
 

 

  
 

 

 

 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer 

SPB 2018.02   
 

 

 

EN KNUFF I RÄTT 
RIKTNING: 

Beteendeförändringar i digitala 
transformationsprocesser 

Julia Lundmark Weinz, Pelle Strandell



 

 

Abstract 
Today, the existence of many organizations are being threatened by a rapidly changing 
digital environment. To survive and stay competitive on the market organizations must 
adjust and become digital transformed. For all who succeed, the digital transformation can 
bring several competitive advantages, but many organizations fall short on the way. 
Scholars have investigated some critical organizational factors such as digital strategies and 
maturity models, but still many organizations are struggling hard to navigate through the 
process. This thesis aim at investigating the role of psychological and behavioral aspects in 
conjunction with the challenges which occur during the process. By interviewing business 
executives and employees from different industries whose company is undergoing a digital 
transformation, we identified a number of critical behavioral aspects. The contributions of 
this study are two-fold; first, it gives valuable insights for researchers, and we argue that 
elements such as motivation, insecurity, patience, and confirmation of others have a 
significant impact on the organization's digital transformation. We also identify vital choices 
that organizations have to make during the transformation process. Second, the study 
provides practitioners with a conceptual framework on how to overcome the barriers with 
the help of nudging. 
 
Keywords: Digital transformation, organizations, nudging, choice architecture, behavioral 
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1. Inledning	
I detta avsnitt ges läsaren en introduktion och bakgrund till ämnet följt av en 
problemdiskussion där studiens syfte slutligen presenteras. 	

1.1 Bakgrund 
Digitalisera eller dö, menar IT-jätten Capgemini Consulting (Kane, Palmer, Phillips, Kiron & 
Buckley, 2015). Digitaliseringen och informationsteknologi (IT) har haft genomgripande och 
förändrande effekter på organisationer, industrier, strukturer, ekonomi och samhällets alla 
nivåer (Brynjolfsson & McAfee, 2015). Från surfplattor i förskolan, banktjänster i mobilen, 
självkörande bilar till artificiella assistenter. Den teknologiska utvecklingen har förändrat våra 
vardagliga liv och har enligt Horlacher och Hess (2016) varit en framgångsfaktor för många 
företag som genomfört digitala satsningar (b.la. inom mobila tjänster, användardata och 
Internet of Things) och skapat nya värdeerbjudanden. Det skapar samtidigt ett ökat digitalt 
tryck på samtliga industrier att behöva möta nya och förändrade krav (Horlacher & Hess, 2016) 
och ökad konkurrens (Worlds Economic Forum, 2016) i en snabb hastighet (Mckinsey, 2012). 
Under de senaste 20 åren har vi hört återkommande förklaringar hur teknologin och 
informationstekniken kommer transformera verksamheter och sättet att konkurrera, men 
dessa har fram till idag varit rena framtidsspekulationer (Mckinsey, 2012). Många företag och 
hela industrier kämpar idag med att navigera i den snabbt föränderliga och osäkra miljön för 
den digitala eran. Denna miljö påverkar alla privata och offentliga verksamheter som behöver 
anpassa sig efter de digitala förändringarna (Digitaliseringskommissionen, 2015) i deras 
respektive bransch (Kane et al., 2015).	

Horlacher och Hess (2016) definierar ett företags digitala transformation som förändrad 
användning av digital teknik för möjliggörandet av radikala förbättringar av kundupplevelse, 
kundrelation, effektivisering, värdeerbjudanden och affärsmodell. Den digitala 
transformationen går därför utöver digitalisering av enskilda processer. En framgångsrik 
digital transformation ger potentiellt stora vinster till organisationer genom ökad försäljning, 
produktivitet, innovation samt nya former av interaktion med kund (Matt, Hess & Benlian, 
2015). Dessvärre misslyckas fortfarande många organisationer med sin digitala 
transformation och uppnår inte dessa organisatoriska fördelar. Forskare har undersökt en 
mängd olika aspekter av transformation för att identifiera och hantera olika utmaningar som 
uppstår under processen att bli mer digitala. Vidare har de bland annat studerat; ledarskap 
(Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet & Welch 2013; McConnell, 2015; Horlacher & Hess, 2016), 
organisering (Yoo, Henfridsson & Lyytinen, 2006), digitala strategier (Kane et al., 2015; Sia, 
Soh & Weill, 2016; Sandberg, 2014), integrering av den digitala teknologin (Horlacher & Hess, 
2016; Matt et al., 2015) och ekonomiska utmaningar (Parmar, Mackenzie, Cohn, & Gann, 
2014). Trots dessa forskningsinsatser når fortfarande 9 av 10 organisationers digitala 
transformationsprocesser inte upp till förväntningarna (Couchbase, 2017).	
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Samtidigt som utmaningar specifikt relaterade till digital transformation undersökts har 
forskare inom andra forskningsområden studerat mer generella utmaningar relaterat till 
beteende- och organisationsförändring. Flera beteendevetenskapliga studier har bekräftat att 
förändring är viktigt för organisatorisk utveckling och att beteenden är en viktig aspekt vid 
dessa förändringar (Gilley, Gilley & McMillan 2009). Forskare har bland annat visat att 
orsaken till att organisationer inte lyckas uppnå avsedda mål med en förändringsinsats ofta 
beror på fel i genomförandet snarare än fel på förändringsinitiativet (Kotter, 1995; Choi, 2011) 
och underskattande av den centrala roll som individer spelar i förändringsarbete. Initiativ som 
inte stöds eller accepteras av de som drabbas av förändringen misslyckas därmed ofta (Choi, 
2011; Cinite & Duxbury, 2018). Vidare har man studerat organisationers medarbetare och 
identifierat deras beredskap för förändring, engagemang, öppenhet och cynism som viktiga 
faktorer vid förändringsarbeten (Choi, 2011). Psykologiska modeller har även använts för att 
förklara vilka faktorer som påverkar människors beteendeförändring (Conner & Armitage, 
1998) samt olika förändringsfaser som människan genomgår (Gilley et al., 2009). Vidare 
menar till exempel Pavlou och Flygenson (2006) att våra beteenden påverkas av attityder, vår 
egen upplevda kunskap och förväntade konsekvenser av ett visst beteende. Samt huruvida ett 
beteende accepteras av andra.	

Traditionellt har både forskning och praktik fokuserat på förbud och belöningar för att få 
till förändring av beteenden, såsom vid digitala transformationer. Ibland har även ekonomiska 
incitament använts för att motivera förändring, men nyligen har allt mer fokus lagts på ett nytt 
sätt att se på beteendeförändring: nudging (Sunstein, 2014). Förändring genom nudging 
lägger stor vikt vid att behålla den personliga friheten och bygger på arrangerandet av 
valsituationer på ett sätt som gör att det ena valet blir enklare och mer attraktivt att ta än det 
andra. Individen tar själv ett beslut om vad hen vill göra, och behåller därmed sin frihet, men 
detta sker i en situation där det ena valet är mer sannolikt att det kommer väljas (Sunstein, 
2014; Mirsch, Lehrer & Jung, 2017). Det ökade intresset för nudging kan både tillskrivas till 
att det är ett billigt och enkelt (Sunstein, 2014) samt att det ofta har visat sig vara en mer 
effektiv metod än förbud och användandet av incitament (Benartzi et al., 2017). Nudging har 
anammats av företag, regeringar och forskare, framför allt gällande hälso- och 
hållbarhetsfrågor (Marteau et al., 2011; Borovoy & Roberto, 2013; Demarque, Charalambides, 
Hilton & Waroquier, 2015; Lehner, Mont & Heiskanen, 2016), men har inte anammats i någon 
större utsträckning inom IT-branschen. Dock har viss forskning börjat genomföras inom 
digital nudging; nudging med hjälp av digital design (Weinmann, Schneider & Brocke, 2016).	

Som beskrivet ovan är det tydligt att beteendevetenskapliga aspekter har stor inverkan på 
förändringsinsatser och riskerar att skapa stora utmaningar för organisationer som vill 
förändra sig. Inom forskningsfältet för informationssystem har man berört dessa aspekter på 
ett flertal sätt, bland annat kultur (Leidner & Kayworth, 2006; Lucas & Goh, 2009), 
engagemang och hängivenhet (Newman & Sabherwal, 1996) och mänskligt beteende i digitala 
miljöer samt design av dessa (Wilson, 2000). Området för digital transformation är däremot 
fortfarande relativt outforskat utifrån beteendevetenskapliga aspekter. Forskare har studerat 
vissa aspekter, exempelvis organisationskultur (McConnell, 2015) men det finns fortfarande 
mycket kvar att studera kring huruvida dessa är bidragande faktorer till varför verksamheter 
fortfarande i stor grad misslyckas med sina digitala transformationsinitiativ.	
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1.2 Problemformulering 
En stor mängd forskning har undersökt digital transformation och de förändringar som det 
innebär för organisationer. Mycket fokus har lagts på att undersöka utmaningar som uppstår 
kring nya digitala strategier, nytt ledarskap, integrering av ny teknologi, ekonomiska 
förändringar, nya strukturer med flera. Trots detta finns det fortfarande en överväldigande 
stor andel av organisationer som stöter på utmaningar så stora att deras digitala 
transformationer misslyckas att nå uppsatta mål. Detta tyder på att mer studier behöver 
genomföras för att skapa förståelse för varför detta sker. Samtidigt har forskning visat att 
beteendevetenskapliga aspekter har en betydande påverkan på organisationers och individers 
beteendeförändringar, men relativt få studier har genomförts där dessa aspekter sätts i relation 
till digitala transformationer. Denna undersökning är därför ämnad till att undersöka vilka 
utmaningar relaterade till beteendeförändring som organisationer upplever när de genomgår 
en digital transformation. Vidare hoppas vi även, genom sammanförandet av våra kunskaper 
inom IT-miljöer och beteendevetenskap kunna identifiera viktiga förutsättningar för att mer 
framgångsrikt genomföra en digital transformation. Detta genom att bland annat identifiera 
valsituationer där man kan använda sig av nudging för att ta bättre beslut. För att undersöka 
detta formulerades följande fråga:	
	

• Vilka är förutsättningarna för att hjälpa organisationer att åstadkomma 
beteendeförändringar som bidrar till deras genomförande av en digital 
transformation? 

1.3 Syfte	
Studiens syfte är i enlighet med Gregor (2002) tvåfaldigt; att skapa förståelse och teoretisera 
för handling. Detta kommer göras genom att (1) skapa förståelse för beteendevetenskapliga 
aspekters roll i de utmaningar och val som uppstår vid digitalt transformationsarbete samt (2) 
presentera förslag på hur dessa utmaningar kan hanteras med hjälp av nudging.	

2. Relaterad forskning  
För att bättre förstå vad digital transformation är och hur det påverkar verksamheter måste vi 
titta på hur det har definierats inom forskningsfältet för informationssystem och dess 
karaktärsdrag. Vidare presenteras forskning om beteendevetenskapliga aspekter relaterat till 
beteendeförändringar. Slutligen redogörs viktiga begrepp inom nudging-området och hur det 
kan tillämpas.	

2.1 Digital transformation 
Forskningen för digital transformation har fått mycket uppmärksamhet under de senaste 20 
åren (Ciborra, 1992; Zu, Dong, Xin Xu & Kraemer, 2006; Besson & Rowe, 2012; Bhardwaj, El 
Sawy, Pavlou & Venkatraman, 2013; Cha, Hwang, & Gregor, 2015). Under digitaliseringens 
tidiga skeden var företag primärt angelägna att implementera system för internhantering, som 
exempelvis ERP-system (Besson & Rowe, 2012). Detta medförde framförallt förändringar 
begränsade till optimering av affärsprocesser och automatiseringar inom den enskilda 
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organisationen för ökad effektivitet och kostnadsminskning (Ash & Burn, 2003). Forskare har 
diskuterat digital transformation i termer av vad det kan uppnå (Jarvenpaa & Ives, 1991; Li, 
Su, Zhang & Mao, 2017), nödvändiga resurser och förmågor (Cha et al., 2015), organisatoriska 
fördelar (Ash & Burn, 2003) och transformationsprocesser (Kim, Pan & Pan, 2007). Under de 
senare åren av 2010-talet har affärsinfrastrukturen däremot blivit mer digital (Bhardwaj et al., 
2013). Detta har öppnat nya vägar för att göra affärer (Fitzgerald et al.,  2013) genom till 
exempel externt orienterade, gränsöverskridande och snabba teknologier. Det har även 
skapats nya kanaler för företag att nå ut till sina kunder genom e-handel och sociala medier 
(Li et al., 2017). Detta har i sin tur ökat sammankopplingen mellan produkter, processer och 
tjänster (Bhardwaj et al., 2013) samt vidgat innebörden av digital transformation till att även 
omfatta drastiska förändringar av affärsmodeller, strategi och organisationskultur (Li et al., 
2017; Sandberg, 2014). Detta till kontrast mot tidigare användning och integrering av 
teknologi för lösning av enskilda affärsproblem (Kane et al., 2015). Företagsledare inom 
samtliga industrier använder även idag digitala framsteg inom mobilitet, sociala medier, data 
samt analys för effektivisering av interna processer och skapa nya värdeerbjudanden 
(Fitzgerald et al., 2013).	

Digital transformation definieras av Li et al. (2017) som påskyndat av förändringar inom 
informationsteknik. För en verksamhet innebär det grundläggande förändringar i 
affärsprocesser (McKinsey, 2012), operativa rutiner (Fitzgerald et al., 2013) och organisatorisk 
kapacitet (Tan, Pan, Lu & Huang, 2015) som vidare kan innebära inträde till nya marknader 
och utträde ur befintlig marknad (Li et al., 2017). Verksamhetsförändring i allmänhet medför 
förändringar av strategi, struktur och maktfördelning medan digital transformation specifikt 
framhäver IT-påverkan på organisationsstruktur, rutiner och informationsflöde, 
affärsallianser samt den organisatoriska förmågan att i helhet tillgodose och anpassa sig till IT 
(Li et al., 2017). Därmed handlar inte digital transformation endast om användandet av digital 
teknologi (Kane et al., 2015) utan snarare om användandet av teknologi för radikal förbättring 
av verksamhetens prestation (Fitzgerald et al., 2013). 	

2.1.1 Tidigare forskningsområden inom digital transformation 
Forskningsområdet för digital transformation har fått stor uppmärksamhet inom fältet för 
informationssystem med olika perspektiv på vad det innebär för verksamheter och vad som 
anses vara essentiellt för framgångsrika transformationer. 	

Ett sådant välundersökt område är digital strategi. Flera studier är överens om att ett 
centralt steg i den digitala transformationen berör upprättandet av nya digitala strategier 
(Bhardwaj et al., 2013; Kane et al., 2015; Sia et al., 2016) och att effektivt kommunicera 
strategin till hela verksamheten (Kane et al., 2015). Kane et al. (2015) beskriver den digitala 
strategin som ett av de största hindren för verksamheter som vill bli digitalt mogna. De menar 
vidare att strategins omfattning påverkar huruvida transformationen blir framgångsrik. Ofta 
misslyckas verksamheter som endast har operativa digitala strategier då man tenderar att 
fokusera på enskilda digitala teknologier för lösning av enskilda affärsproblem. Vidare har 
Bharadwaj et al (2013) visat på ett större behov av en mer övergripande digital strategi som 
går i linje med verksamhetsstrategin.	

Ett annat väletablerat fokusområde inom digital transformation är maturity models (de 
bruin, 2005; Poeppelbuss & Röglinger, 2011). Maturity models är ett verktyg eller 
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referensmodell för verksamheter för att öka inre mognad, öka effektivitet samt identifiera 
utvecklingsområden och behålla konkurrensfördel. Genom en kontinuerlig process mäts 
verksamhetens progression och digitala mognadsnivå utifrån ett antal förvalda kriterier (de 
bruin, 2005). Tanken bakom maturity models är att organisationer kan använda dem som 
verktyg för att tydliggöra vägen till målet. De bygger på vetenskapliga teorier och strukturer 
(tex. top-down eller bottom-up) kring hur organisatoriska förmågor utvecklas steg för steg 
(vanligen fem steg). Vanligen används dessa modeller för att utvärdera tekniska 
utvecklingsprocesser för objektmognad men modellerna har även etablerats för att mäta 
organisatorisk processmognad och människokapacitet (Poeppelbuss & Röglinger, 2011).	

Vidare har bland annat Fitzgerald et al. (2013) samt Horlacher och Hess (2016) undersökt 
ledarskapets viktiga roll vid digitalt transformationsarbete. Horlacher och Hess (2016) menar 
att ledning och chefsroller har visat sig vara en viktig katalysator för att det ska ske förändring 
inom en verksamhet. Fitzgerald et al. (2013) menar även att det är ledningens ansvar att 
tillgodose verksamheten med en framtidsvision.	

McConnell (2015) och Kane et al. (2015) har utfört studier inom organisationskultur under 
digitalt transformationsarbete. McConnell (2015) försökte genom en longitudinell studie 
besvara frågan varför digital transformation är lättare för vissa verksamheter än andra. 
Resultatet visade på fem centrala hinder som bromsande för den digitala transformationen av 
verksamheten; (1) långsamt beslutsfattande inom den egna verksamheten orsakade av 
konkurrerande prioriteringar och intern politik, (2) oförmåga att visa på värdet av digitala 
investeringar vilket resulterat i brist på delaktighet från ledning, (3) för mycket fokus på teknik 
än villighet att ta itu med djup förändring och ompröva arbetssätt, (4) svårighet att gå från 
teori till praktik på grund av bristande förståelse av operativa problem på beslutsnivå och 
slutligen (5) rädsla hos ledningen att tappa kontroll. McConnell (2015) kunde även konstatera 
att organisationskultur kunde lindra dessa utmaningar. Sådan organisationskultur 
karaktäriserades av en stark och delad syn inom verksamheten på varför transformationen 
genomfördes, frihet och uppmuntran för innovation, distribuerat beslutsfattande framför 
hierarkiskt och slutligen öppen påverkan av yttre omvärld framför en mer internt fokuserad 
transformation. Kane et al., (2015) menar även att organisationskulturer som främjar 
förändring och är riskbenägna också tenderar att vara mer framgångsrika i sitt 
transformationsarbete.	

2.2 Beteende- och organisationsförändring 
Förändringsbenägenhet är en kritisk faktor för organisatorisk utveckling och konkurrenskraft 
oavsett verksamhetens storlek. Förändringar inom organisationer påverkar samtliga nivåer 
inom ett företag; individ, grupp och organisationsnivå. På makronivå kan 
organisationsförändringar innebära förändringar av strategi, affärsmodell, struktur, 
processer, kultur och tjänster och som följaktligen involverar ledarskap på olika nivåer (Gilley 
et al., 2009). Forskning har dock visat att majoriteten av de förändringsinitiativ som bedrivs 
inom organisationer inte lyckas nå uppsatta mål och kan till och med anses förvärra tillståndet 
inom organisationen (Gilley et.a.l, 2009). Samtidigt menar både Choi (2011) och Cinite och 
Duxbury (2018) att initiativ som inte stöds av medarbetare ofta är en anledning till 
misslyckande. Choi (2011) beskriver dessutom hur kompetens, självförtroende inför 
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förändring samt hur turbulent och stor denna förändring är påverkar 
förändringsbenägenheten hos medarbetare. Ytterligare en utmaning vid 
organisationsförändring är osäkerhet och rädsla (Coghlan, 1993; Elving, 2005) däribland hot 
mot yrkesroll (Elving, 2015) och hot mot självbild och behov (Judson, 1991). 
Organisationsförändring involverar olika beteenderelaterade faktorer i form av ledarskap och 
beteendeförändring (Gilley et al., 2009) genom den stora påverkan medarbetare har på utfallet 
av förändringsarbeten (Choi, 2011). 	

För att åstadkomma förändringar inom organisationer har det vuxit fram ett antal olika 
change models som visar på vikten av beteenderelaterade aspekter vid förändring. Ett exempel 
på en sådan psykologisk modell är theory of planned behavior som använts för att förstå, 
förutse och förändra intentioner för beteenden. Modellen förklarar hur attityder, sociala 
normer och upplevd självkontroll tillsammans uppmuntrar alternativt hindrar utförande av en 
beteendeförändring (Pavlou & Flygenson, 2006). Vidare har Gilley et al., (2009) identifierat 
ett antal beteenderelaterande faktorer som har positiv påverkan på förändringsbenägenhet 
och organisatorisk framgång. Dessa faktorer var; motivation och coaching från ledning, 
involvering av personal i beslutsfattande, tydlig och kontinuerlig kommunikation till hela 
organisationen och känslan av teamwork. Varav kommunikation och motivation var 
prioriterade och att kommunikation i sin tur är nödvändigt för skapandet av motivation. Bra 
kommunikation i förändringsarbeten karaktäriserades av att tillgodose samtlig personal med 
relevant information, svara på frågor och i allmänhet hålla transformationsprocessen 
transparent för hela verksamheten.	

2.3 Nudging	
Traditionellt har man ofta sett människan som en rationellt tänkande varelse, men studier i 
psykologi har visat att vi inte är så rationella som vi tidigare trott (Mirsch et al., 2017). 
Människors beslutsfattande är ofullständigt, impulsivt och inte alltid rationellt (Thomas, 
Parkinson, Moore, Goodman, Xhafa & Barolli, 2013). Det är snarare kontextberoende och 
påverkas medvetet eller omedvetet av psykologiska effekter som heuristisk och sociala normer 
(Mirsch et al., 2017). Enligt dual process theories använder människor olika kognitiva system 
för att bedöma information under en beslutsprocess. System 1 är snabbt, automatiskt, enkelt 
och emotionellt laddat. System 2 är mer reflektivt, långsammare, resurskrävande, medvetet 
och kontrollerat (Kahneman, 2003). Forskning har påvisat att de flesta tankar och handlingar 
vid alldagliga aktiviteter inte kräver medveten överläggning och därmed främst styrs av system 
1. Detta gör att en stor del av mänskliga beslut och handlingar är utsatt för mentala genvägar, 
fördomar och yttre påverkan (Kahneman, 2003). Ett givet mänskligt beteende kan utlösas från 
båda systemen enskilt, men systemen kan även interagera med varandra. Exempelvis kan det 
automatiska systemet aktivera det reflektiva systemet vid vissa beslut (Hansen & Jespersen, 
2013). 
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Figur 1. System 1 vs. System 2, beslutsfattande. (Upfront analytics, u.å.)	

Nudging är ett koncept som grundar sig i beteendeekonomiska teorier där klassiska 
ekonomiska teorier, som ser människan som en rationell beslutsfattare, sammanförs med 
beteendevetenskapens insikter om vår irrationalitet för att få en mer korrekt syn på mänskligt 
beslutstagande (Camerer, Loewenstein & Rabin, 2004). En nudge (eller på svenska knuff) är 
ett sätt att påverka en individs beteende genom arrangerandet av en valsituation så att ett 
specifikt val har högre sannolikhet att väljas utan att förbjuda eller betydande påverka 
incitamenten för att göra ett visst val. Detta genom användningen av psykologiska effekter för 
att framför allt påverka system 1 och göra det ena valet lättare eller mer attraktivt att ta (Thaler 
& Sunstein, 2009). Det som särskiljer nudging från andra sätt att påverka beteende, såsom 
regler eller användandet av olika incitament, är att det bevarar människors frihet. 
Beslutsfattaren har alltid möjlighet att gå sin egen väg (Sunstein, 2014). Reglering som hindrar 
människor från att ta egna beslut kan ofta framkalla negativa attityder och irritation (Thomas 
et al. 2013), vilket är ett problem som nudging ämnar att undvika. Nudging är även starkt 
relaterad till paternalismen, som grundar sig i målet att påverka människors val så att de gör 
det val som är bäst för dem själva (Thaler & Sunstein, 2003). Nudging beskrivs ofta som 
libertarian paternalism, dvs. frihetsbevarande och med individens bästa i åtanke. Detta då en 
nudge inte enbart ska ge ett fritt val utan det val som framhävs ska även vara det val som är 
bäst för den som väljer (Sunstein, 2014).	

Exempel på nudging är att placera nyttig mat mer lättåtkomligt, ett automatiskt 
pensionssparande som man aktivt får välja att gå ur, fabriksinställningar på datorer och 
telefoner, rekommendationer för portionsstorlek på mindre hälsosam mat, avskräckande 
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bilder på cigarettpaket etc. (Sunstein, 2014). Att automatiskt skriva in någon utan möjlighet 
att gå ur eller att beordra en viss diet räknas dock inte som nudging då dessa exempel inte 
lämnar individen ett fritt val (Mirsch et al., 2017).	

2.3.1 Tillämpning av nudging 
Användandet av nudging har på senaste tiden tagit allt mer fart och många regeringar och 
företag har börjat använda sig av konceptet för att påverka beteenden hos individer (Marteau 
et al., 2011). Detta har framförallt varit i försök att uppmuntra till mer miljömässigt hållbara 
beteenden (Lehner et al., 2016) och en mer hälsosam livsstil (Borovoy & Roberto, 2013). Vidare 
har nudgingkonceptet även behandlats av en mängd olika forskningsområden såsom medicin 
(Lehmann, Chapman, Franssen, Kok & Ruiter, 2016) och psykologi (Demarque et al., 2015; 
Guthrie, Mancino & Jordan Lin, 2015). 	

Samtidigt som nudging har börjat undersökas inom en mängd olika områden har det 
fortfarande inte fått någon större uppmärksamhet hos forskare inom informationsteknik. 
Samtidigt menar Mirsch et al. (2017) att nudging blir allt mer relevant att studera i den digitala 
sfären. Detta då många beslut idag fattas i samband med skärmar, webbplatser och mobilappar 
i ett brett spektrum från sociala medier och inköp till försäkringar eller investeringar. 
Människor tenderar att i digitala miljöer fatta mer automatiska, snabba och socialt influerade 
beslut som även tenderar att vara bristfälliga och icke optimala på grund av stor mängd 
information (Mirsch et al., 2017; Thomas et al., 2013). I dessa sammanhang kan nudging vara 
ett effektivt verktyg för att styra användarnas beslutsfattande med fördelarna att nudging är 
enkelt, billigt och snabbt (Mirsch et al., 2017). Trots detta har man bara börjat att studera 
nudging i IT-sammanhang och då framför allt studerat digital nudging (Mirsch et at., 2017); 
gränssnittsdesign med avsikten att påverka användarens beslut (Weinmann et al., 2016). 	

2.3.2 Nudgingmetoder 
Default rules (Standardalternativ):  
Ett sätt att knuffa personer till att göra vissa val är genom förval såsom fabriksinställningar på 
en telefon eller att en person automatiskt blir inskriven i olika program (till exempel 
pensionssparande och sjukvårdsförsäkring i USA) och aktivt får välja att gå ur. Forskning har 
visat att vi ofta behåller förvalen vilket gör att detta är ett mycket enkel sätt att påverka 
beteenden (Thaler & Sunstein, 2009). Denna typ av nudging beskrivs ofta som en av de mest 
effektiva (Sunstein, 2014). 

Social justification (Socialt rättfärdigande):   
Vi är starkt påverkade av vad andra gör och tycker. Detta leder till att vi ofta gör samma val 
som andra människor gjort (Thaler & Sunstein, 2009). En av de mest effektiva sätten att knuffa 
någon blir då att berätta vad de flesta andra gör. Detta då vi skapar trygghet i att agera som 
andra och vill inte stå ut från mängden (Thaler & Sunstein, 2009). Att informera om sociala 
normer blir ännu effektivare om de är specifika så att den som ska göra ett val kan identifiera 
sig med gruppen. Exempel på denna typ av nudging är skyltar på hotellrum som berättar att 
majoriteten av deras gäster använder handdukarna mer än en gång för att öka 
återanvändningen av handdukar (Sunstein, 2014). I de fall där majoriteten inte agerar 
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önskvärt kan man istället framhäva vad man anser att folk borde göra (Sunstein, 2014) till 
exempel att 95 procent anser att man inte borde börja röka. 	

Framing (Inramning):  
På grund av vår hjärnas automatiska system och dess snabba och förenklade sätt att hantera 
information påverkar sättet något är presenterat på även hur vi upplever det. Om doktorn 
säger att 10 av 100 som genomför en viss operation dör eller att 90 av 100 överlever påverkar 
kraftigt huruvida patienten vill genomföra operationen eller inte. Detta kan användas för att 
knuffa människor till ett visst beteende då vi ofta tenderar att ta tanklösa beslut med hjälp av 
vårt automatiska system (Thaler & Sunstein, 2009).	

Precommitment strategies (Förpliktelsestrategier):  
Ytterligare ett sätt att knuffa människor är genom att få dem att göra åtaganden för framtida 
handlingar. Många människor har olika mål, exempelvis att träna mer eller att sluta röka, men 
ofta agerar vi inte i enlighet med dessa mål. Genom att göra olika åtaganden för framtida 
handlingar, som till exempel att gå med i ett program för att sluta röka, ökar sannolikheten för 
att vi kommer ändra vårt beteende i enlighet med målet. Denna typ av nudging är extra effektiv 
om man bestämmer en specifik tidpunkt när man ska agera på ett visst sätt. Detta ökar 
motivationen och minimerar risken att man skjuter upp förändringen (Sunstein, 2014). 	

Increases in ease and convenience (Underlättanden):  
Genom att göra ett val enklare att ta än övriga kan man knuffa personer till ett visst beteende. 
Vi människor gillar enkla val så för att framkalla ett visst beteende kan man minimera 
eventuella hinder som försvårar för individen att agera på önskat sätt. Detta inkluderar inte 
enbart att göra det mer lättillgängligt utan även enklare att förstå. Orsaken till att vi inte agerar 
på ett visst sätt är ofta att det är svårt eller jobbigt och genom att göra det enklare ökar 
sannolikheten för att vi gör det valet. Denna metod är extra effektiv om valet dessutom är roligt 
(Sunstein, 2014). Exempel på denna typ av nudging är att göra nyttig mat mer synligt eller att 
göra det närmare och snabbare att ta trappan istället för hissen. 	

Reminders (Påminnelser):  
Ett effektivt och enkelt sätt att knuffa någon är genom påminnelser. Människor har mycket att 
tänka på och när man inte agerar på ett visst sätt kan det finnas många olika bakomliggande 
anledningar till detta. Det kan bero på allt från passivitet, till prokrastinering till att man helt 
enkelt har glömt bort (Sunstein, 2014). I dessa situationer kan en enkel påminnelse i form av 
ett mail, sms eller notifikation vara en effektiv knuff för att få personen att agera på ett visst 
sätt. Timing är dock mycket viktig för denna nudge så att påminnelsen kommer vid en relevant 
tid och personen kan agera på den (Sunstein, 2014).  
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens utformning och tillvägagångssätt, följt av en metoddiskussion.	

3.1 Datainsamling 
För att besvara studiens problemformuleringar har angreppssättet för datainsamling varit av 
utforskande kvalitativ ansats (Fejes & Thornberg 2015) då kunskap skapas genom att 
undersöka hur informanter upplever olika fenomen för att förstå vår sociala värld (Bryman, 
2011). Vidare har metoden för datainsamling varit kvalitativa intervjuer. Ett metodval som 
lämpar sig vid tolkning, förståelse och förmedlande av upplevelser (Fejes & Thornberg 2015) 
av beteendeförändringar och utmaningar vid digital transformation. De kvalitativa 
intervjuerna har varit av semistrukturerad form (Fejes & Thornberg 2015) för att bevara 
friheten i frågeställandet (Bryman, 2011) och inte styra informanten för mycket eftersom det 
handlar om individuella upplevelser. Intervjuerna inleddes med mer generella frågor som 
sedan blev mer specifika, detta för att göra informanterna mer bekväma i situationen. 
Intervjuguiden strukturerades efter några centrala teman i förhållande till studiens 
problemformulering. Temana med förbestämda frågor fungerade som utgångspunkt för 
samtliga intervjutillfällen men där varje enskilt samtal och given kontext styrde ordningen och 
till viss del vilka frågor som ställdes (Bryman, 2011). Intervjufrågorna anpassades även efter 
informantens arbetsuppgifter och organisation, vilket betyder att alla intervjufrågor inte var 
identiska. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt med informanten för att undvika att 
influeras av andra människors upplevelser. 	

Majoriteten av intervjuerna i denna studie genomfördes via videolänk på grund av 
geografisk distans, men gav genom video känsla av närhet vilket är viktigt enligt Lofland (1971, 
i Holme & Solvang, s. 93). På grund av tekniska problem skedde dock två intervjuer helt via 
röstsamtal. Något som Bryman (2011) menar kan påverka skillnader i respons då 
telefonintervjuer tenderar att ge mer tillbakadragna svar. Tidsmässigt tog intervjuerna cirka 
60 minuter vardera. Vi som författade av denna studie turades om att ha en ledande roll i de 
olika intervjuerna, varav den andra förde anteckningar och inflikade vid behov av förtydling.	
Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet 
och samtyckeskravet. Denna studie tar hänsyn till samtliga huvudkrav genom att innan varje 
enskilt intervjutillfälle skicka ut information om studiens problemformulering och syfte. 
Vidare gavs information om informantens rättigheter i samband med studien. Detta omfattar 
informantens möjlighet att dra sig ur studien och att välja att inte besvara vissa frågor. 
Slutligen informerades varje informant om studiens användningsområde, hantering av 
personuppgifter och att allt deltagande sker anonymt. Samtliga informanter bekräftade att de 
tagit del av informationen innan dess att intervjutillfällena inleddes. 	

 3.2 Urval 
För att besvara studiens frågeställning genomfördes intervjuer med både anställda på ett 
svenskt IT-konsultbolag, som hjälper verksamheter med sin digitala transformation, samt med 
anställda på organisationer som har genomgått eller just nu genomgår en digital 
transformation. Detta för att få en nyanserad bild av både hur organisationer upplever den 
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digitala transformationen samt vad konsulterna har sett i sitt dagliga arbete. Sammanlagt 
intervjuades åtta informanter, tre från konsultbolaget och fem från de organisationer som 
genomgår digitala transformationer.	
Urvalet av informanter kan beskrivas som ett snöbolls- eller kedjeurval. Detta innebär att 
kontakt först tas med en informant som är relevant för undersökningen och sedan använder 
dennes kunskap och kontakter för att komma i kontakt med ytterligare informanter (Bryman, 
2011). I denna studie kontaktades initialt en konsult på IT-konsultfirman som sedan refererade 
vidare till två av sina kollegor. Konsulten hänvisade även till tre informanter på organisationer 
de har samarbetat/ samarbetar med. Dessa informanter hänvisade i sin tur vidare till 
ytterligare informanter på sina  organisationer. Informanterna har haft stor spridning i 
position, ålder och könsfördelning. Detta har resulterat i många olika synvinklar på den 
digitala transformationsprocessen.	

Informanterna på konsultbolaget arbetar alla med digitalt transformationsarbete 
tillsammans med deras kunder, men har olika roller i detta arbete. En informant är mer 
involverad i det inledande visionsarbetet, den andra informanten är mer fokuserad på att 
skapa lösningskoncept, den tredje har en mer övergripande roll och är involverad i det mesta 
konsultföretaget gör för sina kunder. Dessa intervjuer gav oss en nyanserad bild över arbetet 
med digital transformation, som lagt grunden för intervjuerna med konsultbolagets kunder. 
Därför har viss modifikation skett i intervjufrågorna som ställdes till övriga informanter.	

Vidare har data samlats in från informanter från tre olika organisationer som har genomgått 
eller just nu är mitt uppe i en digital transformationsprocess. Samtliga av dessa informanter 
har haft en betydande och aktiv roll i denna process.	
Organisation 1 är ett mindre privatägt företag grundat under 1990-talet med idag cirka 20 
medarbetare. Organisationen verkar inom kommunikationsbranschen och erbjuder tjänster 
inom kompetensutveckling och ledarskap. Vidare har båda informanterna en central och 
styrande roll inom organisationen, varav en av dem har en beslutsfattande position inom 
verksamheten. De menar själva att de har en “allt i allo roll” på företaget men varav en är “VD 
på pappret”. Organisationen befinner sig under pågående undersökning mitt i den digitala 
transformationsprocessen. De har tillsammans med IT-konsultbolaget etablerat en framtida 
digital vision, identifierat fokusområden för verksamheten och omvärldsbevakar för tillfället 
dessa. De har tagit fram en ny hemsida samt arbetar aktivt för att finna ett nytt CRM-system. 
Båda informanterna har en aktiv och involverande roll i samarbetet och i de interna 
förändringsprocesserna. 

Organisation 2 verkar inom området för boendestöd och personlig assistans och är 
kommunalt styrd. Organisationen har omkring 1400 medarbetare. Verksamheten har kommit 
längre i sitt transformationsarbete och avslutat samarbetet med IT-konsultbolaget. De har 
bland annat arbetat med framtagning av en digital vision, identifierat fokusområden och gjort 
användartester inför en ny digital tjänst. Just nu är de i en fas där en prototyp ska upphandlas 
och man fortsätter arbetet med att undersöka kunders behov för att generera nya idéer som 
kan testas. Både informanterna har suttit med i en ledningsgrupp under pågående 
transformation. Informanterna är enhetschef, respektive ekonomiansvarig för verksamheten. 	
Den tredje organisationen är en betydligt mindre privatägd och nystartad verksamhet inom 
idrott. Verksamheten riktar sig mot atleter på högre nivå. Organisationen erbjuder tjänster i 



 

 12 

form av rådgivning, coaching, målsättning och framtagning av strategier. Organisationen 
erbjuder även sina kunder tillgång till en digital plattform. Verksamheten befinner sig i 
slutfasen av sitt digitala transformationsarbete och har tillsammans med IT-konsultbolaget 
tagit fram en hemsida och applikation. Informanten som deltagit i undersökningen är 
grundare och VD för verksamheten.	

 

Tabell 1: Beskrivning och namngivning av informanter 	

3.3 Bearbetning och analys av data 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att möjliggöra kodning och vidare 
analys av materialet. I enlighet med Fejes och Thornbergs (2015) riktlinjer transkriberades 
ljudinspelningarna ordagrant av oss som författare av denna studie. Vidare har 
transkriberingarna analyserats med hjälp av öppen kodning. Detta innebär att vi utgått från 
texten för att upptäcka betydelsebärande enheter som sedan koncentreras till olika centrala 
begrepp och kategorier (Fejes & Thornberg, 2015). Denna metod passar denna studie bra då 
den är utforskande och vill finna upplevda utmaningar och valsituationer associerade med 
digital transformation, inte bekräfta tidigare hypoteser kring detta. Datamaterialet 
analyserades därmed genom att ord, meningar och stycken av text markerades med 
beskrivande ord, det vill säga koder. Dessa koder jämfördes sedan och koncentrerades 
ytterligare för att grupperas ner till mer abstrakta kategorier. I enlighet med Brymans (2011) 
rekommendationer jämfördes även koderna kontinuerligt med datamaterialet för att inte 
riskera att gå ifrån den ursprungliga betydelsen eller gå miste om information som kan vara 
betydelsefull.	
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 3.4 Metoddiskussion 
Kritik kan riktas mot att datainsamlingen har skett ur ett bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurvalet innebar även att en informant på konsultföretaget gav oss vidare 
kontakt med övriga informanter på företaget och kunder som genomgått en digital 
transformation. Det var förvisso väldigt utmanande att hitta informanter utan denna kontakt, 
men det kan dock riktas kritik mot att det medvetet eller omedvetet kan ha gett oss kontakt 
med informanter som ger en viss typ av svar. Vidare kan viss kritik riktas mot hur intervjuerna 
med informanterna genomfördes. Först och främst intervjuades olika informanter av olika 
personer. Detta kan ha påverkat resultatet då intervjuerna var semistrukturerade och olika 
intervjuare kan ha ställt olika följdfrågor och drivit samtalet i olika riktningar. Detta kan ha 
påverkat studiens reliabilitet (Fejes & Thornberg, 2015). På grund av tidsbegränsningar och 
dålig internetuppkoppling skedde även vissa av intervjuerna över videosamtal utan bild. Detta 
kan resultera i att vissa nyanser inte uppfattas då man inte kan läsa av informantens 
kroppsspråk.	

Studiens problemformuleringar och syfte är utformat på ett sådant sätt att de hade kunnat 
studeras på plats i realtid genom longitudinella observationsstudier alternativt fältstudier. 
Detta hade troligtvis givit oss en mer nyanserad och situationsbaserad bild som hade gjort det 
lättare att identifiera utmaningar relaterat till beteendeförändring. Risken med metodvalet i 
denna studie är att göra tillbakablickande intervjuer då svaren förmodligen inte blir lika 
uttömmande och detaljerade, på grund av att informanten inte kommer ihåg detaljer av en 
upplevelse. Dessvärre hade inte denna studie tidsmässiga resurser för att genomföra en sådan 
undersökning.	

En styrka med denna undersökning är variationen på organisationer som har intervjuats. 
De varierar i storlek från en till över tusen anställda, från nystartade till väletablerade, samt 
både offentliga verksamheter och privatägda. Dessutom finns perspektiv från både 
konsulterna som hjälper organisationer att transformeras och deras kunder som har 
genomgått eller just nu genomgår en digital transformation. Detta samlar många olika synsätt 
som tillsammans ger en mer nyanserad bild av processen.	

 4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Innehållet är en sammanställning av de olika 
svaren från intervjuerna. För att besvara problemformuleringen har vi inledningsvis 
identifierat ett antal centrala beteenderelaterade utmaningar som informanterna har upplevt 
under transformationsprocessen. Vidare presenteras kritiska valsituationer och beslut som 
informanterna tagit under deras digitala transformation.  

4.1 Beteenderelaterade utmaningar vid digital transformation 
Vidare har vi kategoriserat de identifierade beteenderelaterade utmaningarna som uppstår 
under den digitala transformationsprocessen. Dessa teman representeras av de olika 
underrubrikerna i detta avsnitt.  
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 4.1.1 Mod 
En central och återkommande utmaning i intervjuerna var relaterat till mod. Det vill säga 
utmaningen att våga testa nya saker och arbetssätt samt att göra något annorlunda än vad som 
görs i den dagliga verksamheten. 	

Samtliga informanter från IT-konsultbolaget har erfarenhet från samarbeten med en 
mängd olika verksamheter som genomgått digitala transformationer. Informant 3 beskriver 
en central utmaning i dessa samarbeten:	
	

Vi vill få dem att våga mycket mer. Att våga testa mycket mer. Allt ifrån att...Ja men 
om de ska införa ett nytt CRM-system, så tänker de att de ska upphandla något som 
de ska använda i liksom 4år. Och de tycker att det är skitläskigt med sådana här 
saker. Då vill vi istället få dem att börja testa saker. De kan signa upp för en 
gratisversion i två veckor för att testa det och se om det funkar. Vi vill injicera den 
typen av självförtroende och självkänsla hos dem, men det är väldigt svårt. Och det 
tror jag också handlar om, dels tydlighet från oss, men också återigen att för dem att 
besluta sig för att det är det här vi ska göra nu vi måste besluta oss för att våga göra 
på ett annat sätt liksom. 	

	
Sex informanter uttryckte att de arbetar hårt för att behålla mod och att det krävs stor 
ansträngning för att bli modigare att testa nya saker och ändra vanor. Informant 6 menade 
bland annat att det krävs mod för att våga plocka bort vissa saker som man idag gör inom 
verksamheten, samt beskriver det som en utmaning att testa och utvärdera när man inte kan 
vara säker på utfallet. Detta är även något som informant 4 antyder och menar att “det finns 
en rädsla för att fatta fel beslut”.	

Vidare berättade informant 6 att de inte upplever sig självsäkra i sitt arbete med digital 
transformation. Samma informant fortsätter med att de för att skapa mer mod internt har lagt 
resurser på omvärldsbevakning. Att helt enkelt se hur andra verksamheter har löst olika 
problem, hur långt de har kommit i sin digitala utveckling och titta på hur de integrerar digital 
teknologi i sin verksamhet. Detta skapar mer mod och att själv våga. Informant 5 verkar 
instämma med detta i sitt uttalande:	
	

Så att mod finns [...] ju kollektivt. Om någon har lite mindre mod så… Alltså det är 
klart att jag tycker det är läskigt med vissa saker och sådär va men vi gör saker ihop. 	

	
Informant 4 från samma verksamhet fortsätter med att “Magen, hjärtat och förnuftet ska vara 
med hos alla [---]” när de fattar beslut, vilket skapar mer mod att våga. Informant 6 och 7 var 
även överens om att modet att förändra sig ökar genom användarinvolvering. Verksamheten 
pratar om att i en nära framtid göra en mer ingående studie kring sina kunders verkliga behov 
och önskemål.	

Dessa ovan nämnda uttalanden visar tendenser på att informanterna upplever mer mod att 
våga förändra och ta beslut i samband med andra människor än vad de gör individuellt. 
Bekräftelse av andra människor verkar leda till mer mod. 	
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Samtliga informanter från Organisation 1 berättade att de redan genomgått stora 
förändringar inom verksamheten som var relaterade till digitaliseringen. På grund av detta 
hade man även med sig lärdomar från detta förändringsarbete som gjort organisationen mer 
självsäkra och modiga. Informant 4 menar: “Vi blir ju lite bättre på att förändra oss digitalt 
varje gång liksom”.	

 4.1.2 Tålamod 
En annan utmaning som samtliga informanter mer eller mindre har berört under 
intervjutillfällena är relaterat till en otålighet och en vilja att den digitala transformationen av 
verksamheten ska påskyndas. 	

Informanterna från Organisation 1 är överens om att en stor utmaning för dem internt har 
varit att inte gå för snabbt fram i utvecklingen och att fatta förhastade beslut. Informant 4 
menar att “fallgropen är en otålig människa som jag själv eller någon annan som säger ‘ja men 
nu bestämmer vi bara det här’ trots att vi inte är redo”. En informant från organisationen 
upplevde att det fanns andra personer som drev projektet för hårt framåt på grund av att man 
var missnöjd över hur ens egen arbetssituation såg ut i dagsläget. Informanten menar därför 
att “Utmaningen är att hitta den här balansen mellan att inte gå för snabbt eller långsamt 
fram”. Samtidigt uttrycker den andra informanten att de i dagsläget har tagit beslut om att inte 
skynda sig igenom arbetet och dra ner på farten men att det har varit ett tufft beslut för hen. 
Informant 8 uttrycker också en otålighet kring att arbetet tar lång tid och att det har varit svårt 
att bibehålla fokus på rätt saker, “jag ville ju gärna bygga appen redan från början”. 

Informanter från IT-konsultbolaget uttryckte även att de många gånger upplever att 
organisationerna går för snabbt fram och gärna vill börja med att utveckla en ny tjänst eller att 
omvärldsbevaka på till exempel områden som AI. IT-konsulterna menar att de måste lugna 
ner dessa och tydliggöra att de inte är redo för det då organisationerna först och främst måste 
ha en tydlig vision. 

 4.1.3 Motstridiga behov 
Likt utmaningen som nämndes i temat ovan gällande att vissa personer i verksamheten vill 
snabbare framåt än andra, så har vi identifierat interna utmaningar i form av motstridiga viljor 
och behov som fått transformationen att stanna upp. 	

Två informanter från en av organisationerna berättar att de haft problematik med att 
enskilda personers behov tenderar att styra framför företagets behov. Informanterna beskriver 
även att det har funnits en problematiskt att enas om krav,  inköp och leverantörer av digitala 
verktyg då personer inom verksamheten har olika utblickar, förväntningar och behov på det 
nya systemet. En av informanterna gör följande uttalande:	
	

Det är väl så i en grupp att när man ha olika behov och man ska komma fram till 
något så måste man försöka hitta en nivå på mina behov och företagets behov.	

	
Informant 2 från IT-konsultbolaget menar samtidigt att en återkommande utmaning för 
många verksamheter dessutom är att man i ett tidigt skede tenderar att vilja börja förbättra 
och transformera verksamheten internt för dig själv och glömmer bort kunder eller 
slutanvändare.	
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Ofta vill man ju börja internt, alltså hur kan man förbättra för oss? Vilket också är 
förståeligt för att det är ju där man är själv i sin vardag och det måste gå snabbare 
och bättre för att annars kommer man kanske inte klara det här. I alla fall som 
offentlig sektor för där är man ju inte vinstdrivande [...]	

	
Även en informant från Organisation 2 upplevde att det fanns många inblandade personer i 
arbetet med delvis motstridiga behov och viljor, såsom chefer, kunder, lagstiftningar och även 
en extern IT-avdelning. Hen upplevde att detta gjorde det svårt och arbetet tog längre tid.	

Utifrån detta kan det konstateras att ovan identifierade utmaningar som uppstår vid 
transformation i till stor del handlar om att människor tenderar att utgå och prioritera åtgärder 
baserat på sin egen situation och behov.	

 4.1.4 Förändring av tanke- och arbetssätt  
En stor utmaning för många verksamheter som genomgår en digital transformation är att det 
är svårt att ändra på sitt nuvarande sätt att tänka och arbeta. Enligt informant 2 och 3 på IT-
konsultbolaget är det vanligt att många faller tillbaka i sina gamla sätt. Något som informant 
3 menar är stor risk för om ingen i verksamheten som ska transformeras “äger det och om 
ingenting planeras in”. Hen menar även att det handlar om:	
	

...hur långt ifrån de från början är ifrån något slags idealtillstånd. Då menar jag inte 
visionen utan jag menar mer sättet att jobba på.	

	
Vidare menar informant 2 att det nya sättet att tänka och arbeta på måste förankras i hela 
organisationen för att en förändring ska ske. Annars är det vanligt att man fortsätter som man 
alltid gjort:	
	

Man har ju också hört mycket [...] ‘det här är en jättebra idé, men inte hos oss men 
kanske hos boendet bredvid. Alltså det verkar bra men det skulle inte funka på just 
hos oss eller sådär.	

	
Dessa förändringar är även något som informant 4 beskriver som problematiska. Hen ser det 
som utmanande både att ändra sitt sätt att tänka på saker samt hur man arbetar. Detta 
beskriver hen med följande två exempel:	
	

En annan utmaning har varit att gå från tänket med en gammal hemsida till 
plattforms-tänk, och förstå hur det ser ut, att det är ganska sparsmakligt med text 
och sådär.	

	
En sak till och vi gjorde för två år sen; det var att vi tog vår server och allt 
serverinnehåll, alltså burken som stod i skrubben, och satte ut på Microsoft 365 
liksom. Det var skitjobbigt.	
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Vidare beskriver hen att det är “jättesvårt att släppa nuläget” och tror att detta till viss del beror 
på att man har ett sätt att jobba på i dagsläget som involverar kunder som gör det svårt att 
ändra sig utan att riskera att negativt påverka dess kunder. Informant 6 beskriver även 
förändringen av sättet att tänka och arbeta som svårt och beskriver hur man hela tiden måste 
rannsaka sig själv för att inte falla tillbaka i gamla sätt:	
		

Det har både gett en massa möjligheter, en massa tro på framtiden kan man säga, 
det finns så mycket möjligheter att lösa saker på ett annat sätt än vi traditionellt gör, 
men också det här.., lite grann spegeln mot sig själv. Jag har ju jättemycket i mitt eget 
beteende som är hinder för det här. Hur tar jag mig ansvar för att förändra det? Det 
är ju mycket av beteendeförändring, men också hur jag ser på saker. 	

 4.1.5 Bristande kunskap 
Ytterligare en utmaning är brist på kunskap som är nödvändig för att kunna genomgå en digital 
transformation. Informanterna från Organisation 1 beskriver båda hur det har varit 
utmanande med att de inte har haft tillräcklig kunskap om digitalisering och IT. Informant 4 
beskriver sig själv som “inte så tekniskt kunnig” och fortsätter med att beskriva deras 	
bransch som:	
	

[...] väldigt dammig digitalt, alltså det är många organisationer med äldre grundare 
som faktisk [...] sliter jättemycket med att de måste men de vet inte riktigt hur de ska 
göra.	

	
Informant 5 beskriver att deras organisation inte skulle genomgått en transformationen lika 
effektivt utan att ta in hjälp och kunskap utifrån. Hen menar att de skulle tagit små steg och 
sedan insett att de behöver börja om igen och förändra allt. Även informant 8 har upplevt 
liknande utmaningar. Hen har fått ändra sina ursprungliga idéer och tänkt om efter hen har 
fått hjälp av IT-konsultbolaget. Detta då hens idéer inte tekniskt har gått att genomföra till en 
rimlig kostnad. Hen beskriver sig själv som en person utan bakgrund inom IT och säger att 
hen inte hade förståelsen för hur komplext det kan vara att skapa en digital lösning: 	
	

Det är komplext när man ska försöka bryta ner en, om vi nu tar en 
förändringsprocess liksom, fast i digitalt. Alltså försöka skapa någon slags effekt av 
applikationen. Så det har varit svårt. Och det trodde jag skulle vara mycket lättare. 
Jag trodde bara att man kunde som klippa ihop grejer och sen så bara här, här är en 
app som jobbar såhär [...] Men det är otroligt mycket små grejer [...]	

	
IT-konsulterna, informant 2 och 3, håller båda med att detta ofta är en stor utmaning och att 
man vanligen måste ta in kunskap utifrån genom att rekrytera eller anlita konsulter. Informant 
3 beskriver även vikten av att utbilda organisationen som ska transformeras:	
	

[...] de är jätteviktigt att  lägga en kunskapsnivå [...] alltså, höja lägsta nivån på 
kunskap internt hos dem [kunderna] så man har ungefär samma vokabulär och 
pratar om förutsättningarna på samma sätt. 	
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Organisation 1 beskriver även bristande kunskap om var man kan söka relevant information 
och metoder för att arbeta med transformation, framför allt för sökande av information, som 
utmanande. De beskriver deras nuvarande metoder som slumpartade och som att det “är som 
att hitta nålen i höstacken”. 	

 4.1.6 Osäkerhet och rädsla för förändring  
Majoriteten av informanterna indikerade att de upplever att det inom deras organisationer 
finns en viss rädsla och osäkerhet inför förändring. De identifierade orsakerna bakom rädslan 
var av varierande slag, men den gemensamma utmaningen för samtliga är att dessa rädslor 
och osäkerheter får transformationen av verksamheten att stanna upp i transformationen. 	

Ett flertal informanter berättar att det internt inom sin verksamhet funnits och till viss del 
fortfarande finns en viss osäkerhet hos personalen som är relaterad till införandet av ny 
teknologi. Två informanter uttryckte även att det finns mer osäkerhet hos äldre medarbetare 
på grund av bristande kunskap.	
	

Alltså många är ju födda på 50-, 60- och sen 70-talet några stycken, så när jag 
tvingade på dem det här verktyget som var Slack-föregångaren, det var då 
förändringssmärtan hände. (Informant 4)	

	
Det är inte bara att göra utan man möter ju också motstånd i det här utifrån att vi 
alla inte riktigt är på samma bana. Det är en utmaning när man har medarbetare 
från olika generationer [...].  (Informant 6)	

	
Inlärningsprocessen kommer vara tuff [...] (Informant 5)	

	
Andra informanter uttryckte även indikationer av osäkerhet relaterad till bristande kunskap 
men i andra sammanhang, bland annat i samband med kravställning på leverantörer, 
upphandlingslagar och osäkerhet kring applikationsutveckling.	
	

Det kan vara lite svårt när man pratar med leverantörer att skala bort det som är 
insäljning från säljaren och vad vi faktiskt har behov för. Och jag tror att man lätt 
kan bli bortkollrad när man sitter i ett säljmöte med leverantörer. (Informant 5)	

	
Informanter från Organisation 1 uppgav även att de successivt inom organisationen har blivit 
duktigare på att förändra sig, men att det beror mycket på att de redan genomgått jobbiga och 
motstridiga förändringar och skapat erfarenhet och lärdomar utifrån det. Vidare upplevde 
flera informanter mindre osäkerhet relaterat till teknologi när de fick hjälp.	
	

[...] vi är inget IT-bolag utan vi håller på ledarskapsträning och IT är inte vår 
specialitet. Och då behöver man oftast ha någon som håller en i handen helt enkelt 
och ser till att man är på rätt kurs. (Informant 5)	
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Informant 7 tror inte att det kommer att räcka med att digitalisera det man gör idag inom 
verksamheten för att utvecklas. Hen tror inte att det kommer bidra med något värde till 
organisationen. Vidare tror informant 7 att man internt måste ändra kringliggande arbetssätt 
om det digitala transformationsarbetet ska ge någon kvalitetshöjning för organisationen, men 
att det är svårt. Informanten fortsätter med att beskriva att det internt inom organisationen 
finns en viss misstänksamhet och rädsla kring utveckling som innebär förändring för dem 
själva.	
	

Och sen vart den kommer finnas, det kan ju vara så att de personerna som vi ger stöd 
till kommer att ha minst oro av alla skulle jag tro....det kan ju vara vi själva som har 
den största oron. (Informant 6)	

	
Tre informanter uppgav även känslan av hot som en orsak till varför vissa personer är mindre 
förändringsbenägna än andra.	
	

Det är läskigt också, [...] alltså man sitter och ska göra en service blue print och så 
har man någon i rummet vars jobb kommer att automatiseras bort. (Informant 2)	
	
Det kan finnas ett motstånd i att vi upplevs som ett hot mot vissa personer för att vi 
gör det jobb som vissa inom organisationen förväntas göra. (Informant 3) 	
	
Så såklart där kan det ju finnas en osäkerhet för varför vi tar in kompetens utifrån 
och så. [...] det är väl vara individuellt för olika personer men jag tror det är mest för 
de personer som jobbar med utveckling. Det har väl gått ganska bra men jag tror att 
det såklart är lite obekvämt att vi tar in utvecklingsresurser utifrån. Jag tänker det 
här med tjänstedesign, det har vi ju kompetens kring intern också. (Informant 7)	

	
Resultatet visar att det finns en viss osäkerhet och rädsla inom samtliga organisationer, men 
att de upplever rädsla inför olika saker. Dessa känslor verkar även få arbetet att stanna upp 
och medarbetarna blir mindre förändringsbenägna i samband med dessa känslor. 	

 4.1.7 Motivation  
Att hålla motivationen uppe att fortsätta orka förändra sig är även det en utmaning under den 
digitala transformationsprocessen. Informant 4 beskriver nedan  den utmattade känslan som 
medarbetarna i Organisation 1 upplevde när de första gången började implementera mer 
digitala verktyg och lösningar:	
	

[---] Då var det lite mer medvetslöshet i perioder. ‘Ska vi verkligen?’, ‘måste 
man?’,  ‘jag är för gammal’, ‘jag orkar inte’. 	

	
Informant 5 beskriver samma process som att det är svårt och som att “det gör ont att 
utvecklas”. Även informant 7 beskriver bristande motivation som en utmaning. Hen berättar 
om hur den fortsatta förändringen efter avslutat samarbete med IT-konsultbolaget har gått 
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långsamt och att alla har en samsyn på vad som skulle kunna förändras men att det inte finns 
motivation hos någon att ta tag i det:	
	

[...] när man pratar med enskilda medarbetare och chefer kanske ingen tänker att det 
är just min arbetsplats som ska göra det.  
	

Motivationen är något som informant 1 beskriver att man har i åtanke när man jobbar med 
sina kunder. Hen menar att det är viktigt att man låter dem gå vidare men saker som snabbt 
och enkelt kommer att lyckas, även om man egentligen skulle kunna ta mer lärorika men även 
mer riskabla beslut. Detta för att man inte ska tappa motivationen och stanna av 
transformationen om man lyckas skapa något framgångsrikt på en gång. 	

 4.1.8 Långsam arbetsstruktur  
Utifrån intervjuerna framkom det även att många utmaningar som uppstår handlar om 
långsamma förändringar, men där problemet i många fall snarare är relaterat till organisering 
och arbetsstrukturen internt än förändringstakten i sig.	

Informant 2 och 3 som arbetar på IT-konsultbolaget menar att det generellt uppstår större 
utmaningar hos myndigheter och kommuner som genomgår en digital transformation samt 
att transformationshastigheten generellt är långsammare.	 Informant 2 beskriver det enligt 
följande:	
	

Det som är utmaningen generellt när man sprintar med kommuner jämfört med 
mindre verksamheter är att det finns många olika mellanchefer och högre chefer, 
därför är det svårt att få en beslutsfattare i ett rum [...]. 	

	
Informant 7 som själv arbetar på en kommunal verksamhet verkar instämma med detta 
uttalande och anser att beslutsfattandet inom sin organisation är väldigt komplext. 
Informanten berättar att det finns många chefer som representerar olika enheter inblandade i 
initiativet att genomföra en digital transformation. Dessutom har organisationen en IT-
avdelning som ligger utanför sin egen verksamhet. 	
	

Vi kan ju aldrig liksom fullt ut köra vårt eget race när det gäller saker. (Informant 7)	
	
Det är frustrerande att vi inte riktigt kommer igång ordentligt. (Informant 6)	

	
Organisation 2 har en vision om att förenkla för sina kunder och att göra hela sin process mer 
digital, från det att deras kunder söker hjälp till dess att de får stöttning. De har i dagsläget 
gjort användartester med sina kunder och vill i framtiden lansera ett digitalt verktyg för att 
bidra med mer individuell stöttning men de ser inte någon implementering inom den närmsta 
framtiden. Informant 7 menar att de inte kommit så långt i praktiken efter avslutat samarbete 
med IT-konsultbolaget.	
	

Vi har inte hunnit så långt i det men vi får prata och planera och vill driva mer 
utveckling [...] alltså det kommer kanske ta flera år innan vi kan förändra radikala 
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saker men vi kan ändå få insikter om kortare saker som vi kan förändra lite mindre. 
Men sen om några år skulle jag vilja ha det här digitala med enkel ingång till oss. 
(Informant 7)	
	
I perioder är det ju lite frustrerande också när man.. Ja men att få den här 
inspirationen och omvärldskunskapen om möjligheter till att också klara framtiden. 
Vi står ju inför stora utmaningar och vi har ju fått mycket idéer som man blir 
inspirerad av, men att då mötas av också vårt eget traditionella, inte alltid kanske så 
framsynta arbetssätt [...] (Informant 6)	
	
Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det känns som att det är väldigt olikt det 
sätt som vi i en förvaltning av tradition är vana att använda metoder.. alltså våra 
traditionella metoder och arbetssätt. Så det är mycket vridning i hjärnan och 
samtidigt både frustration då av att det är ganska trögt att förändra. (Informant 6)	

	
Informant 3 beskriver det även som generellt lättare att transformera en mindre verksamhet 
som är mer platt.	
	

De är liksom väldigt snabbfotade i sig själva. Sen betyder det inte att de kan driva ett 
transformationsarbete helt själva, men det är i alla fall väldigt stor skillnad. Så att 
dem är vi mycket lösare i tyglarna med. Vi vet att de behöver inte lika mycket hjälp. 

 

 
Tabell 2. Beteenderelaterade utmaningar vid digital transformation. 

 4.2 Viktiga valsituationer under transformationsprocessen 
De kritiska valsituationerna som identifierades under intervjuerna har kategoriserats i mindre 
teman för att förenkla för läsaren. Dessa presenteras nedan: 	

 4.2.1 Val av vision och plan 
Informanterna beskriver tillsammans ett antal kritiska valsituationer som de upplever som 
centrala att ta beslut kring när verksamheten genomgår en digital transformationsprocess. Ett 
centralt val som majoriteten av informanterna identifierade var valet av vision och 
framtidsplan. Samtliga informanter från Organisation 1 och Organisation 2 ansåg att detta var 
ett viktigt beslut. Informant 6 beskriver valet av plan som en av de viktigaste grunderna till 
deras förändrade beteende som organisation: 	
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Jag tror den största konkreta förändringen det är att vi har en bättre plan. Vi har en 
mycket tydligare ide om vad framtidens stöd kommer att innebära.	

	
Även informanterna på IT-konsultbolaget anser detta val vara mycket viktigt och på frågan 
vilket val som är viktigast för en lycka transformation ger informant 2 följande svar: 	
	

Jag tänker att det handlar väl ganska mycket om att sätta rätt vision [---] det handlar 
om att sätta liksom rätt mål i början för att det är ju det ganska mycket av resten 
bygger på. Alltså vart vill man vara är en ganska viktig fråga för att resten ska bli 
bra.	

 4.2.2 Valet att investera i digital transformation 
Ytterligare ett val som flertalet informanter ansåg vara det viktigaste de tagit under processens 
gång är beslutet att faktiskt starta den digitala transformationen. Informanter från 
Organisation 1 och Organisation 2 beskriver båda detta val som det viktigaste de gjort under 
processens gång. Informant 6 beskriver det som följande: 	
	

jag tror ett beslut som var viktigt det var att vi trots att det kändes jättejobbigt när 
[namn] sa att vill ni vara med om det här och det omkullkastade hela 
höstplaneringen. Mina verksamhetschefer hade sagt till mig: ‘vi måste få lite lugn och 
ro i höst, sätt inte igång någonting nytt nu’ och så kom det här. Och så bara 
bestämmer man sig att vi måste bara ta den här chansen. Det här är framtiden vi 
måste bara bestämma oss för att nu gör vi det här. [---] Jag tänker att det beslutet 
var bra att jag tog det. Vi ska göra det här. 	

	
Informant 5 ger ett liknande svar på frågan om vilket val som varit viktigast för dem under 
transformation: 	
	

Valet att göra det skulle jag säga. Och vara mer medveten om att det får ta tid. Sluta 
göra vissa saker så att vi kan göra det här. Att det kommer kosta pengar och att se 
det som en investering. För att vara ännu smidigare i framtiden, eller att vi ska kunna 
erbjuda liksom det kunderna vill ha av oss. Det är ju inte bara vi som vill bli duktiga 
digitalt. 	

	
Informant 3 på IT-konsultbolaget håller även hen med om att det är det viktigaste beslutet och 
säger följande:	
	

Det är ett kritiskt beslut hos dem att verkligen bestämma sig för att det här ska hända. 
Så att det inte späds ut liksom. Det skulle jag säga är det viktigaste. 	

	
Vidare identifierar många av informanterna beslut relaterade till att lägga ner resurser på 
transformationen. Informant 8 klassar det som det viktigaste valet under 
transformationsprocessen som det som handlar om investering och säger: “För nu är det 
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liksom ingen återvändo lite grann, och det gillar jag”. Även informant 5 betonar vikten av valet 
gällande spendering av tid och pengar och menar att det är viktigt att man ser det som en 
investering för framtiden. IT-konsulterna, informant 2 och 3, förklarar hur viktigt det är att 
lägga ner tid och engagemang i processen. Informant 3 säger att det svåraste valet är att ta tid 
till digital transformation i kalendern. Informanter från alla tre av konsultbolagets intervjuade 
kunder beskriver valet att investera i hjälp utifrån som viktiga val i deras 
transformationsprocess. 	

 4.2.3 Val av vilka som aktivt ska medverka i transformationsprocessen 
Ett beslut som majoriteten av informanterna berörde under intervjuerna var valet av vilka 
medarbetare från verksamheten som aktivt skulle medverka i den digitala 
transformationsprocessen. Samtliga informanter från de intervjuade organisationerna, 
förutom Organisation 3 som enbart består av en medarbetare, berörde detta beslut. 
Konsulterna på IT-konsultbolaget lade även de stor vikt vid detta val och beskriver hur viktigt 
det är att man väljer personer som är hängivna och vill vara med och förändra. Informant 3 
lägger betoning på att de måste “vara committade till frågan”, medan informant 2 beskriver 
det som följande:	
	

Man vill ju inte bara hämta rätt personer, utan man vill ju också ha personer som vill 
vara där. 	

 4.2.4 Val av fokusområden och digitala lösningar 
Under processens gång väljer man inte bara personer som ska vara med i processen utan 
ytterligare ett beslut som är framträdande är valet av vilka fokusområden som är viktiga för 
organisationens digitala utveckling. Det vill säga, vad man ska utreda och förändra i 
transformationen. Informant 3 anser att det är viktigt att dessa val är strategiska, medan 
informant 5 samt båda informanterna från Organisation 2 enbart konstaterar att det var val 
som har påverkat arbetets riktning under processens gång. Relaterat till detta val diskuterar 
informanterna 4 till 8 val som gjorts kring de digitala satsningar man valt att  genomföra. 
Framför allt relaterat till vad man beslutat att införskaffa eller bygga för digitala lösningar. 
Informant 5 och informant 8 lade även stor vikt på valen som handlar om själva designen av 
dessa lösningar. De båda beskrev dessa val som utmanande och informant 8 anser i 
retrospektiv att hen lagt ner lite väl mycket energi på dessa relativt obetydliga val: 	
	

Alltså det man kan känna såhär en bit in i projektet så är det ju att man har lagt lite 
väl mycket tid och oroligheter på vissa beslut som egentligen är ganska oviktiga. 
Alltså, visst designen och så det kan ju vara svårt, men det är sånt som går att fixa 
liksom och det är inte det som det kommer stå och falla på i slutändan.	

	
Det är dock värt att notera att informant 8 framförallt har fått hjälp med skapandet av digitala 
lösningar för sin vision och därav har stort fokus på de val som handlar om dessa  lösningar 
och deras design. Ytterligare något värt att notera är att IT-konsulterna knappt nämner de val 
som handlar om de faktiska digitala lösningarna och deras design utan lägger större betoning 
på val kring vision, plan, rätt personer och dylikt.	
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 4.2.5 Valet att sluta göra saker 
Det aktiva valet att sluta göra saker man tidigare har gjort i verksamheten är det flertalet av 
informanterna som beskrivit som ett centralt beslut. Båda informanterna från Organisation 1 
beskriver det som ett beslut som har påverkat dem mycket och de båda arbetar aktivt med att 
försöka sluta med sådant som de tidigare gjort men som inte är relevant att göra längre. Det 
handlar därför till stor del om att prioritera sin arbetstid och vad man lägger resurser på. Även 
informant 7 diskuterar valen av vad man inte längre ska göra. Informant 2 betonar även valet 
och beskriver hur detta är något som de på IT-konsultbolaget aktivt arbetar med att informera 
sina kunder om. Hen beskriver det som:  	

	
[...] för att kunna vara relevant måste man [...] sluta göra vissa saker.  

 4.2.6 Val relaterade till informationssökande 
Transformationsprocessen involverade även beslut kring hur man fortsättningsvis får tag på 
ny information till organisationen. Först och främst vilken information ska man ta in och vilket 
fokus sökandet ska ha. Detta val är något som IT-konsulterna tillsammans med informant 4 
nämner ett flertal gånger. Beslutet om var denna information ska hämtas ifrån har även det 
haft en betydande plats i Organisation 1 och 2. Båda organisationerna beskriver valet som en 
viktigt del i transformationen. Informant 4 beskriver beslutet om att ta in mycket information 
utifrån medan informanterna från Organisation 2 berättar mycket om hur de valt att involvera 
slutanvändarna mycket mer än tidigare.  

 4.2.7 Hur fattas beslut? 
De beslut som tagits under transformationsprocesserna har tagits av organisationerna själva. 
IT-konsultbolaget är mycket noga med att poängtera att deras kunder alltid är med i alla steg 
och får bestämma själva. IT-konsulterna ger dock tips, råd och kommer med förslag på vilka 
val de anser att kunderna borde ta. Informant 3 säger:	
	

[...] så bygger det på att vi tar med dem på processen och hjälper dem att fatta beslut. 
[...] vi tar ju inga beslut eller kommer med såhär måste vi göra nu, ganska sällan. Och 
vi försöker guida dem till rätt beslut. Men de har ju i slutändan såklart sista ordet.	

	
Även informanterna från de tre organisationerna håller med om detta och beskriver hur IT-
konsulterna ofta rekommenderar och presenterar olika förslag. Detta kan ibland ske i form av 
prototyper och koncept som kunderna sedan får komma med synpunkter på. Informant 8 
beskriver processen som följande:	
	

Jag inte sett hur, och där har ju dom plockat fram massor med olika alternativ, 
förslag på saker och ting, som jag har fått titta på och så har jag fått känna mig fram. 
Så det har varit en salig blandning mellan att jag har droppat massa idéer och dom 
har gjort en visuell bild av mina idéer och hur de skulle kunna se ut digitalt. Och så 
har vi tagit beslut utifrån det.  
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Tabell 3. Viktiga valsituationer under transformationsprocessen. 	

5. Diskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion av studiens analys i relation till tidigare forskning för att få 
en mer nyanserad bild av de beteenderelaterade utmaningar och valsituationer som uppstår 
under den digitala transformationsprocessen. Detta avsnitt avslutas med en diskussion för hur 
utmaningarna och kritiska valsituationerna kan hanteras med hjälp av nudging. 

5.1 Utmaningar  
Analysen av det empiriska materialet resulterade i åtta olika utmaningar som informanterna 
upplevt under deras digitala transformationsprocesser. Dessa åtta utmaningar var: mod att 
våga förändra sig, att ha tålamod med att det tar tid, motstridiga behov hos medarbetare, 
svårigheter med förändring av tanke- och arbetssätt, brist på relevant kunskap, osäkerhet och 
rädsla för förändring, bristande motivation att genomföra förändringarna samt långsam 
arbetsstruktur.  Vi menar att utmaningen med att det är svårt att förändra sitt tanke- och 
arbetssätt kan ses som den grundläggande utmaningen medan övriga kan kategoriseras ihop 
till två kategorier, individuella förutsättningar och organisatoriska förutsättningar. Dessa 
kategorier av utmaningar kan sedan ses som faktorer som påverkar huruvida individerna i 
transformationen förändrar sitt tanke- och arbetssätt. 	

Mod, tålamod, motivation, osäkerhet samt rädsla kan alla ses som individuella känslor och 
attityder som kan resultera i att det är utmanande att genomgå en digital transformation. Är 
man till exempel rädd för förändring eller inte har tålamodet att vänta på resultatet av 
transformationsprocessen kan detta påverka hur enkelt eller svårt det är att förändra sitt 
beteende. Motstridiga behov, bristande kunskap och långsam arbetsstruktur kan å andra sidan 
beskrivas som mer strukturella organisatoriska faktorer som inte enbart beror på en specifik 
individ, men fortfarande påverkar möjligheterna att förändras. Exempelvis kan motstridiga 
behov och långsam arbetsstruktur göra det mycket svårt att ändra sitt beteende under den 
digitala transformationsprocessen. 	

Dessa två kategorier samt hur de påverkar hur svårt det är att ändra tanke och arbetssätt 
sammanfaller tydligt med change models såsom theory of planned behaviour. Modellen 
beskriver hur attityder och upplevda social normer, samt upplevd självkontroll uppmuntrar 
alternativt hindrar utförande av en beteendeförändring (Pavlou & Flygenson, 2006).  Vi 
hävdar att upplevd självkontroll kan påverkas av organisatoriska utmaningar såsom bristande 
kunskap, motstridiga behov och långsam struktur, vilket i sin tur påverkar 
beteendeförändringen negativt. På samma sätt kan brist på mod och tålamod samt rädsla ses 
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som starkt sammanvävda med attityder och sociala normer. Har man en negativ attityd mot 
förändring resulterar detta i till exempel rädsla  eller om man upplever att andra inte har ork, 
påverkar detta ens motivation och hindrar därmed förändring av tanke och arbetssätt. Vidare 
beskriver även Choi (2011) locus of control, det vill säga till vilken grad personer upplever att 
de har kontroll över att påverka händelseförloppet i sitt liv, som en viktig faktor för huruvida 
man förändrar sitt beteende eller inte. Även i relation till detta kan de organisatoriska 
utmaningarna anses påverka förändringen av tanke- och arbetssätt negativt då de begränsar 
medarbetarnas kontroll över huruvida de kan förändras eller inte. 	

Både de individuella och organisatoriska utmaningarna denna studie har 
identifierat  bekräftas inte bara av change models, utan de individuella utmaningarna stämmer 
även till stor del överens med tidigare undersökningar kring både beteendeförändring och 
utmaningar med digital transformation. Först och främst stämmer samtliga av de identifierade 
organisatoriska utmaningarna väl överens med tidigare identifierade utmaningar. Choi (2011) 
beskriver kompetens och kunskap som en viktig del för en lyckad förändringsprocess. Denna 
studie har även identifierat kunskap som centralt och informanterna beskriver bristen av 
denna som en utmaning som försvårar fortlöpandet av det digitala transformationsarbetet. 
McConnell (2015) identifierar även “långsamt beslutsfattande inom den egna verksamheten 
orsakade av konkurrerande prioriteringar och intern politik” som en utmaning som uppstår 
vid digital transformation. Resultatet av denna studie påvisar även att långsam arbetsstruktur 
är utmanande för de studerade organisationerna. Organisation 2 beskriver långsamma beslut 
och komplex intern struktur som en stor utmaning för att kunna åstadkomma ordentliga 
förändringar. Vidare har denna studie även identifierat olika behov och deras motstridighet 
som en utmaning, vilket vi anser kan likställas med konkurrerande prioriteringar. Dock visade 
resultatet inte på något tydligt samband mellan långsam arbetsstruktur och olika behov. 	

Även många av de individuella utmaningarna identifierade i denna studie sammanfaller 
med resultatet av tidigare studier. Tidigare studier visar att rädsla och osäkerhet är en stor 
utmaning vid förändringsprocesser. Elvin (2005) beskriver hur osäkerhet och hot mot ens 
yrkesroll leder till motstånd mot förändringsinitiativ. Detta påvisas tydligt i resultatet av denna 
studie då både osäkerhet inför vad förändringen kommer att leda till och rädsla för att få 
behålla sin yrkesroll beskrivs som utmaningar som informanterna i studien upplevt under den 
digitala transformationsprocessen. Vidare diskuterar Coghlan (1993) hur förändring tvingar 
medarbetarna att gå från det kända till det okända och att detta leder till att man tvingas 
ifrågasätta idéer man har om sin situation och sig själv. Judson (1991) fortsätter och beskriver 
hur förändring kan påverkar ens syn på ens eget värde samt hota ens grundläggande behov, 
vilket leder till rädsla och motstånd till förändring. Även detta är tydligt representerat i 
resultatet av denna undersökning där informanterna beskriver hur de får brottas med sin egen 
rädsla för att våga genomgå förändring och gärna vill ha någon som ”håller deras hand” för att 
de ska känna trygghet.   	

I studiens resultat framgick det att samtliga organisationer mer eller mindre ville skynda 
fram i transformationsprocessen och fokuserade mycket på teknologiska saker som AI och 
andra ville direkt bygga applikationer som första steget. Detta uppgavs av IT-konsulterna som 
problematiskt. Detta är ett tydligt exempel på bristande tålamod då man direkt vill hitta 
avancerade tekniska lösningar som man tror ska vara lösningen på sina problem. Detta 
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fenomen har tidigare beskrivits av McConnell (2015) och av Kane et al. (2015) som menar att 
en utmaning med digitalt transformationsarbete är “för mycket fokus på teknik än villighet att 
ta itu med djup förändring och ompröva arbetssätt”.  Ytterligare en utmaning som identifierats 
i denna studie är bristande motivation. Choi (2011) menar att ju mer turbulenta och större 
förändringar desto svårare är det för medarbetarna att vara motiverade till att förändras. 
Digital transformation innebär stora genomgående organisationsförändringar (Horlacher & 
Hess, 2016) vilket gör det logiskt att en av de centrala utmaningarna som informanterna i 
denna studie upplevde var bristande motivation. Slutligen beskrivs självförtroendet som en 
faktor som kan vara utmanande vid beteendeförändring (Choi, 2011). Låg tro på att man klarar 
av förändringen leder till mer motstånd. Detta kan tydligt identifieras under den utmaning 
som i denna studie benämns som “mod”, där informanterna beskriver hur bristande tro på ens 
förmåga gör att man inte vågar testa nya saker och förändra hur man arbetar inom 
organisationen.	

Sammanfattningsvis överensstämmer de identifierade utmaningarna tydligt med tidigare 
genomförda studier, framför allt de som beskriver utmaningar med mer generellt 
förändringsarbete. Detta gör att resultatet från denna studien därför kan ses som ett empiriskt 
bidrag till detta studieområde och dess resultat kan även ses som en indikation på att många 
av de mer generella utmaningarna för förändringsarbete tycks vara utmanande även i digitala 
transformationsprocesser. 

5.2. Centrala valsituationer 	
Både tidigare forskning och denna studie har konstaterat att den digitala transformationen är 
komplex för många verksamheter och att det uppstår många utmaningar längst vägen. När vi 
studerat tidigare forskning kring digital transformation blir det tydligt att majoriteten av 
forskningen fokuserat på ett tekniskt perspektiv. Bland annat implementering av teknologi i 
organisationer, processer, IT-kapacitet samt modeller som försöker förutspå en kronologisk 
digital mognadsnivå för organisationer (Poeppelbuss & Röglinger, 2011). Att forskningen har 
fått ett sådant teknologiskt perspektiv är dock inte särskilt förvånande med tanke på att 
informationsteknologin, digitala innovationer och plattformar är en stor del av vad som 
influerar samhället i helhet. Informationsteknologin och nya digitala innovationer 
kännetecknas även av en komplex sammansättning, rekombinationer av befintliga teknologier 
och snabb föränderlighet (Brynjolfsson & McAfee, 2015) vilket gör att forskning snabbt blir 
utdaterat. Vad vi har konstaterat i denna studie verkar det även vara just teknologi som utgör 
en stor osäkerhet inom många organisationer. Digital transformation omfattar dock är mer än 
bara användandet av teknologi (Kane et al., 2015). Beteendevetenskapliga aspekter har i 
mindre skala börjat studeras i digital transformation genom bland annat organisationskultur 
(McConnell, 2015) och ledarskap (Fitzgerald et al., 2013; Horlacher & Hess, 2016). 	

Till skillnad från detta har denna studie bidragit med med annan synvinkel. Vi 
har  identifierat komplexa valsituationer under transformationsprocessen, där organisationer 
tvingas fatta viktiga organisatoriska beslut. Analysen i denna studie bidrog till att identifiera 
totalt sex val som organisationer möter under sin transformationsprocess: valet att investera i 
digital transformation, val av framtidsvision, valet av medverkande personer, val av 
fokusområden för digitala lösningar, valet att förändra nuvarande arbetssätt och slutligen valet 
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att omvärldsbevaka samt informationssökning. Varav vi menar att dessa beslut både i mindre 
och större skala påverkar utfallet för resterande transformationsprocess. Att identifiera 
valsituationer under transformationsprocessen menar vi är grundläggande för att 
organisationer i framtiden ska kunna fatta bättre genomtänkta beslut i den digitala 
transformationens komplexa sammanhang. Valsituationerna kan vidare fungera som riktlinjer 
för verksamheter och skapar förutsättning att redan från början koordinera, förankra och få 
stöd i dessa situationer. Vilket vi även menar kan spara tid och minska många av de 
beteenderelaterade aspekterna som vi identifierade i temat ovan, som osäkerhet och oro. Vi 
menar vidare på att dessa valsituationer skiljer sig från processer som exempelvis maturity 
models (de bruin, 2005; Poeppelbuss & Röglinger, 2011) då de nödvändigtvis inte behöver ske 
i någon kronologisk ordning utan kan förekomma fram och tillbaka under processen. Eller till 
och med parallellt. 	

Så vitt vi vet är detta ett tämligen outforskat ämne inom forskningsfältet för 
informationssystem och vårt är därför ett unikt teoretiskt bidrag. Den forskning som vi har 
identifierat om val inom IS-fältet relaterar främst till forskning om Decision Support Systems 
(DDS) (Fedorowicz & Konsynski, 1992; Arnott, 2006; Kloör, Monhof, Beverungen & Braäer, 
2017). I forskningsdiscipliner som exempelvis management har vi sett liknande studier kring 
organisatoriska val vid organisationsförändring, men där man snarare har  studerat hur ledare 
prioriterar olika val i förhållande till organisatorisk kapacitet (Allen, 1978; Singh, 1986).	

Som konstaterat har vi identifierat sex valsituationer, men vad vi dock ser utifrån 
informanternas uttalanden som presenteras i analysen omfattar dessa val många 
kringliggande aspekter som organisationerna behöver ta ställning till. Exempelvis kan “valet 
av vilka som aktivt ska medverka i transformationsprocessen” vid första anblick verka basalt, 
men det väcker vidare frågor kring vad är då rätt personer? I analysen (se 4.3.1) presenterades 
det att det inte endast är viktigt med en blandad grupp med personer av olika kompetens utan 
att det måste också vara personer som är aktivt engagerade och vill transformeras. Det kräver 
även vidare tanke kring kundinvolvering, frågor kring externa samarbeten och vem eller vilka 
som har beslutsfattande makt. Likaså i “Val av fokusområden och digitala lösningar” så 
handlar det inte endast om att välja vilka digitala tjänster utan de måste ställas i relation till 
framtidsvisionen. Detta väcker även vidare utredningar kring utveckling, prototyper, test, 
design och samarbeten. I den kommunala verksamhetens fall även frågor om upphandling. Vi 
argumenterar därför för att de identifierade valsituationerna under den digitala 
transformationen kan ses som sex huvudval men att dess omfattning innebär flera olika 
omkringliggande organisatoriska beslut.	

Utifrån de sex olika huvudvalen kan man göra ytterligare kategoriseringar genom att dela 
upp dem i strategiska respektive operativa val (se tabell 2). De strategiska valen menar vi är 
mer långsiktiga, planerande, värdeskapande och lägger grunden för flera av de andra valen. 
Här klassar vi exempelvis “Val av vision och plan” som ett strategiskt beslut då det är något 
som verksamheten över tid arbetar för att uppnå och kan ligga flera år fram i tiden. Det 
involverar även planering för hur organisationen ska nå dit som vidare styr många av de andra 
valen som exempelvis “valet av fokusområden”. De valsituationer som vi klassat som operativa 
val menar vi handlar mer om praktiska utföranden som inte är lika långsiktiga och på en nivå 
av arbetspraxis. Dit kategoriserar vi exempelvis “valet att sluta göra saker”. Detta är ett val som 
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kräver självrannsakan och är mer upp till arbetsgrupper och individer att reflektera över i det 
dagliga arbetet vilka arbetsuppgifter som man dagsläget utövar och identifiera de som skapar 
minimalt värde i förhållande till framtidsvisionen. Lika så tänker vi om “val relaterat till 
informationssökande”, det är en valsituation som ska formulera metoder för hur 
organisationen ska kompetensutvecklas och samla in nödvändig information. 

Tabell 4. Sex centrala valsituationer i den digitala transformationsprocessen 

5.3 Förutsättningar och möjligheter för nudging	
Som beskrivet i resultatet tar en stor del av besluten längs transformationsprocessen i samråd 
med IT-företaget. Man är med och ger stöd och råd i de flesta beslut längs vägen. Dessutom är 
man specialiserade på digital transformation och besitter stora kunskaper om ämnet, vilket 
ger dem goda möjligheter att arrangera dessa valsituationer med kundens bästa i åtanke. I de 
fall  där det finns någon som besitter stora kunskaper om digital transformation och har 
möjlighet att vara med och samråda vid viktiga centrala beslut finns det stora möjligheter att 
använda nudging för att arrangera valsituationerna så sannolikheten att mer framgångsrika 
beslut fattas. Nudgingen kan utföras av exempelvis externa experter, konsulter och interna 
verksamhetsutvecklare. Det viktiga är dock att de besitter kunskap om vilka val som kommer 
gagna organisationens transformationsprocess. Nedan följer ett antal förslag på hur man kan 
använda sig av nudging i de centrala valsituationer som identifierades i denna studie för att 
försöka hantera vissa av de beteenderelaterade utmaningar som uppstår vid digital 
transformation. 	
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Ett centralt val identifierat i denna undersökning är valet av vision och plan. Detta är ett val 
som kräver kunskap om samhällets digitala utveckling och hur man kan använda detta till sin 
fördel. Här finns det möjligheter att använda sig av nudging för att organisation som ska 
transformeras ska välja en vision som kommer ge dem ett så bra resultat som möjligt. Flera 
olika metoder för nudging kan vara effektiva i denna situation. Man kan till exempel. använda 
sig av underlättanden för att underlätta valet av den vision som kommer gagna organisationen. 
Förenkling är en effektiv metod för att knuffa val i komplexa situationer (Sunstein, 2014)  Efter 
att ha diskuterat med organisationen, för att få en bra förståelse för dem och deras komplexa 
situation, kan experten sammanfatta detta till ett par alternativa val som alla är bra val för 
organisationen att ta. Detta gör att det blir mycket enklare att göra bra val i den komplexa 
valsituationen som valet av vision skapar. Detta hjälper även till att hantera eventuella 
utmaningar kring kunskapsbrist hos kunderna. Ytterligare ett sätt att knuffa i denna situation 
är med hjälp av inramning. För att öka sannolikheten att ett visst val görs framställs det på ett 
sätt som gör det enklare att välja än alternativen (Thaler & Sunstein, 2014). Detta kan personen 
med expertkunskap genomföra genom att  till exempel prata om det som det självklara valet 
och styra diskussionerna kring detta till dess fördelar samt presentera nackdelarna med övriga 
val. Detta kan även göras genom att presentera det val man vet är bäst för kunden visuellt 
medan övriga presenteras enbart i text. Förpliktelsestrategier kan även användas för att knuffa 
personer till att faktiskt agera på ett förutbestämt sätt (Sunstein, 2014) och därmed på ett sätt 
som för den digitala transformationen framåt. Själva visionen i sig kan ses som en 
förpliktelsestrategi då den beskriver hur man ska agera i framtiden, vilket ökar sannolikheten 
för att man faktiskt kommer att göra så. För att göra detta extra effektivt är det viktigt att 
experten hjälper till att sätta upp önskvärda beteenden och tidpunkter när organisationen ska 
genomföra detta. Detta ökar motivationen hos dem att faktiskt agera i enlighet med visionen 
(Sunstein, 2014) och hjälper då till att hantera de utmaningar relaterade till motivation som vi 
tidigare identifierat i denna studie. 	

Ovan beskrivna metoder för att knuffa organisationen fungerar även bra på val relaterade 
till informationssökande och val av fokusområden. Detta då dessa val har relativt lika 
egenskaper som valet av vision. De är komplexa val där det finns mycket olika sätt att agera 
och den som väljer måste ofta sätta sig in i olika alternativ man inte har kunskap om. Detta gör 
valen ansträngande och svåra att ta. Genom att skapa färdiga alternativ som man sedan kan 
välja medan gör man det enklare att exempelvis välja det fokusområde som ger bäst resultat 
för organisationen. Genom att använda sig av inramning kan man ytterligare öka 
sannolikheten för att man väljer områden som kommer gagna organisationens digitala 
transformation. Förpliktelse genom att baka in hur och när man ska söka information ökar 
även sannolikheten att man sedan faktiskt söker reda på den information man valt att fokusera 
på. 	

När det kommer till val relaterade till design och prototypande av digitala lösningar och 
koncept kan man använda sig av standardalternativ för att knuffa organisationerna att göra 
val som resulterar i framgångsrika koncept och produkter. När det kommer till konstruerande 
av till exempel en hemsida eller app, finns det experter som besitter kunskap om vad som 
vanligen är en lättnavigerad design, färger som passar tillsammans och så vidare. Genom att 
först höra organisationens idéer och tankar kan denna expert sedan knuffa till ett 



 

 31 

framgångsrikt koncept eller produkt genom att presentera färdiga förslag och prototyper som 
man vet kommer fungera bra. Organisationen kommer då med stor sannolikhet att behålla en 
stor del av dessa förutbestämda förslag (Thaler & Sunstein, 2009) och därmed ökar 
sannolikheten för ett framgångsrikt resultat. Detta kan även ses som en form av underlättande 
då man gör val som kräver mycket kunskap kring design enklare och mer lättillgängliga. I och 
med detta är det även ett sätt att hantera utmaningar kring kunskapsbrist. 	

Ett enkelt sätt att knuffa personer till att ändra beteenden är påminelser (Sunstein, 2014). 
Ett simpelt sätt att knuffa personer i valet att sluta göra saker blir därmed att påminna dem. 
Efter att ha bestämt vilka beteenden som ska upphöra kan utomstående expert eller en intern 
verksamhetsutvecklare hjälpa organisationen att faktiskt ändra sitt beteende genom att skicka 
till exempel ett mail eller boka in ett samtal för att påminna dem att ändra sitt beteende. Denna 
nudge kan vara till hjälp för att hantera utmaningar relaterat till förändring av beteende, vilket 
många informanter i vår studie ansåg vara svårt då man ofta faller tillbaka i gamla mönster. 
Även vid detta val kan förpliktelsestrategier användas effektivt. Genom att i förhand 
bestämma vilka beteenden man ska sluta med och sätta en tidsplan öka sannolikheten och 
motivationen att man faktiskt gör valet att sluta agera på det sättet. En tidsplan ger även 
personen med ansvar för att påminna organisationens medarbetare bra möjligheter att kunna 
göra detta på ett effektivt sätt. 	

Vid valet av vilka medarbetare som aktivt ska medverka i den digitala 
transformationsprocessen har en extern expert begränsade möjligheter att knuffa valet. Som 
vi identifierade i resultatet är en viktig aspekt att de som medverkar är motiverade och vill vara 
med. Externa konsulter har begränsad tillgång till information om detta och det varierar från 
organisation till organisation vilka som kan och vill vara med i projektet. Trots detta kan de 
dock ge en liten knuff med hjälp av standardalternativ. Genom att presentera en lista på 
viktiga personer såsom exempelvis VD:n och andra beslutsfattare som man vet kommer att ge 
positiva effekter på transformationen kan man öka sannolikheten att organisationen väljer att 
rekrytera dessa personer till projektet. En intern medarbetare med kunskaper kring digital 
transformation har dock lättare tillgång till denna information och därmed större möjlighet att 
använda sig av nudging för att öka sannolikheten att rätt personer väljs ut att medverka i 
projektet. Även detta skulle kunna göras genom standardalternativ i form av ett förslag på 
vilka personer som är engagerade i frågan och både borde vara med för en framgångsrik 
transformationsprocess.	

Ytterligare ett val där det finns begränsade möjligheter att använda sig av nudging för att 
påverka en organisations val är valet att faktiskt investera i att påbörja en digital 
transformation. Detta då externa experter ofta kommer in i bilden efter man har bestämt sig 
för att göra det. De blir kontaktade av organisationer som vill ha hjälp med att genomföra en 
digital transformation. I dessa fall har man redan insett att utveckling är ett viktigt val för dem 
som organisation. Detta gör att de har små möjligheter att påverka valet i dessa situationer. I 
de fall där organisationerna inte helt bestämt sig om de verkligen ska göra en transformation 
eller inte kan dock exempelvis interna verksamhetsutvecklare knuffa besluttagare  genom 
inramning till att påbörja en digital transformation. Detta genom att till exempel beskriva 
fördelarna med att investera i projektet och nackdelarna med att inte göra det. Detta för att 
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rama in budskapet på ett sådant sätt att det blir mer sannolikt att de väljer att genomgå en 
digital transformation. 	

I samtliga av de ovan beskrivna valsituationerna kan man även använda sig av socialt 
rättfärdigande för att försöka beslutsfattaren mer mod och för att hantera eventuella 
utmaningar kring osäkerhet som valet skapar. Som tidigare beskrivit i resultatet är en central 
utmaning rädslor för vad förändringen kommer att innebära. Genom att påvisa vad andra har 
gjort för val kan man minska dessa känslor och skapa trygghet hos den som ska välja (Thaler 
& Sunstein, 2009). Detta kan effektivt användas i val av vision genom att ge exempel på vad 
andra i samma bransch gör eller genom statistik på vad andra organisationer har gjort för 
framgångsrika val. Detsamma gäller val av fokusområde, val relaterade till 
informationssökande samt valet av vilka som ska medverka i processen. Genom att visa 
statistik av vad andra har gjort för bra val ökar man sannolikheten för att organisationen också 
väljer den vägen. När det kommer till val relaterade till koncept och produktskapande kan man 
även här använda socialt rättfärdigande för att öka tryggheten och öka sannolikheten för val 
som är positiva för den digital transformationens utveckling. Detta genom såväl exempel på 
bra design som andra har gjort men även genom statistik på vad andra har gjort för 
framgångsrika val. Genom att visa på de effekter av digital transformation andra företag har 
fått och vilka val andra har gjort kan man även knuffa organisationer till att ta steget att faktiskt 
lägga ner resurser på att genomgå en digital transformation. Slutligen kan detta även användas 
för att motivera medarbetarna att sluta göra vissa saker. Detta genom att påvisa hur de flesta 
andra gör, eller om det är något som många har svårt att sluta med, påvisa att andra tycker att 
man borde sluta med det för att skapa trygghet och mod för valet.	
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Tabell 5. Metoder för nudging vid olika valsituationer 

 

5.4 Begränsningar	
Denna studies omfattning medför vissa begränsningar. Dessvärre tillåter det oss inte att 
undersöka de konceptuella nudgingmetoderna vidare i praktiken, för att se vad de hade givit 
för resultat i förhållande till de identifierade utmaningarna. Vi hävdar att om dessa vidare hade 
testats i praktiken i en testgrupp och jämfördes med en annan grupp som inte blivit utsatta för 
nudgingmetoderna hade det kunnat ge oss en bättre bild av effekterna. Studien begränsas även 
genom dess retrospektiva utformning som innebär att informanterna fått tänka tillbaka på 
utmaningar som uppstått under transformationsprocessen. Detta kan göra att viktiga nyanser 
i de beteenderelaterade utmaningarna har missats. Studien har identifierat nya synvinklar på 
digital transformation men det räcker dessvärre inte för att fullt ut härleda problematiken fullt 
ut. Det finns fortfarande mycket kvar att utforska för att fylla den stora kunskapslucka kring 
varför många verksamheter misslyckas att nå uppsatta mål. 

6. Slutsats 
Denna studie har ämnat att studera förutsättningar för att hjälpa organisationer att 
åstadkomma beteendeförändringar, vilket har resulterat i identifierandet av åtta 
beteenderelaterade utmaningar som organisationer beskriver som problematiska under den 
digitala transformationsprocessen. Organisationer finner följande utmanande: bristande mod, 
bristande tålamod, motstridiga behov, svårigheter med förändring av nuvarande tanke- och 
arbetssätt, kunskapsbrist, osäkerhet och rädsla inför förändring, bristande motivation samt 
långsam arbetsstruktur. Dessa utmaningar kan vidare kategoriseras i individuella utmaningar 
och organisatoriska utmaningar som påverkar hur svårt det är att förändra tanke- och 
arbetssätt. Vidare har denna studie  identifierat sex kritiska huvudval som organisationerna 
ställs inför under sin digitala transformationsprocess. Dessa är; valet av en digital satsning, val 
av framtidsvision, val av vilka personer som ska vara involverade, fokusområden för digitala 
lösningar, valet att förändra nuvarande arbetssätt samt val relaterade till sökandet av ny 
information. Vidare kan dessa kategoriseras som strategiska respektive operativa val för 
organisationer. Slutligen presenteras förslag och exempel på hur man kan använda sig av 
nudging i dessa valsituationer för att bidra till skapandet av beteendeförändringar som ökar 
sannolikheten för ett en framgångsrik digital transformation. Vi presenterar hur man kan 
använda sig av nudgingmetoder såsom standardalternativ, socialt rättfärdigande, inramning, 
förpliktelsestrategier, underlättnaden samt påminnelser. Studiens identifierade valsituationer 
påvisar dessutom förutsättningar för att använda nudging för att hantera en majoritet av de 
beteenderelaterade utmaningarna identifierade i denna studie.	
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