
Erfarenhet från Lerums kommun

”Få fler att gå utbildning i Digital mognad”



Intervju med Zaneta Lundberg, digitaliseringsstrateg
Lerums kommun

Zaneta, till vilka i din organisation har ni spridit utbildningen? Och varför?

- I 2020 har Lerums kommun identifierat behöv av att jobba med kompetensutveckling i en digital tid 

och under 2021 startat upp projekt som resulterar i flera block som innehåller olika utbildningar för att 

möjliggöra verksamhetsutveckling i en digital tid. 

I första obligatoriska blocken finns bland annat informationssäkerhet, vad är digitalisering, 

övergripande information om vad digitaliseringsstrategi i Lerums kommun är med mera. Som en del av 

grundblocken ligger även Digital mognad utbildningen som ett obligatoriskt steg för alla medarbetare.

I Lerums kommun använder vi digitalisering som en metod för att utveckla vår organisation och det 

gemensamma målet är att utveckla vår omställningsförmåga för att säkerhetsställa att vi jobbar med 

ändamålsenlig digitalisering. Organisationen med hög omställningsförmåga har en hög digital mognad, 

därför blir det viktigt att alla medarbetare har samma grund så att vi pratar om rätt saker och jobbar 

bort det som bromsar vår utveckling i att förverkliga den politiska viljan. 

Digital mognad rapporteras och följs upp som en politisk indikator, vilket gör att kompetensen och 

mätningar blir ännu en viktig del av vår kvalitets och uppföljningsarbete. 

Medarbetare på alla nivåer, från ledning till alla våra arbetsmyror inom hela förvaltningen, kommer att 

vara involverade i detta. 
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Zaneta, ge ditt tips till dem som ska sprida utbildningen. 

För att få en bra spridning inom organisationen underlättar dialog med ledningen och förankringen i 

hela organisationen för att skapa förståelse och förklara syfte. För att undvika att utbildningen 

genomförs och innehållet snabbt glöms bort blir dialogen väldigt viktigt. 

Även format på utbildningen kan vara avgörande. Att genomföra utbildningen individuellt är bra, men 

att tillsammans gå genom materialet på APT eller i annan gruppering som en öppen utbildning 

möjliggör diskussion vilket blir värdefullt för att inte bara lära utan även inkludera medarbetare i det 

arbete som ska genomföras. Det finns diskussion i att dela upp utbildning i två steg så att det blir mer 

kompakt och håller tanken i trim och så att man kan genomföra det på APT och diskutera. 

För vissa yrkesgrupper tänker vi målgruppsanpassa stödmaterialet för att ge dem konkreta exempel 

på vad det innebär till exempel inom olika sektorer: lärande , samhällsbyggnad eller stöd och omsorg. 

Så att man känner igen sig och kan applicera digital mognad i det vardagliga tanke. 

Se utbildningen som ett första steg i att skapa dialog, prata om rätt saker och inkludera. 

Vi tror att gemensam grund och normalisering av det som digitalisering egentligen är ger oss 

förutsättningar för nästa steg och arbetar bort tankesättet att ” jag jobbar med patienter, eller elever 

och kan inget om digitalisering… det får IT lösa.” 

Förståelse, kompetens, involvering, utveckling. Action helt enkelt.




