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Sverige skall bli bäst i världen på att använda 

digitaliserings möjligheter.

Regeringens digitaliseringsstrategi

Utmaning 1: Skyhöga förväntningar



Digitalisering = Automatisering + Innovation

Utmaning 2: Oklara definitioner
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Magnusson, 2017a.

Utmaning 3: Makro/mikro



Dårarnas sammanslutning

Utmaning 4: Inom/utom



Vilket värdeskapande möjliggör vi, och hur 

fångar vi (delar av) detta värde? 

Utmaning 5: Nya antaganden



EFFEKTIVITET

Planerbart

Långa cykler

Vattenfall

Stora investeringar

Långa projekt

Homogenitet och standardisering

Skalekonomiska fördelar

Diagnostisk styrning

INNOVATION

Dynamiskt

Korta cykler

Agilt

Små investeringar/kostnader

Korta projekt

Heterogenitet och pluralism

Kombinationsekonomiska fördelar

Interaktiv styrning

BALANSERING

Magnusson, 2017b

Relevans idag Relevans imorgon

Utmaning 6: Nya krav på styrning



(O)balansering

Utmaning 7: Ensidig om-balansering mot effektivitet

Förstudier

Lånefinansiering

Risk-undvikande

Avsaknad av politiska mål

Chefsomsättning

Innovationsrädsla

IT-professionalisering

IT Styrning

Fragmenterad utveckling

Formell kontroll

Blandning av 

utveckling och förvaltning

Utvecklingsresurser

Magnusson et al, forth



Utmaning 8: Föråldrad digital infrastruktur



Regeringskansliet 2017-2018

• Uppdrag: Utveckla en modell för mätning och uppföljning av digital mognad 

i offentlig sektor

• Modellen skall (forskarnas tolkning och förhoppning…): 

• Vara grundad i evidensbaserad forskning och en balanserad syn på 

digitalisering

• Vara direkt tillämpbar för offentliga aktörer

• Skapa faktabaserad beslutsunderlag för prioritering och exekvering av 

digitaliseringsstrategier

• Skapa förutsättningar för att lära av varandra och förankring av 

digitaliseringsagendan

• Pilot under våren 2018, lansering augusti 2018. 



Digital Mognad

Trots stora satsningar på
digitalisering sitter
organisationen fast i tidigare

fattade beslut vilket resulterar i
bristande effekt.

Organisationen sitter fast i såväl
tungt begränsande arv och
brister i förmåga vilket hämmar

digitala satsningar och riskerar
att leda till förlöpta kostnader.

Digitala satsningar har hög
verkningsgrad som en effekt av
både möjliggörande arv och

hög förmåga.

Organisationen begränsas av
brister i förmåga vilket leder till
att verkningsgrad av tidigare

genomförda moderniserings-
investeringar uteblir.
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Innovation

• Användarinvolvering

• Öppna data

• Öppen utveckling

• Innovationskultur

• Digitalt först

• Skalning

Effektivitet

• Portföljstyrning

• Förvaltningsstyrning

• Projektstyrning

• Försörjningsstrategi

• Ekonomiska ramar

• Informationssäkerhet och 

integritet

• Standarder

Balansering
• Prioritering

• Kostnadskontroll

• Nyttorealisering

• Nyttokontroll

• Kompetensförsörjning

Användare
• Användarnöjdhet

• Rykte

Organisation
• Kompetensmix

• Arbetsmiljö

Teknik
• Infrastruktur

• Skugg-IT

• Teknisk skuld

• Styrning

http://www.dimios.se/


Om riskerna med ny kunskap… 

Statusrapport

Digital Mognad i 

Offentlig Sektor

2019



Relation till policyändringar

Utveckling i en digital tid – en strategi för grundläggande förutsättningar  1 

 

 

 

 

  

- EN STRATEGI FÖR GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

Utveckling i en digital tid  

DiMiOS driver debatt och lyfter in nya antaganden i digital förvaltning.

Balansering av innovation och effektivitet.

Det digitala arvet.  
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Figur 3. Digital mognad per sektor. 

Figur 2. Spridning digital mognad

Figur 4. Spindeldiagram över områden

41%
Grad av digital mognad i 

offentlig sektor våren 2019

Vi saknar de 

nödvändiga

förutsättningarna för 

att lyckas med 

digitaliseringen. 
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46%
Grad av digitalt arv i offentlig 

sektor våren 2019

Figur 5. Mognad per faktor Digitalt arv.

Vi har ett digitalt arv 

som begränsar vår 

digitalisering. 



39%
Grad av digital förmåga i 

offentlig sektor våren 2019
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Figur 6. Mognad per faktor Digital förmåga.

Vi har bristande 

förmåga att förstå, 

fånga och förändra på 

basis av digitala 

möjligheter. 



31%
Genomsnittlig grad av ”Vet ej”

i offentlig sektor
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Figur 7. Frekvens svar med ”Vet ej”.

Vi har betydande 

kunskapsluckor 

avseende avgörande 

faktorer. 



292
Antal initiativ identifierade i 

offentlig sektor våren 2019

Effektivitet
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Innovation
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Effektivitet Innovation

Figur 8. Initiativens form. Figur 9. Distribution effektivitet vs innovation.

Figur 10. Distribution arv kontra förmåga.

Nuvarande riktning av 

vår digitalisering leder 

till förlupna kostnader 

och påtaglig risk. 



…men nu vet vi! 



Tre möjliga digitala strategier

1.

3.

2.

Strategi 1: 

Förmåga

Strategi 2: 

Fler-front

Strategi 3: 

Arv

Fördelar Snabb synlig 

effekt

Snabb synlig 

effekt

Kostnads-

effektiv

Nackdelar Inlåsning, 

förlupna 

kostnader

Resurs-

krävande, 

förlupna 

kostnader, 

utebliven effekt

Tidskrävande, 

Utebliven 

effekt

Risknivå Medel Hög Låg

Rekommenderad



Summering av rekommendationer

• Inventera och analysera brister i existerande styrning för att föreslå och 
implementera reviderad styrning som ej motverkar digitalisering. 

• Fokusera på att identifiera brister i existerande digitalt arv som begränsar 
hemtagningen av nyttan av nya digitala initiativ. 

• Säkerställ en ändamålsenlig balans mellan initiativ riktade mot digital förmåga 
kontra digitalt arv. 

• Skapa en tydlig översikt av aktuella initiativ avseende om dessa är inriktade mot 
effektivitet eller innovation, samt om de är av operativ- eller strategisk art. 

• Säkerställ en ändamålsenlig balans mellan initiativ riktade mot innovation kontra 
effektivitet och följ upp framsteg. 

• Komplettera existerande internt orienterade initiativ med externt orienterade, där 
användare i ett tidigt skede bjuds in att vara delaktiga i design.  

• Genomför riktad utbildning kring de förutsättningar som krävs för att säkerställa 
accelererad digitalisering. 

• Mät och följ upp digital mognad samt lär av andra genom att både dela och ta del 
av andras lärdomar.  



Behov av ny metod och kunskap

• Hur kan vi designa en portföljstyrning för ändamålsenlig offentlig 

digitalisering? 

• Hur kan vi expandera inkorporering av digital infrastruktur i offentliga 

investeringsbudgetar? 

• Vad är den faktiska kostnaden av det digitala arvet? 

• Hur kan vi inkorporera denna kostnad som faktor i val av digitala 

investeringar? 

• Vad är alternativkostnaden av digitalt först? 

• Hur kan vi skapa en balanserande styrning av offentlig digitalisering? 



Vårdcentral A
Förutsättningar

Konsekvenser

Demografisk förändring

Minskade 

intäkter

Minskad 

personal

Ökad 

efterfrågan

Vakanser
Ökad

mortalitet

Ökade 

sjuktal

2020 2050

Effektiviserings-

behov

Hur kan vi skapa delaktighet och krismedvetenhet? 

Simulering av effekter av 

förändrade förutsättningar. 
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