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Detta är vatten.

David Foster Wallace, avgångstal, Kenyon College, 2005





”Jag har inte något behov av att 
prata med min spis.”

Staffan Bohman, Styrelsens ordförande Electrolux

https://www.svd.se/electrolux-nya-chef-inget-behov-av-att-prata-med-min-spis; Michelman, 2017

”Vårt slutmål är att ha en sann 
koppling till våra användare och 
att skapa legitimt livstidsvärde 

för dem via IoT.”

Zhang Ruimin, VD Haier

https://www.svd.se/electrolux-nya-chef-inget-behov-av-att-prata-med-min-spis


Vart är IKEA på väg?



Frågan om accelererad digitalisering
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Magnusson, 2017a.



Problemet med existerande mognadsmodeller



Brister

Ingen relation 
till forskning

Ensidig syn på 
effektivitet

Tungt 
beroende av 

CMMI

Dålig passform
för offentlig 

sektor

Magnusson, 2017a.

Är icke-ändamålsenliga
Vrider samtalet i fel riktning
Driver upp konsultberoende

Förankrar felaktig syn på digitalisering



Felaktiga antaganden ärvs

Antaganden
• Portföljstyrning à

effektivitet
• IT kostnad/enhet skall 

minimeras
• Styrning à

kostnadstransparensà
effektiv användning

• Styrning= Centralisering 
+ Formalisering à
Kontroll

• Formalisering = Mognad
à Effektivitet

• Pluralism = Ineffektivitet

Rekommendationer
• Eftersträva repetitiva, 

standardiserade, 
personoberoende 
förutsägbara resultat

• Reducera komplexitet, ta 
kontroll för att uppnå 
kostnadseffektivitet och 
produktivitet

• Öka formaliseringsgrad, 
minska utrymme för 
tolkning, direktallokera 
kostnader

Konsekvenser
• Verksamheten är 

optimerad för låg 
förändringstakt i 
omgivningen, stora, 
kapitalintensiva projekt

• Verksamheten är sub-
optimerad för hög 
förändringstakt, mindre 
projekt, dynamik och 
flexibilitet

Magnusson et al. 2017. 



Nödvändiga 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

Antagande 1: Styrning måste balansera

Magnusson, 2017b.



TBM Council. 2016. Accelerating the Mission: Recommendations for Optimizing Federal Technology Cost and Value in the Age of FITARA 



Magnusson, J., Torell, J., Polutnik, L., Ask, U. (2017). Ambidextrous IT Governance in the Public Sector: A revelatory case study of the Swedish Tax Authorities.
In Rusu, L. & Viscusi, G.(Eds.) Information Technology Governance in Public Organizations - Theory and Practice, Springer International Publishing AG

Skatteverkets balans

Strategisk Taktisk Operativ

Skugginnovation= 20% 

96,27% 99,69% 97,53%

3,73% 0,31% 2,47%

FÖRVALTN ING UTVECKLING TOTALT

83,20%

63,57%
76,30%

16,80%

36,43%
23,70%

FÖRVALTN ING UTVECKLING TOTAL

74,18%
83,47%

25,82%
16,53%

STYRDOKUMENT RAPPORTER

Styrningsskugga= 47%



Bimodal mekanism

Totala resurser
effektivitet

Totala resurser
innovation

INNOVATION EFFEKTIVITET

Effektivitets 
creep

Skugg
innovationBegränsar

Förstärker

Från Skatteverket och Försäkringskassan. Se Magnusson et al (2019)



Antagande 2: Arvet spelar roll

Magnusson & Bygstad, 2014 and Magnusson & Juiz, 2018.



Antagande 3: Förmågor är dynamiska

Teece, 2016

Dynamik

Tid

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

II: Fånga: …förmågan att fånga möjligheter. 

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



Antagande 4: Mäta och styra drivande faktorer

FÖRUT-
SÄTTNINGAR

UTFALL



Mognadsmodell



Digital mognad
Organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering



Digital mognad Digital förmåga Digitalt arv= +

Magnusson et al, forth



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

digitala möjligheter



Digital 
förmåga1

2

3

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



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. 



Digitalt 
arv4

5

6

Användare
• Användarnöjdhet
• Rykte

Organisation
• Kompetensmix
• Arbetsmiljö

Teknik
• 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

Digitalt arv
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Innovation

Balansering

Organisation

Användare

Teknik

Effektivitet



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.

A B

C D

DIGITALT ARV

Begränsande Möjliggörande
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www.digitalforvaltning.se

http://www.digitalforvaltning.se/


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

http://www.digitalforvaltning.se/


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. 

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.

Vår ledning fattade ett 
policybeslut kring att all 

verksamhetsutveckling skall 
vara "Digitalt först", och det har 
gett direkt resultat. Landsting 

X. 

Innovation

Exempel på att lära av varandra



1. Identifiera
respondenter

2. Genomför
undersökning

3. Analysera
och agera

2 ggr/år



www.digitalforvaltning.se

För vidare information, 
samt för att komma igång med verktyget DiMiOS:

http://www.digitalforvaltning.se/


Fem flikar:
Vårt resultat

Förbättringsförslag
Allas resultat

Respondenter
Svarsfrekvens

Flik: Vårt resultat
Vårt jämfört med snitt

Vårt per kategori + snitt
Styrkor/ Svagheter

Inspiration till förbättring
Risker/ rekommendationer



Flik: 
Förbättringsförslag

Inspiration



Flik: Allas resultat



Flik: Respondenter
Inbjudan via epost

importera från fil
Meddelanden
av/på

Inbjudan via länk
Se meddelande
och datum



Flik: Svarsfrekvens
Svarsfrekvens

epost
Antal epost
Frekvens

avslutade anonyma
Antal anonyma

Totalt antal


