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Sammanfattning 
Dagens samhälle präglas av en allt mer ökande digitalisering, behovet av att transformera sina 
arbetsprocesser digitalt ökar därav i samma takt. Med en digital strategi kan en verksamhet förbereda 
sig inför kommande digitala förändringar då ett proaktivt förhållningssätt leder till goda marginaler 
och genomföranden för en verksamhet. Då vi i ett nationellt perspektiv är ledande inom digitalisering 
är det viktigt att fortsätta utvecklas. Därav är det betydelsefullt att ta fram nya strategier för att 
säkerställa att en verksamhets vision blir uppfylld. 

En strategi ämnar även utreda en verksamhets positionering i förhållande till dess omvärld och dess 
konkurrenter. En digital strategi utreder hur dessa strategiska mål kan uppnås med hjälp av digitala 
verktyg. Det är viktigt att förstå att en digital strategi skiljer sig från en IT-strategi. Till skillnad från en 
digital strategi talar inte en IT-strategi om hur teknologierna ska användas utan behandlar 
infrastrukturen av IT i en verksamhet. En IT-strategi används också som ett stöd för verksamheten, där 
en digital strategi istället är en förlängning av verksamhetsstrategin. Vidare ämnar den digitala 
strategin även belysa digitaliseringens betydelse samt hur ny teknologi kan användas på nya sätt för 
att skapa strategiska fördelar mot dess omvärld samt förstå kunders ökande digitala behov.  

Vid ett framtagande av en digital strategi är en välutformad strategisk planering väsentlig. Den ämnar 
klargöra det arbete som är behövligt för att utveckla strategin. En strategisk planering har klara 
framtida fördelar som ligger till god grund för att en senare strategi kan utformas. Då den strategiska 
planeringen granskar sin inre verksamhet men även dess omvärld är den av stor betydelse för att 
organisationen ska få en överblick gällande vad deras strategi bör inbegripa. Det är viktigt att 
organisationen förstår sina mål och sin vision för att veta vad dess strategiska planering bör inkludera.  

För att skapa denna förståelse är det av stor vikt att organisationen granskar sina möjligheter i relation 
till sin omvärld, vilket kan göras via en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen kan utföras med hjälp av 
flera olika planeringsverktyg där scenarioplanering, PEST-analys och SWOT-analys utgör några av de 
mest erkända. Vid användning av dessa verktyg är det viktigt att förstå att de har olika fokusområden 
vilket föranleder att användning av alla verktyg som komplement till varandra bidrar till en mer 
komplett granskning.  
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1 Introduktion och bakgrund 
Sverige befinner sig i dagsläget på en ledande plats inom området kring digital utveckling och dess 
vision är att fortsätta utvecklas för att behålla sin position. För att kunna uppnå det målet är det 
nödvändigt att ta fram aktuella strategier för hur exempelvis verksamheter och kommuner behöver 
arbeta. Strategierna skall hjälpa till att uppnå de specifika krav som finns för både regional och nationell 
nivå. Vidare kan en effektivisering och utveckling av samarbetet mellan kommuner uppnås med hjälp 
av en digital strategi då den kan användas som ett gemensamt styrdokument i strävan efter att nå en 
högre grad av IT-mognad. Genom digitalisering av processer kan arbetet i kommuner effektiviseras och 
därmed möjliggöra en högre kvalité av nytta, vilket gynnar både kommunen och dess medborgare. 

Denna rapport avser att besvara frågeställningen kring vad skillnaden mellan en IT-strategi och digital 
strategi är samt metoder för olika typer av omvärldsanalyser som stöd för framtagning av en digital 
strategi. Uppdraget är formulerat av Västsvenska kommunalförbundets samorganisation, Västkom. De 
arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland, främst med utvecklingsfrågor. 
Dessa fyra är Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Fyrbodal Kommunalförbund, 
Göteborgsregionens Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund. Västkoms uppdrag är att 
biträda i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommuner i Västra Götaland samt mellan 
kommuner och andra länsorgan som till exempel Västra Götalandsregionen eller Länsstyrelsen.  

Syftet med denna rapport är att förklara begreppen strategi- och digital strategi, hur en digital strategi 
skiljer sig från en IT-strategi samt vilka nyttor som uppstår av en digital strategi. Vidare behandlas den 
första fasen av strategisk planering där fokus ligger på omvärldsanalys. Rapporten avslutas med 
exempel på metoder som kan användas för framtids- och omvärldsanalys. 

2 Strategi och digital strategi 
En strategi behövs för att tydligt utreda var en verksamhet befinner sig samt vart den vill nå. Det är 
viktigt att förstå att verksamhetens vision ligger till grund för dess strategi men det är strategin som 
tydligt beskriver hur man ska nå sin vision. Vikten av att ha en tydlig strategi samt numera även digital 
strategi i en organisation är något som ofta diskuteras. Detta kapitel avser därmed att behandla 
begreppens definition, vilket kommer att ligga till grund för nästkommande kapitel.   

2.1 Strategi som begrepp 
Strategi kan idag definieras som en organisations framtida riktning och handlingsmönster för att uppnå 
specifika mål. Begreppet används även för att beteckna en verksamhetsövergripande plan eller 
konkurrensstrategi, vars avsikt är att skapa ett eller flera långsiktiga samt övergripande mål. Vidare 
belyser strategi att en organisation i förhållande till omvärld, kunder och konkurrenter måste 
positionera sitt företag rätt inför framtiden. 

Strategi är valet av att utföra olika aktiviteter som kan bevara och tillhandahålla en ansenlig mängd 
konkurrensmässiga fördelar. Strategi kan beskrivas som en mental övning och kan ses som ett 
perspektiv att granska omvärlden med för att anta nya verksamhetsutmaningar. 

2.2 Digital strategi som begrepp 
Det finns än så länge inte en bestämd definition gällande vad en digital strategi är för något. Det brukar 
dock beskrivas som en plan för att uppnå en verksamhets mål med hjälp av digitala verktyg. En digital 
strategi ska alltså hjälpa en verksamhet med att förbättra dess prestation, både med att fastställa nya 
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arbetssätt eller produkter och med att omstrukturera nuvarande processer genom brukandet av 
digitala resurser. Det är samtidigt en konkret artefakt som det är ett koncept. Den digitala strategin 
ska tydliggöra en specifik plan som verksamheten ska följa för att nå sina mål, men också klargöra 
vilken underliggande betydelse digitalisering har för verksamheten. 

Ofta talas det om digital transformation när det kommer till en verksamhets utveckling i digitalisering 
och detta är relaterat till digital strategi, men det är i omfattningen de skiljer sig åt. Digital strategi 
fokuserar mer på teknologin och hur den kan användas för att verksamheten ska nå sina affärsmål. 

2.3 Digital strategi kontra IT-strategi 
Medan de flesta verksamheter idag arbetar enligt en IT-strategi är det många som saknar en digital 
strategi, alternativt skapat en som inte är användningsbar. Det kan vara svårt att veta hur arbetet med 
en digital strategi skiljer sig från arbetet med en IT-strategi och vad det är som är viktigt att fokusera 
på i utformandet med en digital strategi.  

IT-strategi är oftast ett stöd för en verksamhet som anger hur IT ska användas för att hjälpa 
verksamheten att nå det mål som uttrycks i deras verksamhetsövergripande strategi. Det är vanligt att 
en IT-strategi fastställer vilka teknologier som ska köpas, var de ska användas och vem som har 
behörighet. Den fokuserar alltså mer på infrastrukturen av IT inom en verksamhet än vad en digital 
strategi ska göra. I en IT-strategi behandlas oftast IT som en isolerad resurs. En digital strategi syftar 
snarare på att hjälpa en verksamhet att utvecklas och frodas i en värld som blir alltmer digital. Om en 
IT-strategi täcker alla verksamhetsområden som innovationer inom IT och affärsprocesser samt både 
den interna och den externa digitaliseringen skiljer den sig inte nämnvärt från en digital strategi. Ofta 
kompletterar de varandra då IT-strategin anger hur saker ska göras och den digitala strategin anger 
vilka saker som ska göras. 

Där en IT-strategi används som ett stöd för verksamheten ska den digitala strategin snarare vara en 
förlängning av själva verksamhetsstrategin, eftersom digitalisering förändrar verksamhetsprocesser 
och därmed hela verksamheten. Digital strategi kallas ofta också för Digital Business Strategy, vilket 
antyder att den på sikt kommer att ersätta den traditionella verksamhetsstrategin. I dagsläget är det 
dock användbart att benämna den som en digital strategi för att understryka ansträngningen som 
behövs för att utvecklas som ett digitaliserat företag. 

2.4 Nyttor med en digital strategi 
När en verksamhet planerar att genomföra förändringar eller implementeringar är det viktigt att se 
över varför det är nödvändigt. Alltså att se över den nyttan som kan uppstå och vilka effekter som sker 
efter att förändringen genomförts. För att resurser skall läggas på förändringar, är det viktigt att 
förändringen faktiskt genererar ett resultat som gör det värt. Ingen nytta kan skapas utan att en 
förändring sker, men det ligger samtidigt alltid en risk i förändring som alltid bör beaktas. Nytta kan 
innebära kostnadsbesparing, intäktsökning, kvalitativ nytta samt IT-nytta, beroende på typ av 
förändring. 

Det finns många goda anledningar till varför det är bra att använda sig av en digital strategi: 

1.     Digital strategi hjälper till att bestämma de strategiska målen inom verksamheten, så kallade KPI:er 
(Key performance Indicators). Målen behöver inte beskrivas på ett väldigt detaljerat sätt. Det viktigaste 
är att de delas inom verksamheten vilket hjälper att mer effektivt uppnå önskade resultat. 

2.     Strategi hjälper att definiera vilka resurser som krävs för att uppnå de strategiska målen. Det ger 
en bättre helhetssyn över budgeten och arbetet kan då fördelas så att bättre samarbete uppstår, vilket 
leder till snabbare måluppfyllelse.  
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3.     Digital planering hjälper till med att koppla ihop olika delar av verksamheten. Genom att planlägga 
vad som krävs för att uppnå resultatet kan de områden som behöver förändras definieras. Detta 
hjälper med att spara både tid och pengar. Det finns många digitala verktyg som kan nyttjas till 
ändamålet, därför är det fördelaktigt att ta reda på hur dessa kan användas inom verksamheten. 

4.   Att bedriva sin verksamhet på ett digitalt sätt hjälper till med att ha konstant koll över kunders 
behov och hur teknologin kan stödja med att tillmötesgå dessa. Digitala transformationer möjliggör en 
bättre sammankoppling mellan användare, data och processer, samt att processerna blir mer 
kundanpassade. Nuförtiden är konkurrensen inom det digitala området väldigt hög och därför är det 
viktigt att optimera samarbetet mellan de anställda för att maximera nytta. Digitala strategier 
möjliggör planering för hur anställda effektivt ska arbeta i grupp och hur snabbt ska resultatet på 
arbetet synas.  

5.   En av de viktigaste aspekterna för verksamheten är dess kunder. Det är viktigt att kunna uppnå 
deras krav för att öka både positiv kundkänsla samt deras lojalitet. Kunder försöker nå verksamheten 
genom olika kanaler och det är väsentligt att möjliggöra det för dem. Både kunder och verksamheter 
drar mycket nytta av att effektivt kunna komma åt information. Det kan spara mycket tid och pengar. 

6.   Digitala strategier hjälper också med att kunna skapa den trygga miljön för både kunder och 
verksamheten. Det finns mängder tillgängliga säkerhetssystem som hjälper med att skydda delade 
information.  

Att aktivt arbeta med nyttovärderingar som organisation kan ge ett bredare perspektiv över om och 
varför förändringen skall genomföras, samt att det ger underlag för att göra prioriteringar samt att ta 
beslut. Genom att basera beslut på en helhetssyn när det kommer till värdering, istället för att beslut 
enbart baseras på kostnadsaspekten, ger det en tydligare och mer realistisk bild över det förväntade 
resultatet.  

3 Strategisk planering 
Strategisk planering är en process med syftet att producera innovativa och kreativa idéer vars avsikt är 
att tjänstgöra som en kärna i organisationens ramverk och designa dess framtid. En strategisk planering 
kan direkt påverka en verksamhet på flera olika sätt. Den strategiska planeringen beskriver även det 
arbete som görs för att utveckla strategin. Vidare avser den behandla tre frågeställningar gällande var 
verksamheten befinner sig idag, vart den önskar vara samt hur verksamheten kan ta sig dit. Följande 
avsnitt kommer att redogöra för fördelar som strategisk planering kan medföra i en verksamhet, digital 
strategi i relation till en strategisk planering samt hur man kan arbeta enligt en digital strategi. 
Avslutningsvis kommer kapitlet även skildra olika organisatoriska målområden som ligger till grund för 
att en god strategi kan tas fram. 

3.1 Varför använda strategisk planering? 

 Styr verksamhetens framtid 

Det finns en betydande skillnad mellan att vara proaktiv eller att vara reaktiv. Alla situationer går inte 
att förutse men det kan i en verksamhet tas beslut och därmed ageras utifrån förändringar på 
marknaden med ett slutmål i åtanke. Antingen är verksamheten offer för rådande omständigheter 
eller så kan den via förberedelser och planering nyttja omständigheterna och därmed skapa strategiska 
fördelar.  
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 Etablera verksamhetens riktning 

Definiera verksamhetens syfte och etablera realistiska mål, vars objektiva överensstämmande med 
uppdraget klart kan kommuniceras till uppdragsgivare. Det här tillhandahåller en bas från vilken 
utveckling kan mätas, anställda kompenseras och avgränsningar fastställas för ett effektivt 
beslutstagande. 

 Ta kloka beslut i verksamheten 

Det är viktigt att kunna skilja på goda och dåliga idéer. Utan en tydlig vision över vad som ska uppnås 
eller vilket uppdrag eller syfte som finns med att göra det så kan allt uppfattas som en god idé. Vilket 
projekt ska det investeras i? Hur ska verksamheten investera sin tid? Att ha klarhet gällande vad som 
ska göras, vad som behövs och hur verksamheten kommer dit är behjälpligt för att fokusera 
begränsade tillgångar och mänskliga resurser. 

 Skapa livslängd i verksamheten 

Världsmarknaden och industrier förändras snabbare än någonsin och de företag som inte har en stadig 
grund utan istället har förlitat sig på tur och tillfälligheter kommer troligtvis inte att närvara i framtiden. 
Data återspeglar att endast en av tre verksamheter i toppskiktet inom deras verksamhetsområde 
kommer att vara där inom fem år. Det är viktigt som verksamhet att fokusera sina resurser på att skapa 
livslängd.   

 Ökad lönsamhet och marknadsandel 

Fokuserad planering och strategisk planering kommer att avslöja kundsegment, marknadsförhållanden 
och produkter samt tjänsteerbjudanden som är i verksamhetens största intresse. Den strategiska 
planeringen utgör ett inriktat tillvägagångsätt mot marknader och andra möjligheter genom att 
vägleda försäljningar och marknadsansträngningar, distribution och andra verksamhetsbeslut. Det 
kommer slutligen innebära större lönsamhet samt en starkare marknadspositionering. 

 Unik differentiering: undvik ”konkurrenskraftig konvergens”. 

Verksamheter har blivit så vana vid att studera deras konkurrenter och deras ”best practice” för att 
sedan försöka kopiera dem. Det leder till att det blir svårare att särskilja verksamheterna. De börjar 
alla se likadana ut med mindre skillnad i deras unika värde. Strategi innebär att det finns en unik skiljare 
som kan särskilja en verksamhet från andra konkurrenter. 

 Ökad jobbtillfredställelse – meningsfullt och fullt av syfte. 

Konsekventiellt är en av huvudorsakerna till att en anställd lämnar en organisation är brist på 
tillfredsställelse. Människor behöver ha motivation för att komma till arbetet och känna sig som en del 
av ett arbetslag. Det har bevisats att anställda utgör den största källan för innovativa idéer. 

3.2 Strategisk planering i relation till digital strategi 
Vid arbete enligt en digital strategi är en strategisk planering av minst lika stor betydelse. Till skillnad 
från en generell strategi som ofta är statisk måste en digital strategi vara dynamisk då digitalisering gör 
att omvärlden ständigt transformeras. Verksamheten måste kontinuerligt revidera den digitala 
strategin för att kunna agera mot förändringar i omvärlden. En digital planeringsprocess utgörs av två 
olika faser, nämligen förståelse och uppbyggnad. Dessa faser består i sin tur av olika byggstenar. 
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3.2.1 Förförståelsefasen 

Under första fasen, förståelse, är det viktigt med kontroll och fastställande av verksamhetsmål, 
kundbeteenden, konkurrenter samt existerande digitala tillgångar. 

1. Förstå verksamhetsobjektiv 

För att det här ska kunna uppnås är det viktigt att det finns en klar och tydlig bild över de 
verksamhetsmål som finns gällande vart verksamheten är på väg samt vilken drivkraft som kommer 
vara av störst betydelse för framtida tillväxt. 

2. Förstå verksamhetens närhet 

Vidare är det viktigt att verksamheter har en mer holistisk förståelse av tilltänkta kunder och deras 
digitala beteenden. 

3. Studera ditt motstånd 

Gällande konkurrens är det viktigt att verksamheten studerar omgivningen och utvecklar metoder för 
att mäta marknadskonkurrens. Att kunna jämföra digital prestanda samt digitala aktiviteter med sina 
konkurrenter är betydelsefullt för att kunna ligga i framkant i sin bransch. 

3.2.2 Uppbyggnadsfasen 

Den andra fasen belyser betydelsen av en god digital vision, digitala prioriteringar, plattformar, 
taktiker, mätinstrument samt ansvarsområden. 

1. Digital vision 

En digital vision är ett framtidsorienterat uttalande med avsikt att belysa hur digitala kanaler och 
teknologier kommer användas för att bedriva verksamhet. Att skapa en god digital vision tar tid och 
kräver flera iterationer och gott samarbete i verksamheten. 

2. Digitala prioriteringar 

När verksamheten lierat sig med sin vision är det sedan viktigt att den omvärderar sina 
verksamhetsmål och prioriterar för kommande år i ett digitalt perspektiv. Det är viktigt att 
verksamheten ställer sig frågan; ”Hur kan digitalisering hjälpa oss uppnå varje mål?”. Efter att ha 
besvarat frågan är det viktigt med ett fokus på vad som anses vara av störst betydelse och utveckling 
av olika lösningsförslag som kan bidra till måluppfyllelse. 

3. Taktiker 

Det här är de faktiska digitala utförandena som är direkt informerade av digitala prioriteringar, som 
också hjälper till vid skapandet av en digital plattform. Över tid så är det konstruktionen av dessa 
strategiskt guidande taktikerna som slutligen kommer hjälpa verksamheten att förverkliga sin digitala 
vision. 

4. Metrik 

Varje långsiktig plan behöver också ett metriskt ramverk som svarar på frågan; ”Hur kommer 
prestationsförmåga och framgång mätas?”. Likt prioriteringarna ska frågan överlappa olika perspektiv 
i verksamheten för att undvika missvisande data. 
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5. Ansvarsområden 

För att slutligen säkerhetsställa att en planering kan implementeras är det viktigt att ha en klar, delad 
förståelse för vem som är ansvarig för vad. Klara riktlinjer eller en matris för ansvarsfördelning kan 
spara varje delaktig part som är involverad mycket frustration. 

3.3 Viktiga aspekter gällande arbete kring en digital strategi 
En digital strategi kan utformas på olika sätt och skiljer sig beroende på målen som en verksamhet satt 
upp. För att säkerställa att strategin kan hjälpa verksamheten med att nå målen finns det vissa direktiv 
som kan stötta arbetet med att utföra en digital strategi. Några av dessa tas upp i följande avsnitt. 

 Behov av kontinuerlig revidering  

Den digitala strategin ska som tidigare nämnt vara inkluderad i verksamhetsstrategin och inte ses som 
ett separat dokument. Felet som många gör är att ta fram en digital strategi för att sedan inte 
återvända och följa den. Många verksamheter följer den digitala strategin noga, men håller den statisk 
utan att göra förändringar i den. Detta är också en bristfällig metod eftersom en digital strategi ständigt 
måste granskas och omarbetas vid behov då digitaliseringen ständigt utvecklas och förändras. Därför 
bör det i en digital strategi vara tydligt hur ofta den ska revideras. 

 Verksamhetsöverskridande samarbete 

En digital strategi ska få alla digitala kanaler att samverka och ge ett holistiskt perspektiv över de olika 
digitala processerna för att stödja informationsutbyte mellan olika avdelningar. Annars kan risken med 
att avdelningar arbetar isolerat uppstå, vilket genererar en stor mängd arbete som inte ger något värde 
och därmed inte heller hjälper företaget att nå målen som satts upp. 

 Förstå verksamhetsobjektiv 

Till att börja med är det viktigt att definiera vad det är verksamheten vill åstadkomma med sin digitala 
strategi, den måste stämma överens med verksamhetens övergripliga mål som angivits i 
verksamhetsstrategin. Frågan är därmed vilket huvudsakliga mål den digitala strategin ska hjälpa 
verksamheten med att nå. 

 Studera befintliga strategier både i och utanför verksamheten 

För att bestämma KPI:er hjälper det att analysera tidigare strategier, både misslyckade och 
framgångsrika, för att få en klarhet över vilka KPI:er som är viktiga för verksamheten. Även 
konkurrenters strategier ska analyseras, det finns till exempel verktyg för att ta reda på vilken SEO-
strategi (Sökmotoroptimering) andra verksamheter använder. Detta görs för att ta reda på vilka sökord 
som genererar mest trafik till deras hemsidor. 

 Förstå din målgrupp 

Vidare är det viktigt att förstå sin målgrupp, vad de har för behov, vilka kanaler de använder och hur 
de använder dem. En användbar metod för att göra detta är att ta fram olika personas som 
representerar målgruppen. Desto mer utvecklade personas desto mer användbart. Demografisk 
information som ålder, kön etc. bör kompletteras med djupare behov, både medvetna och omedvetna. 
Detta gör det enklare att välja vilka plattformar och teknologier som är mest lämpade för den digitala 
strategin. Är målgruppen varierad bör även plattformarna variera. Ta reda på hur olika målgrupper 
oftast använder sig av digitala kanaler, vilka sociala plattformar de föredrar och i vilket syfte de olika 
kanalerna används. 
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 Fastställ befintliga resurser 

Det är även viktigt att fastställa vilka resurser som är tillgängliga för verksamheten att nyttja i arbetet 
med den digitala strategin. Se över hur stor del av budgeten som kan avvaras, vilka digitala kanaler 
som kan användas och vilka mänskliga resurser som finns till hands. Med en bra översikt över 
resurserna är det enklare att se om det eventuellt är vissa avdelningar som behöver outsourcas och 
vilka avdelningar som lämpligen hanteras in house. 

3.4 Organisatoriska målområden 

En viktig komponent för att ta fram en strategi för organisation är att ha en klar och tydlig målbild och 
visioner om ett önskat framtida tillstånd. Genom att klargöra det, ger det underlag för att bilda en 
strategi som är relevant och genomförbar. Varje mål ska vara mätbart samt realiserbart och ett 
tidsperspektiv bör vara klarlagt innan en strategi kan tas fram. De olika målområden som tas fram för 
en verksamhet kan brytas ner på diverse olika nivåer beroende på behov. Exempel kan vara divisioner, 
avdelning eller grupper. Nedan listas tänkbara målområden som bör vara relevanta när det kommer 
till kommuner och deras framtagande av digital strategi. 

 Ökad hållbarhet 

Användandet av digitala tjänster, oavsett kommunens medborgare och anställda, genererar i minskad 
användning av papper och material. Det i sin tur resulterar i en mer klimatsmart kommun och miljö. 
Exempel kan vara att minska skickandet av fysiska brev alternativt att anställda inom kommun skriver 
ut dokument för att samla i arkiv. Genom att ta fram riktlinjer över hur hantering av information och 
dokumentering skall ske inom en kommun, kan det bidra till att målet om en mer miljövänlig kommun 
uppfylls.  

 Ökad digitalisering: 

Digitalisering är framtiden. Ett framtida mål bör vara att digitalisera kommunens processer och hänga 
med i den utvecklingen som sker i världen. Att digitalisera tjänster kan bidra till ökad effektivisering 
och möjliggöra en större flexibilitet kring processer. Genom att hantera och förvara information och 
dokument digitalt, kan det minska arbetsbelastningen hos anställda och bidra till en bättre överblick.  

 Enklare vardag för befolkningen: 

Ett målområde för kommun bör vara att främja livskvalitén för dess befolkning. Genom att diverse e-
tjänster kan ske digitalt hemifrån bidrar det till en enklare vardag för invånarna. Det genererar 
samtidigt minskad arbetsbelastning för kommunens anställda. För att individer skall kunna utföra 
tjänster hemifrån krävs att de går att utföra via internet på kommunens hemsida. Det är viktigt att se 
över att sekretessbestämmelser och personuppgifter hanteras enligt lagar och riktlinjer, exempelvis 
GDPR och att individen kan identifiera sig på ett korrekt sätt.  

 Ökad digital kompetens: 

För att en kommun skall kunna bli mer digitaliserad, krävs det att kompetensen kring IT och 
digitalisering ökar hos kommunens anställda. Om kunskaper kring ämnet ökar, kan det resultera i en 
ökad motivation att vilja använda nya framtagna medel. Genom att erbjuda exempelvis utbildningar, 
handledare och stöd i förändringsprocessen kan det underlätta att bryta gamla vanor.  

 Öppen data: 

Ett framtida målområde för kommuner bör vara att öppna upp datan. Genom att gränsöverskridande 
dela information mellan kommuner bidrar det till kunskapsspridande vilket kan generera i ett ökat 
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intresse för digital innovation. Det i sin tur kan resultera i en framtid med en bredare och mer tillgänglig 
digitalisering i Sveriges samtliga kommuner.  

4 Metoder för framtids- och omvärldsanalys 

En omvärldsanalys är en granskning av exempelvis en verksamhets externa verklighet, d.v.s. dess 
omvärld. En omvärldsanalys har som syfte att belysa och skapa kunskap om framtiden och utgörs av 
behandlad omvärldsinformation. I följande avsnitt kommer det diskuteras kring hur en bevakning av 
en verksamhets omvärld kan genomföras. Vidare kommer kapitlet att gå igenom de tre olika 
analysmodellerna; Scenarioplanering, SWOT-analys och PEST-analys, som alla agerar som behjälpliga 
verktyg i en omvärldsanalys och vid arbete enligt en digital strategi.  

En omvärld kan inbegripa fysiska platser, särskilda kanaler eller olika tekniska sektioner. Genom en 
observation av händelser och trender med anknytning till verksamhetsbaserade områden och 
intressen kan utvecklingspotential identifieras både långsiktigt som kortsiktigt. 

Hur kan då en omvärldsbevakning genomföras? 

o Organisationen kan prenumerera på sökningar och ord relaterade till deras specifika 
önskemål i sociala medier samt i digital och traditionell press. 

o Diskussioner, omdömen och uttalanden från digitala kommuner kan fångas upp, 
observeras och hanteras eller åtgärdas. 

o En bevakning samt analysering kan göras av tekniska och digitala trender. 

Vid granskning av ett flertal olika kommuner kan följande råd anses vara av betydelse för att kunna 
genomföra en lyckad implementation av olika digitala tjänster i den digitala strategin. 

o Digitalisering och automatisering ska ses som en ordinarie verksamhetsutveckling och 
därmed integreras i arbetet. 

o Ställningstagandet inför en digitalisering är viktigt då det är en förutsättning för ett lyckat 
utvecklingsarbete, alla parter måste vara ombord. 

o Motstånd kan lätt uppstå, det krävs en viss mängd mod för att ändra befintliga strukturer 
o Att endast diskutera om förändring och framtid är inte tillräckligt då framtiden kräver 

agerande. Att därför ta ett steg i taget mot ett bestämt mål kan vara högst relevant. Det 
är viktigt att våga befinna sig i framkant. 

o Alla verksamheter har potential för att effektivisera och förbättra sina arbetsprocesser. En 
förändring måste praktiseras varje dag och att enbart besluta om att en verksamhet ska 
förändras räcker inte. Lyckad förändring via ett konstant utövande leder till bättre 
marginaler och över tid ett lyckat genomförande. 

Inom utvecklande av en digital strategi är insamling av information och efterforskning av betydelse. 
Det finns goda möjligheter att samla avsevärda mängder information om en verksamhet samtidigt som 
granskningar, intervjuer med intressenter och analyser kan skapa en värdefull insikt. Det här är dock 
inte tillräckligt. Även om informationen skapar en god grund kan all information vara överväldigande. 
Ett logiskt steg i den digitala strategin kan vara att rationalisera informationen till något mer hanterligt. 
Något som kan hjälpa till att identifiera klara mål. I följande avsnitt redovisas tre olika metoder som 
kan användas i en omvärldsanalys. Den första är scenarioplanering, som fokuserar på analys av 
framtiden. Den andra är PEST-analys som identifierar vilka makrofaktorer som påverkar verksamheten. 
Slutligen kommer SWOT-analys som fokuserar på den egna verksamheten i förhållande till omvärlden. 
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4.1 Scenarioplanering 
När en strategi skall tas fram är det nödvändigt att ha tagit fram ett logiskt tänkbart framtida scenario. 
Det kallas att göra en scenarioplanering. Det innefattar bland annat hur framtiden kan tänkas se ut, 
hur verksamheten kan tänkas förändras tillsammans med den omvärld som omringar verksamheten 
samt vad verksamheten behöver göra för att möta nya krav. Det går inte att förutsäga framtiden men 
en verksamhet behöver vara förutseende för att kunna förbereda sig för framtiden som kommer. En 
scenarioplanering innehåller fem olika steg, som presenteras nedan: 

Fas 1 -  Orientera: Det innebär att en kunskapssammanfattning görs och en nyckelfrågeställning 
formuleras. Samtidigt ska en tänkbar tidshorisont bestämmas. Tidshorisonten bör inte vara för kort 
och inte för lång, då en för kort tidsperiod ofta redan är känd mark för planering och en för lång ofta 
bara genererar i gissningar. Fasen innehåller aktiviteter som brainstorming samt att dela in resultatet 
i rubriker.  

Fas 2 - Utforska: Fasen innebär att söka efter underliggande drivkrafter som kan påverka utfallet av 
fokusfrågan. Det finns fem faktorer fokusfrågan skall bearbetas med, de är sociala faktorer, tekniska 
faktorer, ekonomiska faktorer, eko- och miljöfaktorer samt politiska faktorer. Drivkrafterna som tagits 
fram skall sen rangordnas baserat på storlek av påverkan samt osäkerhet i utfall. Till sist gäller det att 
identifiera de kritiska osäkerheterna samt de förutbestämda faktorerna.  

Fas 3 - Syntetisera: Fasen innebär att en scenariologik ska formas samt att utveckla de framtagna 
scenarierna. Genom att utgå från de två största kritiska osäkerheterna framtagna i steg 2, utspända till 
dess ytterligheter, görs ett scenariokors. Scenariokorset ska innehålla meningsfulla scenarion med 
beskrivande namn. Nästa steg i processen innebär att scenarierna fördjupas för att beskriva världarna 
kring dem.  

Fas 4 - Söka insikt: I denna fas analyseras konsekvenserna för varje scenario. Fokusfrågan ska besvaras 
i respektive scenario. Analysen ska även resultera i hur verksamheten utvecklas baserat på 
framtidsscenarierna. Vad fungerar bra och dåligt, samt vad är robust respektive inte robust? Sista 
aktiviteten i fasen innebär att summera de insikter som tagits fram av scenarierna. Vad måste 
verksamheten göra, och när?  

Fas 5 -  Bevaka: Fasen innebär att nyckelindikatorer identifieras samt att mätmetoder utvecklas.  

4.2 PEST-analys 
PEST-analys är en del av den strategiska planeringen som används för att skanna och undersöka 
omvärlden av en verksamhet. Med hjälp av PEST kan olika omvärldsfaktorer ses över för att på så sätt 
placera verksamhetsutvecklingen på rätt spår. En sådan analys är ett strategiskt verktyg som hjälper 
att förstå förändringar på marknaden och undersöker potentiella möjligheter för verksamheten. 

PEST består av fyra faktorer: 

1. Politiska faktorer som beskriver på vilket sätt regeringen påverkan den ekonomiska 
situationen. I denna punkt skall sådana faktorer som skatt, arbetsrättigheter, miljöaspekter 
och internationella relationer undersökas. Det är också viktigt att fokusera på vilka produkter 
och tjänster som godkänns av regeringen och vilka som måste undvikas. 
 

2. Ekonomiska faktorer, som består bland annat av ekonomiskt tillväxt, växelkurs eller inflation. 
Denna punkt hjälper verksamheter att förstå den ekonomiska situationen och marknaden. 
Exempelvis kan växelkurs hjälpa med beslut gällande import/export och kunskaper om den 
ekonomiska tillväxten kan underlätta investeringsbeslut. 



12 
 

3. Sociala faktorer hjälper verksamheter att undersöka de kulturella aspekter samtidigt som det 
skapar en bild av det nuvarande samhället. Alla faktorer såsom befolkningstillväxt, 
hälsoaspekter, medborgares säkerhet samt arbetsliv har stor betydelse för alla verksamheter 
och deras framtida beslut. Exempelvis kan samhällets åldersfördelning påverka 
anställningssituationen och förståelsen av de kulturella aspekterna kan stärka arbetet med 
marknadsföringen. 
 

4. Teknologiska faktorer hjälper att undersöka och följa de teknologiska förändringarna. Att ha 
tillgång till teknologin är av stor betydelse för alla verksamheter. Både anställda och 
användare/kunder nyttjar i stor utsträckning de teknologiska verktygen i deras 
vardagsaktiviteter. Förståelse av den teknologiska utvecklingen kan spara organisationer både 
tid och pengar om teknologin används på ett bra sätt. Samtidigt kan teknologin hjälpa 
organisationer med att erbjuda bättre service, enklare tillgänglighet och större säkerhet vilket 
gör dem mer attraktiva för sina kunder/användare.  

Förutom de fyra huvudfaktorerna som PEST-analys består av finns det också ytterligare faktorer som 
kan komplettera analysen med nödvändiga marknadsaspekter. De brukar inte användas i 
huvudanalysen utan beroende på organisationens behov kan de läggas till som extra punkter. 

o Legala faktorer som behandlar alla offentliga och kommersiella rättigheter. 
o Miljöfaktorer som fokuserar på ekologiska aspekter såsom klimatförändringar eller vädret. 
o Demografiska faktorer som betraktar människa och samhälle utifrån språk, ålder, religion 

eller livsstandarden. 
o Reglerande faktorer som fokuserar på nationella samt internationella standarder. 
o Interkulturella faktorer som undersöker samarbete mellan länderna i den globala 

förståelsen. 

PEST-analysen kan också kompletteras med andra faktorer som organisationer behöver undersöka 
såsom geografiska faktorer, historiska faktorer eller konkurrensfaktorer.  

4.3 SWOT-analys  
En SWOT-analys är ett företagsekonomiskt planeringsmedel som används vid en strategisk översyn. 
SWOT står för strengths (styrkor), weakness (svagheter), opportunites (möjligheter) och threats (hot). 
Denna typ av analys speglar den magkänsla verksamheten upplever i insamlingsfasen. Möjligheter och 
styrkor är de saker som gör verksamheten intresserad och upplivad medans svagheter och hot är de 
som måste beaktas. De positiva och negativa delarna bryts sedan ned i fyra olika områden. Styrkor och 
svagheter refererar till inre faktorer, med andra handlar de om den karaktär organisationen har själv. 
Möjligheter och hot handlar däremot om externa krafter som kan ha en möjlig påverkan på 
verksamheten. SWOT kan ses som en kvadrant. 

Även om SWOT ofta används för att granska en hel verksamhet, så kan den också appliceras på enstaka 
projekt. Det finns därmed ingen anledning till varför verksamheten inte kan applicera den på dess 
digitala strategi och även individuella delar inom den. 

Det finns två sätt att adressera svagheter och hot från en digital SWOT-analys, det första är via 
anpassning och det andra via en omvandling eller så kallad transformation. 

Anpassning innebär att verksamheten fångar sina styrkor och undersöker om de är i linje med dess 
möjligheter.  
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Omvandlingen innebär att verksamheten undersöker potentiella möjligheter att transformera 
svagheter och hot till möjligheter och styrkor. Det är inte alltid möjligt att omvandla svagheter och hot 
till möjligheter och där det är omöjligt finns alternativet att minimera den negativa effekten av dem. 

5 Avslutning 
Denna rapport har uppkommit som resultat efter att ha besvarat uppdragsbeskrivningen som Västkom 
tagit fram. Syftet med rapporten var att ta fram skillnaden mellan en IT-strategi och en digital strategi 
samt hur en sådan kan arbetas fram. Sammanfattningsvis har det redovisats att en stor skillnad mellan 
de olika strategierna är framförallt att en digital strategi talar om hur teknologier ska användas för att 
verksamheten ska nå sina mål. IT-strategi talar istället om vad som ska användas, med fokus på 
infrastrukturen. IT-strategin kan ses som ett stöd för verksamheten, medans den digitala strategin kan 
ses som en förlängning av den redan befintliga verksamhetsstrategin. 

Rapporten har fokuserat på första fasen av strategisk planering där fokus ligger på omvärldsanalys och 
presenterar ett antal planeringsverktyg som är användbara när det kommer till arbetet att ta fram en 
strategi. Dessa är scenarioplanering, PEST och SWOT. Scenarioplanering är ett verktyg för 
framtidsbedömning som belyser olika tänkbara verkligheter. Det är ett bra sätt att inleda en 
omvärldsanalys på. PEST är en metod som kan användas i den strategiska planeringen och fokuserar 
på analys av externa faktorer som kan påverka verksamheten. SWOT är en kartläggning av 
verksamhetens styrkor och svagheter samt de möjligheter och hot som kommer från omvärlden, och 
har då ett tydligt fokus på den interna verksamheten. De olika planeringsverktygen kompletterar 
varandra och lägger fokus på olika områden som är relevanta när det kommer till strategisk planering. 

Resultatet av denna rapport visar att det finns ett flertal anledningar till varför en digital strategi ska 
användas. Bland annat är en digital strategi behjälplig vid bestämmande av strategiska mål, den 
definierar resurser samt att den kopplar ihop verksamheten och skildrar vilka områden som är i behov 
av förändring. Digital strategi resulterar även i ökat samarbete i och utanför verksamheten. 


