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Frågan om accelererad digitalisering.
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Ensidig syn på
effektivitet

Är icke-ändamålsenliga
Vrider samtalet i fel riktning
Driver upp konsultberoende
Förankrar felaktig syn på digitalisering

Nödvändiga antaganden.

Antagande 1: Styrning måste balansera
EFFEKTIVITET
Planerbart
Långa cykler
Vattenfall
Stora investeringar
Långa projekt
Homogenitet och standardisering
Skalekonomiska fördelar

INNOVATION
Dynamiskt
Korta cykler
Agilt
Små investeringar/kostnader
Korta projekt
Heterogenitet och pluralism
Kombinationsekonomiska fördelar

Diagnostisk styrning

Interaktiv styrning

BALANSERING

Magnusson, 2017b.

Antagande 2: Arvet spelar roll

Magnusson & Bygstad, 2014 and Magnusson et al, 2018.

Antagande 3: Förmågor är dynamiska

Dynamik

III: Förändra: …förmågan att kombinera och
omkonfigurera resurser.

II: Fånga: …förmågan att fånga möjligheter.

I: Förstå: …förmågan att övervaka och kontrollera möjligheter och hot.
Tid

Teece, 2016

Antagande 4: Mäta och styra drivande faktorer

FÖRUTSÄTTNINGAR

UTFALL

Digital mognad

Magnusson et al, forth

= Digital förmåga + Digitalt arv

Digital mognad
Organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering

Digital förmåga
Förmågan att förstå, fånga och förändra på basis av
digitala möjligheter

Innovation
•
•
•
•
•
•

Effektivitet
•
•
•
•
•
•

Portföljstyrning
Förvaltningsstyrning
Projektstyrning
Försörjningsstrategi
Ekonomiska ramar
Informationssäkerhet och
integritet
• Standarder

Användarinvolvering
Öppna data
Öppen utveckling
Innovationskultur
Digitalt först
Skalning
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Digital
förmåga

Balansering
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•
•
•
•
•

Prioritering
Kostnadskontroll
Nyttorealisering
Nyttokontroll
Kompetensförsörjning

Som organisation är/har vi…
…en portföljstyrning som skapar mycket goda förutsättningar för verksamhetens drift och utveckling i linje med vår strategiska målsättning.
...en mycket väl fungerande förvaltningsstyrning
...mycket väl fungerande metoder och modeller för att styra våra projekt
...en väl fungerande försörjningsstrategi för hur våra digitala behov skall tillgodoses
...tillräckliga medel för att säkerställa en effektiv förvaltning
...en mycket hög nivå av informationssäkerhet och integritet avseende vår data
…efterlevnad av öppna standarder och en aktiv medverkan i internationellt standardiseringsarbete
Har du några exempel på initiativ ni genomfört för att lyckas bra inom ovanstående områden?
Vi har en mycket effektiv drift och förvaltning

Som organisation är/har vi…
...mycket bra på att involvera användare i utvecklingen av nya digitala lösningar.
...mycket bra på att arbeta med öppna data och att säkerställa att data görs tillgänglig för såväl användare som utvecklare
...mycket öppna mot att involvera externa parter i utvecklingen av nya och existerande digitala lösningar
...en mycket stark innovationspremierande kultur
…mycket bra på att alltid tänka digitalt först när vi verksamhetsutvecklar
...mycket bra på att lyfta och skala digitala innovationer så att dessa blir verksamhetsgemensamma
Har du några exempel på initiativ ni genomfört för att lyckas bra inom ovanstående områden?
Vi har en mycket hög digital innovationstakt

Som organisation är/har vi...
...en mycket väl fungerande process för att prioritera digitala investeringar som skapar förutsättningar för såväl effektiv förvaltning och innovation
…full kontroll över kostnader kopplade till det digitala.
...mycket bra på att ta hem/realisera nyttan av våra digitala investeringar.
...mycket bra på att konsekvent mäta och följa upp effekten av våra digitala satsningar.
...mycket bra på att säkerställa långsiktig tillgång till relevant digital kompetens
Har du några exempel på initiativ ni genomfört för att lyckas bra inom ovanstående områden?
Vi är mycket bra på att balansera effektiv förvaltning och digital innovation

Digitalt arv
Summan av tidigare digitala initiativs inverkan på organisationens förmåga att
manövrera i en tilltagande digital värld.

Teknik

Organisation
• Kompetensmix
• Arbetsmiljö
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Digitalt
arv
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Användare
• Användarnöjdhet
• Rykte
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•
•
•
•

Infrastruktur
Skugg-IT
Teknisk skuld
Styrning

Som IT-avdelning har vi…
...en mycket bra kompetensmix bland våra medarbetare som stödjer såväl existerande som inom närtid föreliggande behov.
...en mycket god arbetsmiljö
Har du några exempel på initiativ ni genomfört för att lyckas bra inom ovanstående områden?

Som IT-avdelning har vi…
...mycket nöjda användare
...ett mycket starkt och positivt rykte
Har du några exempel på initiativ ni genomfört för att lyckas bra inom ovanstående områden?

Som IT-avdelning har vi…
...en infrastruktur som möjliggör såväl effektivitet och innovation
...en mycket låg nivå av skugg-IT i form av icke-sanktionerad IT-användning
...en mycket låg nivå teknisk skuld i form av bristfällig dokumentation och uppskjuten utveckling
...en mycket bra styrning som ger både kontroll och förutsättningar för innovation
Har du några exempel på initiativ ni genomfört för att lyckas bra inom ovanstående områden?
Vi har ett digitalt arv som kraftigt begränsar vår handlingsfrihet

Digital Förmåga

Effektivitet
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Teknik

Balansering

Organisation

Användare

Digitalt arv

Hög
Låg

DIGITAL FÖRMÅGA

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.
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Begränsande

Organisationen begränsas av
brister i förmåga vilket leder till
att verkningsgrad av tidigare
genomförda moderniseringsinvesteringar uteblir.

Möjliggörande

DIGITALT ARV

www.digitalforvaltning.se

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

Vår ledning fattade ett
policybeslut kring att all
verksamhetsutveckling skall
vara "Digitalt först", och det har
gett direkt resultat. Landsting

X.

Vi frångick den traditionella
årliga äskningen från IT för att
istället ha rullande treårsplaner. Detta har gjort att vi
har helt andra möjligheter att
planera verksamheten.

Vi valde att satsa på PRINCE2
som projektmetodik och är
mycket nöjda. Det har gjort det
möjligt för oss att vara mer
agila i våra projekt, utan att
tappa i effektivitet. Myndighet

Vi genomförde ett Hackaton
tillsammans med den lokala
högskolan, vilket resulterade i
att vi fick in fem nya prototyper
som vi sen kunde sätta i
produktion. Myndighet X.

Vi skapade en innovationshub där vi
har arbetsrotation med folk från
verksamhet och IT. Detta har lett till
att de innovationer som nu tas fram
är direkt skalbara och möjliga att ta i
bruk generellt inom organisationen.

Kommun X.

Innovation

Vi skapade en parallell process för
innovationsfokuserade projekt, där
dessa ej utvärderas efter samma
premisser som övriga projekt.
Parallellt med detta avsatte vi ca
10% för innovationsprojekt. Kommun

X.

2

X.

Landsting X.
Vi tillsatte en säkerhetsansvarig med
representation i ledningsgrupp.
Detta har gjort det möjligt att lyfta
säkerhets- och integritetsfrågor på
ett annat sätt än tidigare då det
fastnade i det operativa. Kommun X.

Vi skapade en strategisk
kompetensplan för våra it
medarbetare där vi inte bara tittar på
den existerande teknikportföljen vid
nyrekrytering utan även på de olika
riktningar tekniken nu tar. Myndighet

X.

Vi arbetar med värdenätverk
för att identifiera produktmål i
våra utvecklingsprojekt. Vi har
fått ett språk att diskutera även
innovationsnyttor och lyfta in
dessa i projektdirektiven.

Landsting X.

Effektivitet

1

Digital
förmåga
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Balansering

Vi inledde ett närmare samarbete
med vår personalavdelning där vi
arbetar med att specificera den
digitala kompetensen som krävs inte
bara för tekniknära tjänster utan
även i övrig verksamhet. Myndighet

X.

Organisation
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Vi satte tydliga mål för nivån av
personalomsättning vi behöver
för att säkerställa en varaktig
kompetensförsörjning i linje
med våra behov. Landsting X.
Vi inledde en månadsvis uppföljning
av arbetsmiljö bland våra it
medarbetare, som fann brister kring
användardialog. Resultatet blev en
höjning av tillfredsställelsen bland
medarbetare. Kommun X.

Vi analyserade systemloggar för att
kunna se vilka system som skapade
onödig stress. Detta resulterade I att
användare bekräftades genom att vi
var medvetna om var det inte
funkade så bra. Kommun X.

Digitalt
arv

5
Använ
-dare

Vi skapade en intern tävling i
verksamheten där man kunde vinna
en "tekniker för en dag". Resultatet
var en ökad synlighet avseende hur
IT kan hjälpa till i innovation och en
ökad tilltro till it avdelningen.

Myndighet X.
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Teknik

Istället för att skapa mer styrning så
gjorde vi en sårbarhetsanalys kring
vad vi kunde hantera utan styrning.
Det var en kul övning som skapade
många insikter för hur vi skulle
kunna hantera saker framgent.

Kommun X.

Vi införde ett nytt sätt att mäta
användarnöjdhet, där de inte bara
bads fylla i en enkät utan även bjuda
in en tekniker. Listan över brister
blev en fantastisk källa till förbättring.

Landsting X.

Vi hade ett problem med skugg-it,
men införde vi en "allmän
amnestivecka" för skugg-it.
Resultatet var att vi fick in en lång
lista med system där användaren
var mycket nöjd men som vi inte
kände till. Myndighet X.

Vi skapade en parallell miljö för
innovation. Sakta men säkert
har vi nu börjat integrera delar
av vår arvsmiljö till denna nya
miljö, mest för att kunna driva
innovation snabbare och mer
effektivt. Landsting X.

Exempel på att lära av varandra
Vår ledning fattade ett
policybeslut kring att all
verksamhetsutveckling skall
vara "Digitalt först", och det har
gett direkt resultat. Landsting

Vi genomförde ett Hackaton
tillsammans med den lokala
högskolan, vilket resulterade i att vi
fick in fem nya prototyper som vi sen
kunde sätta i produktion. Myndighet

X.

X.

Innovation

Vi skapade en innovationshub där vi har
arbetsrotation med folk från verksamhet
och IT. Detta har lett till att de innovationer
som nu tas fram är direkt skalbara och
möjliga att ta i bruk generellt inom
organisationen. Kommun X.

Exempel på att generella rekommendationer
Organisationen sitter fast i såväl
tungt begränsande arv och
brister i förmåga vilket hämmar
digitala satsningar och riskerar
att leda till förlöpta kostnader.

A

Digitala initiativ löper stor risk att leda till sub-optimering
Digitala initiativ riskerar fastna på konceptuell nivå
Saknas förutsättningar för nyttorealisering och skalning
IT-avdelning agerar motstånd till förändring
Hög grad av reaktivitet och bristande innovationsförmåga
Bristande handlingskraft
Hög risk för förlupna kostnader
Moderniseringsinvesteringar behöver prioriteras
Innovationsinvesteringar behöver undvikas
www.digitalforvaltning.se

1. Identifiera
respondenter

2 ggr/år
3. Analysera
och agera

2. Genomför
undersökning

Status och vägen fram
•
•
•
•

•
•

Modell framtagen via Regeringskansliet
Pilotstudie genomförd
Målsättning är överlämning till Myndigheten för Digital Förvaltning 2019
Temporär förvaltningsmodell (2018-2019)
• Kostnad: 25K per år och organisation för verktygsdrift
• Möjligt Vinnovaprojekt för spridning (Vår 2019)
Visionen är en gemensam modell för offentlig sektor som bidrar till att
skapa kontroll och förutsättningar för accelererad digitalisering
Ta gärna kontakt om ni vill vara delaktiga i fortsatt spridning!

www.digitalforvaltning.se

