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Sammanfattning
DiMiOS (Digital Mognad i Offentlig Sektor) är ett verktyg som hjälper organisationen att mäta
och följa upp digital mognad. Verktyget är framtaget på regeringsuppdrag av svenska
forskare. Det är öppet och forskningsbaserat vilket ger de kommuner som svarar en
möjlighet att jämföra sina resultat med andra svenska kommuner samt att lära av andra
organisationers digitala initiativ. Linköpings kommun har under perioden april-maj 2021
genomfört en andra kommunövergripande mätning på samtliga förvaltningar.
Länk till sammanställning av mätresultat.

I förra årets rapport gjordes jämförelser mellan Linköpings resultat i mätningen med de
nationella övergripande resultaten från övriga Sverige. I år görs jämförelsen med Linköpings
resultat från föregående års mätning. Med detta material har Linköping ett kunskapsunderlag
som ger möjligheten att påverka och förbättra arbetssätt på evidensbaserad grund. Nedan

De utvalda respondenterna får svara på 26 stycken frågor i mätningen utifrån
DiMiOS-modellen. Mätresultaten analyseras utifrån den data som samlas in via mätningen
och baseras framförallt på de resultat som är låga samt de resultat med hög vet ej-frekvens.
Den kommunövergripande analysen är gjord av Digitaliseringsstaben där resultatet kopplas
till Linköpings kommuns nuläge, det vill säga pågående aktiviteter.

Nedan listas slutsatser utifrån den kommunövergripande analysen som förvaltningarna bör
ta i beaktande i tillägg till det man finner i de förvaltningsspecifika analyserna.

1. Delägarskap i digitala beslut
Ambitionen ska vara att alla i de definierade respondentgrupperna känner  sig
involverade i de digitala besluten.

2. Balansering mellan effektivitet och innovation
Vi behöver ha ett gemensamt ramverk/struktur för att se hur kommunens
utvecklingsinitiativ balanseras det vill säga är det utvecklingsinitiativ som
effektiviserar befintliga arbetssätt och processer eller är det utvecklingsinitiativ som
premierar innovation och utforskar nya möjligheter.

3. Samverkan
Behov av ökat samarbete utanför kommunen - innovation med tredje part.

4. Skugg-IT kopplat till kostnadskontroll
Förståelsen för vad skugg-IT är för något behöver öka samt att skugg-IT kan hämma
kommunens digitaliseringsresa.

5. Standarder
För att minska vår tekniska skuld behöver vi öka organisationens förståelse för
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gemensamma standarders betydelser.
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Bakgrund
Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd. Allt färre i arbetsför ålder ska
försörja allt fler, samtidigt som kommunen ställs inför en stor
kompetensförsörjningsutmaning. Kommuner är mitt i en förändringsresa för att tillhandahålla
välfärd på helt nya och smartare sätt. I takt med samhällets accelererande digitalisering
ställs höga krav på offentlig sektor. Parallellt som kommunen ska arbeta med sitt
lagstadgade uppdrag med en hög grad av effektivitet och kvalitet, förväntas även kommunen
skapa nya digitala tjänster för dess invånare och företag. Digitaliseringen för därmed in nya
krav på styrning av kommunens verksamhet.

Digitalisering är aldrig ett självändamål i sig men det är däremot en högkvalitativ och
likvärdig vård och skola, en effektiv stadsbyggnadsprocess samt en öppen, serviceinriktad
och tillgänglig förvaltning. Digitalisering ska förstås som arbetssätt, processer och beteenden
som förändras i snabb takt med stöd eller på grund av ny teknik och datadriven utveckling.1

Digital mognad är en organisations förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. I
och med regeringens högt ställda mål att bli bäst i världen på just detta, och det höga kravet
från individer och företag för att säkerställa offentlig sektors relevans och legitimitet över tid,
blir mätning och uppföljning av digital mognad en nyckelfaktor för framgång.2

I Linköpings kommuns Program för digital transformation, beslutat av kommunfullmäktige
2021-06-15, så ska den digitala mognaden i kommunens verksamheter mätas och följas upp
över tid för att utgöra ett underlag för kommande förändringar.

2 Digital Förvaltning, Digital mognad, vitbok
1 SKR:s strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid
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DiMiOS - om modellen och mätningen
Digitial Mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS) är en modell framtagen med utgångspunkt från
den senaste forskningen som hjälper organisationer att mäta och följa upp sin digitala
mognad vilken mäts genom en positionering i två dimensioner - digital förmåga och digitalt
arv. Digital förmåga mäter organisationens förmåga att förstå, fånga och förändra på basis
av digitala möjligheter. Digitalt arv mäter om existerande infrastruktur och teknik stärker eller
hindrar digital handlingskraft.

Med utgångspunkt i de två dimensionerna positioneras organisationens digitala mognad
enligt Figur 1. Som framgår av Figur 1 utmärks organisationer inom respektive kvadrant av
särskilda förutsättningar för digitalisering. De olika kvadranterna identifierar även risker och
rekommendationer för organisationens fortsatta arbete med digitalisering.

Figur 1. Modell för digital mognad med generella rekommendationer

För att kunna mäta och följa upp organisationens digitala mognad bryts de två
dimensionerna ned i sex stycken kategorier och 26 stycken tillhörande mätpunkter enligt
Figur 2.
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Figur 2. Nedbrytning av dimensioner

Den digitala mognaden mäts genom en enkät som skickas ut till en definierad målgrupp i
Linköpings kommun. Målgruppen för mätningen är samtliga tjänstepersoner som är en del
av organisationens digitaliseringsarbete och tar beslut kring detsamma. I Linköpings
kommun har bland annat följande roller pekats ut:

● Kommunledning
● Chefer
● Verksamhetsutvecklare
● Strateger
● Processutvecklare

Enkäten bygger på ett antal påståenden som de svarande tar ställning till på en skala från 1
(instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt). Påståendena ska besvaras utifrån den
svarandes egen förvaltning och bästa förmåga. På det sättet blir det möjligt att jämföra olika
förvaltningar inom kommunen. Anser den svarande att den inte har tillräcklig information för
att ta ställning till påståendet väljer den svarsalternativet ”vet ej”.
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Resultat och analys
Linköpings kommuns digitala mognad ligger, år 2021, på 44%. Det går inte att göra en rättvis
jämförelse mot föregående års mätning då den delades upp på två år, 2019 och 2020, för de
olika förvaltningarna. Däremot kan vi se, likt föregående års rapport och analys, att
Linköpings kommun har en lägre digital mognad generellt än den nationella digitala
mognaden som för 2021 ligger på 48%.

Linköpings resultat för 2021 kommer att jämföras med 2020 års mätning. Svarsfrekvensen
på de olika förvaltningarna för mätning år 2021 är följande:

● Kommunledningsförvaltningen: 73%
● Verksamhetsstöd och service: 75%
● Social- och omsorgsförvaltningen: 67%
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: 74%
● Kultur- och fritidsförvaltningen: 56%
● Leanlink: 58%
● Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen: 28%

Linköpings kommuns antal respondenter, jämfört mot andra organisationer som använder
DiMiOS, är relativt hög. Mätningen gick år 2021 ut till 591 respondenter varav 282
respondenter har svarat på mätningen vilket ger en svarsfrekvens om 48% vilket bör tas i
beaktning vid analys och slutsatser. År 2020 skickades mätningen ut till 602 respondenter
varav 262 respondenter svarade på mätningen vilket gav en svarsfrekvens år 2020 om
43,5%. Det bör observeras att både för 2020 och 2021 års mätningar har coronapandemin
upptagit stor del av Linköpings kommuns verksamhet varför det till viss del kan förklara en
låg svarsfrekvens. Målvärdet för svarsfrekvens bör vara närmare 100%.

Fråga Linköping 2021
Respondenter: 282

Linköping 2020
Respondenter: 262

Är ni på något sätt
inblandad i beslut som har
en koppling till er
organisations
digitaliseringsarbete?

Nej: 26% Nej: 24%

I resultatet för Linköpings kommun svarar mer än en fjärdedel, 26%, av respondenterna att
de inte är en del av digitaliseringsbeslut trots att respondentgruppen är framtagen utifrån att
de ska jobba med/ta beslut kring frågor som rör digitalisering i sina respektive förvaltningar.
Detta är en ökning från föregående års mätning.

Målvärdet bör vara närmare 0% än vad den är i dag varför delägarskap i digitala beslut är en
fortsatt prioriterad fråga (slutsats 1).
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Digital förmåga
Tack vare en allt mer mogen portföljstyrning visar Linköpings kommun nu på en god översikt
av organisationens samtliga digitala initiativ, samt en god inblick i hur dessa initiativ stödjer
verksamheternas målsättningar. Resultaten visar också på att det finns tillräckliga
ekonomiska medel för att säkerställa en långsiktigt effektiv förvaltning av våra system.
Vi behöver däremot bli bättre på att balansera våra digitala initiativ. Genom mätningen blir
det synligt att kommunen skulle behöva prioritera ett gemensamt ramverk för att medvetet
hantera och identifiera vilka utvecklingsinitiativ som handlar om effektivisering och vilka som
fokuserar på innovation. Effektivisering handlar om att till exempel automatisera befintliga
processer eller att effektivisera våra arbetssätt medan innovation handlar om att utforska nya
möjligheter - att våga premiera initiativ som ligger utanför ramen för vad vi gör i dag. Vi
behöver också se över var våra utvecklingsinitiativ ligger på skalan intern kontra extern
utveckling, alltså i vilken omfattning riktar sig våra initiativ internt inom
förvaltningsorganisationen kontra externt mot kommuninvånare, företag etcetera. Resultatet
från forskningsrapporten “Sveriges kommuners digitaliseringsstrategier” , framtagen av34

Göteborgs universitet 2021, visar att Linköpings kommun idag har en tyngd mot intern
effektivitet jämfört med extern innovation (slutsats 2).

Linköpings kommun är rödmarkerad i matris ovan.

4 Matris
3 Sveriges kommuners digitaliseringsstrategier, Göteborgs universitet, 2021
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Resultatet ovan stämmer överens med resultaten i årets DiMiOS-mätningen som visar att en
stor andel, 52%, inte känner till om/hur vi är öppna för att “involvera externa
utvecklingspartners i utveckling av digitala lösningar”. Kommunen har, genom projektet
Ignite, påbörjat ett arbete och ett samarbete med Linköpings Science Park för att identifiera
processer för samverkan med näringsliv, en satsning som vi aktivt behöver engagera oss i,
dra nytta av och vidareutveckla (slutsats 3).

En förutsättning för extern innovation är att man jobbar aktivt med användarinvolvering, att
man samskapar med slutanvändaren i utvecklingens alla faser för att nå en ny och
värdeskapande lösning. Det finns en risk för att resultaten i mätningen är något missvisande
i en positiv riktning då vi som kommun kan ha svarat utifrån att vi har en god vana att
genomföra enkäter och undersökningar, vilket dock inte är detsamma som att samskapa.
Svaren motsvarar då inte det som efterfrågas i användarinvolvering.

Kommunen har fått låga värden på innovationskultur, det vill säga en kultur präglad av
nyfikenhet och lärande och som uppmuntrar nya idéer och utmanar invanda sätt att göra
saker på och som säkerställer att rätt förutsättningar finns på plats för att innovation skall
kunna prioriteras och genomföras på ett effektfullt sätt. Förutom balansering mellan
innovation och effektivitet i utvecklingsportföljer och i de ekonomiska ramarna så handlar
detta om att våga lämna en förvaltande kultur och gå mot en mer undersökande och lärande
kultur. Här blir ledarskapet avgörande för verksamhetens riktning.

Inom såväl innovationssatsningar och effektiviseringssatsningar behöver vi bli bättre på att
följa upp effekterna av våra satsningar för att kunna påvisa nyttor men också för att kunna
hämta hem och identifiera skalnings- och spridningsmöjligheter men även för att kunna
realisera nyttor och tillämpa dessa i nya initiativ och satsningar.

Inom kategorin balansering, vilket definieras som styrningsförmåga för säkerställande av en
kontinuerlig och dynamisk balans mellan effektivitet och innovation, ligger tre av de lägsta
faktorerna i mätningen; kostnadskontroll, nyttokontroll och nyttorealisering. Inom alla våra
digitaliseringsinitiativ behöver vi därför utveckla vår förmåga att följa upp och dra nytta av
effekterna.

Detta korrelerar med den nationella statusrapporten om digital mognad i Sverige som drar
slutsatsen att offentlig sektors digitaliseringsarbete har fokuserat på att skapa nödvändiga
förutsättningar för effektivitet och innovation men att riktade insatser krävs kring balansering.

Inom digital förmåga är det enbart faktorerna portföljstyrning samt informationssäkerhet5

och integritet som visar över 50% vilket är gränsen för att den digitala förmågan kan börja
anses som hög. Beträffande informationssäkerhet så har 56% svarat att de inte vet, vilket
visar på behov av ökad kommunikation och kompetensutveckling.

5 Statusrapport Digital Mognad i Offentlig Sektor 2021
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Digitalt arv
I dimensionen “Digitalt arv” får respondenterna svara på frågor om IT-avdelningen (eller
motsvarande beroende på var IT-kompetensen finns organiserad). Eftersom kommunens IT
är separat från verksamheterna präglas svaren från respondenterna av ett högt andel “Vet
ej” vilket är fullt naturligt på vissa av frågorna. På kommunövergripande nivå är det av
relevans att analysera det digitala arvet men för förvaltningarna, och i deras egen analys av
respektive förvaltnings mätresultat, bör fokus snarare ligga på att utvärdera skugg-IT och
eventuellt tyda var kompetenshöjande insatser krävs kring just det digitala arvet.

Mätningens resultat visar att respondenterna upplever att Linköpings kommun har en låg
användning av skugg-IT men också en hög frekvens av “Vet ej” (71%) varför denna är värd
att lyfta i analysen. Detta innebär att kommunens respondenter inte vet vad skugg-IT är för
något eller vad för konsekvenser en hög andel skugg-IT kan medföra. Med skugg-IT avses
den del av organisationens IT-stöd som IT-avdelningen inte har godkänt eller saknar vetskap
om, det vill säga IT-stöd som den enskilda avdelningen/enheten har köpt in själv. Exempel
på skugg-IT, som vi vet finns i organisationen, är Trello, OneNote, Teams etcetera.  Skugg-IT
kan hämma organisationen i att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter och medför
även minskad kostnadskontroll över digitalisering då vi inte kan följa upp alla kostnader
eftersom organisationen inte har full koll på detsamma (slutsats 4).

Lägst mäts faktorerna infrastruktur, teknisk skuld och styrning vilka alla är inom kategorin
teknik. Resultatet påvisar att den tekniska skulden har sjunkit i mätningen sen föregående år
och kan bero på att vi bygger lösning för lösning utan att jobba med gemensamma
standarder i organisationen. Den tekniska skulden kan leda till stegrande
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underhållskostnader och hinder för vidareutveckling, varför vi behöver öka kompetens och
medvetenhet kring öppna standarder i verksamheterna (slutsats 5).

Även dessa tre faktorer - infrastruktur, teknisk skuld och styrning - synliggörs i den nationella
statusrapporten där behov av att arbeta agilt har mötts upp med snabba genvägar i
utvecklingen, på grund av pandemin, vilket har lett till en ökad teknisk skuld. Existerande
IT-styrning har mer och mer blivit ifrågasatt och identifierad till viss del som kontraproduktiv
gällande stöd för agilt arbetssätt.6

Jämförelser mellan förvaltningar
Nedan listas förvaltningarnas olika resultat vilken påvisar att Verksamhetsstöd och service
(VSS) har i mätningen den högsta digitala mognaden på 57% (3,8) medan Social- och
omsorgsförvaltningen (SOF) har den lägsta digitala mognaden på 38% (2,9). En intressant
slutsats här att dra, som även har påvisats i forskning, är att interna serviceförvaltningar
tenderar att ha en högre digital mognad än de förvaltningar vars främsta huvuduppdrag är
att möta kommuninvånare i olika välfärdstjänster vilket kan bero på att förvaltningarna är
utsatta för olika typer av förändringstryck när det gäller digitalisering i form av interna kontra
externa förväntningar.7

7 Statusrapport Digital Mognad i Offentlig Sektor 2020
6 Statusrapport Digital Mognad i Offentlig Sektor 2021
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Fortsatt arbete och uppföljning av mätresultatet
Utifrån antalet svarande på mätningen, samt antalet vet-ej-svar, behövs en ökad förståelse
för varför vi gör dessa mätningar och vad resultatet ska leda till. Vi behöver gå “från mätning
till förflyttning” där verksamheterna har förståelse för hur resultaten kan användas för att få
effekt i sin verksamhetsutveckling. Den kommunövergripande rapporten kommer att
presenteras av digitaliseringsdirektören i kommunledningsgruppen samt i strategisk grupp
för digital transformation för att få spridning i förvaltningarna.

Under 2022, kommer en kommunikationsplan att tas fram för att öka förståelsen för
innehållet i digital mognad. Processen för mätning och uppföljning kommer också att
utvecklas genom stöd och rekommendationer för analys av resultaten.

Under 2022 kommer samtliga medarbetare och chefer att erbjudas kompetensutveckling
inom digitalisering genom en digital utbildning med fokus på digital mognad, framtaget av
Sveriges Kommuner och Regioner. Linköpings kommun har som mål att minst samtliga
respondenter som mäter organisationens digitala mognad kommer att genomföra
utbildningen.

Vi rekommenderar också taktisk grupp för digital mognad (förvaltningsrepresentanter) att,
tillsammans med Kommunledningsförvaltningen, i högre grad delta i det nationella nätverket
och dess nätverksträffar där SKR är samordnande.

Vi behöver ta tillvara på och vidareutveckla den delakultur som växer fram i Linköpings
kommun gällande utvecklingsinitiativ. Detta för att möjliggöra skalning, spridning och
maximal effekthemtagning.
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Program för digital transformation
Den 15 juni 2021 antog kommunfullmäktige Program för digital transformation vilket är ett
politiskt styrdokument som syftar till att verka styrande i planering, budget, uppföljning och
genomförande av kommunens verksamhet utifrån att ta tillvara på digitaliseringens
möjligheter.

I kapitel 2.2 Sammanhållen ledning, styrning och organisation står det:

I Linköpings kommun är chefer och ledare på alla nivåer nyckelpersoner som ska ges
förutsättningar och stöd i att utveckla egen verksamhet med stöd av digitaliseringens
möjligheter där effektivitet och innovation är i balans.

Den samlade digitala mognaden i kommunens verksamheter ska mätas och följas upp över
tid för att utgöra ett underlag för kommande förändringar.

Att arbeta för ökad digital mognad i organisationen har inget egenvärde i sig utan syftar till
att skapa den förflyttning som krävs för att möta möjliggöra samtidig innovation och
effektivisering inom välfärden för att möta kommande utmaningar.

Det framtida arbetet med - både mätning och uppföljning av - digital mognad, utifrån
Program för digital transformation, kommer att ta ett nytt strategiskt grepp under hösten
2021 för att konkretiseras mer.

IT-styrning
Den övergripande och samordnande styrningen av IT i Linköpings kommun utgår från
styrmodellen PM3. Den 8 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att anta Riktlinjer för
IT-styrning med syfte att skapa en gemensam strategisk styrning av IT för såväl den enskilda
verksamheten som för helheten.

IT-styrning och organisationens digitala mognad går hand i hand och förmågan är viktig för
Linköpings digitala transformation. Genom att mäta organisationens digitala mognad
utmanas vi i att reflektera bland annat över hur vi prioriterar digitala initiativ, involverar
användare, öppnar upp vår utveckling samt hanterar organisationens digitala arv.

Nationell skalning av digital mognad
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har blivit beviljade stöd från svenska ESF-rådet
med syfte att stärka kommuners och regioners förmåga att trygga kompetensförsörjningen
och ställa om i en digital tid. I ESF-projektet Digital mognad vill SKR, baserat på ett
vetenskapligt ramverk, stötta kommuner och regioner att på ett strukturerat sätt höja sin
digitala mognad. Det görs genom att bland annat tillhandahålla DiMiOS som
självskattningsverktyg, erbjuda anställda inom dessa organisationer utbildning i digital
mognad samt även tillhandahålla ett konkret metodstöd för organisationerna att kunna
underlätta i arbetet med resultatet. Målet är att öka kommuners och regioners digitala

15 (21)



mognad från 2020 års 47% till 55% våren 2023. Projektet pågår mellan 2021-03-01 –
2023-02-28.

Linköpings kommun har valt att ansluta sig till den nationella skalningen av digital mognad.
Konkret innebär det:

● En kostnadsfri e-utbildning om digital mognad kommer att finnas tillgänglig mellan
oktober 2021 till december 2022.

● Flertalet metodstöd som projektet levererar kommer att kunna användas både från
centralt håll och från de olika förvaltningarna för att jobba med mätresultatet men
också uppföljning av e-utbildning, förkovring i digital mognad och de olika faktorerna
samt digitalisering kopplat till förtroendevalda och politiken.

● Erfarenhetsutbyten och samverkan med samtliga anmälda kommuner och regioner i
projektet.

Samtliga leveranser från det nationella projektet kommer att lyftas både i strategisk och
taktisk grupp för digital transformation, i objektledarforum samt i arbetsgruppen för DiMiOS
som består av representanter från samtliga förvaltningar i syfte att förankra genomförande
av leveranser.

Bilaga, förklaring av modellens principer

Digital förmåga

Effektivitet

Portföljstyrning Portföljstyrning pekar ut riktningen för
verksamhetens utvecklingsarbete. Enskilda
initiativ kopplas genom denna till den
strategiska planeringen i organisationen.
Syftet med portföljstyrningsarbetet är att ge
ledningen vägledning i att fatta medvetna
beslut om vilka utvecklingsinitiativ som
bidrar till störst invånar- och
verksamhetsnytta. En portföljbaserad
hantering av förändringsinsatser hjälper till
att säkerställa enhetlighet, tydlig
målstyrning, effektivitet i användning av
resurser och optimerad nyttorealisering.

Förvaltningsstyrning Förvaltningsstyrning handlar om att, inom
ramen för den ordinarie verksamheten,
omhänderta den löpande hanteringen och
vidareutvecklingen av system och
IT-tjänster. Förvaltningsuppdraget är en

16 (21)



förutsättning för såväl drift och utveckling
och utgör största delen av IT-budgeten.

Projektstyrning Projektstyrning innefattar hantering och
framdrift av enskilda utvecklingsinitiativ i
projektform. Projektformen är vid sidan av
vanlig linjeverksamhet det vanligaste sättet
att organisera utvecklingsarbete.

Försörjningsstrategi Denna beskriver principer för försörjning av
IT-infrastrukturen och IT-stödet.
Försörjningen kan ske via olika
affärsmodeller och skapa ett mer eller
mindre omfattande leverantörsberoende.
Här behöver hänsyn tas till graden av
önskad kontroll och flexibilitet. Ett alternativ
är eget ägande och ett annat att hyra till en
månadskostnad (molntjänster).

Ekonomiska ramar Ekonomiska ramar avser säkerställandet av
tillräcklig och stabil finansiering av
digitaliseringen, sett ur ett
livscykelperspektiv (både utveckling,
förvaltning och avveckling).

Informationssäkerhet Information utgör grunden för
digitaliseringen och genom detta ställs höga
krav på förmågan att vidmakthålla en hög
nivå av säkerhet och integritet.
Informationssäkerhet innebär skydd av
information utifrån krav på dess
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Innovation

Användarinvolvering Informationsinhämtning och/eller
samskapande som möjliggör för en
(blivande) slutanvändare (medarbetare,
medborgare, företag) av en digital lösning
att påverka dess utformning under
utvecklingens samtliga faser.

Öppna data Data är en representation av fakta, begrepp
eller instruktioner i en form lämpad för
överföring, tolkning eller bearbetning av
människor eller maskiner. Öppna data är
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allmänt tillgängliggjord data som andra kan
använda fritt utan inskränkningar i form av
exempelvis immaterialrättsliga hinder
såsom upphovsrätt och patent. Den
möjliggör både utveckling och förbättring av
interna och samhällsnyttiga tjänster.

Öppen utveckling Öppen och transparent utveckling som
andra parter kan ta del av och bygga vidare
på. I sammanhanget nämns ofta begreppet
öppen källkod vilket betyder att
programvarukoden är fritt tillgänglig att
laddas ner för användning, anpassning
samt vidareutveckling.

Innovationskultur En kultur präglad av nyfikenhet och lärande
som uppmuntrar nya idéer och utmanar
invanda sätt att göra saker på. Den
säkerställer att rätt förutsättningar finns på
plats för att innovation skall kunna
prioriteras och genomföras på ett effektfullt
sätt.

Digitalt först Med detta åsyftas att digitala lösningar
utgör förstahandsvalet vid all form av
verksamhetsutveckling.

Skalning Avser spridning av digitala lösningar för att
möjliggöra bredare användning. För att
uppnå ekonomiska fördelar på
verksamhetsövergripande nivå krävs
förmågan att lyfta digitala initiativ från
enskilda avdelningar/enheter till gemensam
förvaltning och drift.

Balansering

Prioritering Både effektivitets- och innovationsinitiativ
behöver prioriteras. Effektivitetsinitiativ
avser förbättringar av befintliga processer
och arbetssätt. Innovationsinitiativ avser
utforskande av nya möjligheter.

Kostnadskontroll Avser kontroll och uppföljning över
organisationens kostnader och dess
transparens. Detta är nödvändigt för såväl
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trovärdigheten som genomförbarheten av
digitala initiativ.

Nyttokontroll Avser kontroll och uppföljning av direkta
och indirekta nyttor av tidigare genomförda
digitala initiativ. Detta är en förutsättning för
att nyttor ska kunna realiseras.

Nyttorealisering Nyttorealisering handlar om att realisera
och identifiera effekterna av
verksamhetsutveckling. Nyttorealisering är
en ledningsstrategi designad för att sy ihop
verksamhetens befintliga styr- och
ledningsprocesser, för att samverka mot det
gemensamma målet att realisera den
förändring man eftersträvar.

Kompetensförsörjning Säkerställande av tillgång till kompetens på
individnivå (genom rekrytering eller
kompetensutveckling) som möjliggör nya
arbetssätt och som behövs för att kunna
bygga de organisatoriska förmågor som i
sin tur är nödvändiga för att kunna dra nytta
av digitaliseringens möjligheter.

Digitalt arv

Organisation

Kompetensmix Kompetensen hos medarbetare på
IT-avdelningen (eller motsvarande,
beroende på hur IT-kompetensen är
organiserad) behöver matcha behovet såväl
i dagsläget som framgent. Digitalisering
innebär ofta behov av modernisering och
utveckling med ny teknik, vilket ställer krav
på utökad kompetens.

Arbetsmiljö Arbetsmiljö är allt det som påverkar hur vi
har det på jobbet. Den kan delas in i fysisk,
digital samt organisatorisk och social.
Brister i arbetsmiljön för IT-medarbetare (på
IT-avdelningen eller motsvarande,
beroende på hur IT-kompetensen är
organiserad) kan skapa svårigheter att
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attrahera och behålla relevant kompetens
för framtida behov.

Användare

Användarnöjdhet Systemanvändarnas uppfattning om
IT-miljön har stor påverkan på deras vilja att
aktivt arbeta tillsammans med
IT-avdelningen (eller motsvarande,
beroende på hur IT-kompetensen är
organiserad) för att skapa förbättringar.
Detta missnöje riskerar också leda till ett
minskat nyttjande av befintliga IT-system
och ökad användning av sådana system
som inte godkänts centralt (så kallad
skugg-IT)

Rykte Brister i leveransförmåga över lång tid leder
till låg tillit till, och svagt förtroende för,
IT-avdelningen (eller motsvarande,
beroende på hur IT-kompetensen är
organiserad). Detta leder i sin tur till en
passiv användarkultur som hämmar
framtida utveckling.

Teknik

Infrastruktur IT-infrastrukturen är verktygslådan som får
verksamheten att fungera. Här omfattas alla
de system och komponenter som
tillsammans möjliggör skapande, hantering,
lagring och delning av data. Brister i
infrastrukturen leder till trögrörlighet vid de
förändringar som är nödvändiga för
digitalisering, vilket hämmar innovation,
skapar inlåsningseffekter och leder till höga
kostnader.

Skugg-IT Med skugg-IT avses den del av
organisationens IT-stöd som IT-avdelningen
(eller motsvarande, beroende på hur
IT-kompetensen är organiserad) inte har
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godkänt eller saknar vetskap om, det vill
säga IT-stöd som den enskilda
avdelningen/enheten har köpt in själv.

Teknisk skuld Med teknisk skuld avses brister
(felaktigheter) i tidigare genomförd
IT-utveckling och bristfällig dokumentation
av denna. Skulden leder till stegrande
underhållskostnader och hinder för
vidareutveckling.

IT-styrning Styrningen behöver stimulera och skapa
förutsättningar för såväl effektivitet som
innovation.
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