digitalisering prioriteras olika beroende på 
vilken kommun man befinner sig i. Vidare så kan det tyda på saknad av 
resurser, kompetens eller intresse, vilka alla är förutsättningar för att man 
ska kunna påbörja, men även fortsätta, arbetet för att uppnå hållbarhet.  
 
Däremot så kan man argumentera för att Sundsvalls kommun ändå är 
representativt för den lokala nivån i Sverige, då det ändå är en av de 
kommuner som tagit fram en digitaliseringsstrategi. 
 
Områden som berör ekologisk hållbarhet är alltid någorlunda mätbara mål, 
medan de mål som tangerar till social hållbarhet snarare är upp till varje 
enskild individ att avgöra graden av genomförande. Det kan därför se ut som 
att en kommun ligger väldigt bra till vad gäller att använda digitalisering för 
att uppnå hållbarhet, medan det i sig i själva verket inte är själva 
digitaliseringen i sig som bidrar till hållbarhet. Det är lätt hänt att det blir en 
hyllningssång för digitalisering utan att förstå hur digitaliseringen bidrar till 
hållbarhetsarbetet. 
 

 
I handlingsplanen för digitalisering så behöver man titta på digitaliseringen 
ur ett paraplyperspektiv. Här krävs ett förändringsarbete och -ledning under 
hela arbetet. Det är viktigt att det finns förståelse för förändringen och att 
man kan jobba med förändringen på ett strukturerat sätt. Om inte annat för 
att lyfta visionen. Det krävs en gemensam plattform där den mjuka 
omvandlingen inleds med ett förändringsledningsperspektiv, något som 
saknas idag. Digitaliseringen borde  handla om människor- inte teknik, 
vilket bör vara utgångspunkten för det digitala arbetet. Används inte de 
tekniska och digitala lösningarna av människan kan de inte heller bidra till 
hållbarhet. Istället kan de skapa fler hinder och problem. 

5.3 Utvecklingspotential 

Hur återspeglas teorin i policydokumenten och i praktiken på bägge nivåer? 

Mitchells fem principer är en bra riktlinje för hur digitaliseringsstrategierna 
bör utformas i framtiden. På lokal nivå har detta redan anammats, men det är 
av stor vikt att den nationella planen också utvecklas om vi ska kunna uppnå 
de hållbarhetsmål som digitaliseringen kan ge upphov till.  
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Rent praktiskt så är det den digitala ledningen eller den mjuka omvandlingen 
som man anser vara viktigast i arbetet för ett hållbart samhälle, både ur 
lokalt och nationellt perspektiv.Det man är överens om på samtliga 
samhällsnivåer är att det är den mjuka omvandlingen är den princip som är 
den mest avgörande för att vi ska kunna uppnå hållbarhet med 
digitalisering. Det handlar nämligen om att samordna på alla nivåer, inte 
främst regionalt och lokalt, men också med samhällets alla aktörer.  
 
Idag ligger den digitala utvecklingen i framkant trots att det saknas både 
juridiskt och politiskt stöd för utvecklingen. Det är viktigt att poängtera 
vikten av att se till så att lagar och regler följer med den utvecklingskurva 
som tekniken och digitaliseringen följer.  
För även om Mitchells principer realiseras, krävs det att människorna som 
använder tekniken är en del av den digitala transformationen. Så för att 
uppnå hållbarhet behöver arbetet ske både på individuell och samhällelig 
nivå. Det är människan som måste stå i fokus i arbetet för hållbar 
utveckling, då det är hon som kommer att bidra till hållbarhet genom de 
lösningar som tas fram med hjälp av digitalisering.  
 
Slutsatsen som kan dras av resultatet är att det idag saknas en strategi för 
hur de digitala strategierna ska användas och/eller utformas i arbetet för 
hållbar utveckling.  
Fördelarna med de digitala lösningarna är kända, inte minst i teorin, men det 
krävs både mod och övertygelse för att de ska omsättas i praktiken. Ur ett 
nationellt perspektiv så är det viktigt att vi har lagar och regler som styr den 
digitala riktningen åt rätt håll, medan det på lokal nivå handlar mer om hur vi 
ska få invånarna att omvärdera det digitala. Med det sagt så är det inte en 
fråga om varför digitaliseringen bidrar till hållbarhet, utan snarare hur den 
kan göra det och hur det i sin tur omsätts i praktiken.  
 
Integritet och säkerhet är en ytterligare aspekt och grundfundament för all 
utveckling. När det kommer till integritet så har GDPR gjort arbetet med 
digitaliseringen mer strukturerat, vilket borde ha gjort säkerhetsaspekten 
mindre påtaglig idag samt rädslan för att göra fel. 
 
Istället för att fokusera på vilka förmågor som krävs för att kunna använda 
det digitala i hållbarhetsarbetet, bör man istället fokusera på hur 
digitaliseringen bidrar till hållbarhet för att på så sätt eliminera onödiga 
processer eller steg i hållbarhetsarbetet.  
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Man kan dessutom argumentera för att det borde finnas en tydligare 
koppling mellan digitalisering och hållbarhet eftersom att det är just 
digitaliseringen som ska bidra till hållbarhetsarbetet. Om vi inte har en 
tydlig bild av vad som ska digitaliseras och varför det i sin tur bidrar till 
hållbarhet så återstår en risk om att digitalisera bara för sakens skull utan 
att förstå kärnan av att digitalisera eller hur det bidrar till hållbarhet. Det blir 
lätt annars att digitalisering används som en lösning för ett problem, medan 
det föder ett annat under tiden.  
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