
Digital mognad i  
kommun och region

Så tycker 144 kommuner och regioner 
om sin digitalisering

PwC har frågat 144 kommuner och regioner om deras 
digitaliseringsmognad. Undersökningen är gjord i enkätform 
och telefonintervjuer under perioden april – maj 2020.  

Vi är alla överens om att den svenska 
välfärden står inför en enorm utmaning 
de kommande åren. De senaste åren 
har den prövats hårt, allt från flykting-
strömmen 2015 till covid-19 under 2020. 
Dock har medborgarna ett stort behov 
av att välfärden fungerar oavsett kriser 
eller inte. 

De senaste åren har kommuner och regioner sett 
digitaliseringen som ett stort stöd i att kunna hantera 
och öka servicegraden till sina medborgare. 2018 lät 
PwC göra en enkät som gick ut till samtliga kom-
muner och regioner. I år har vi gjort en uppföljning 
av denna enkät för att kunna jämföra och analysera 
om det har skett någon förflyttning under dessa två 
år. Vi adderade dessutom en fråga kring om och hur 
covid-19 har påverkat digitaliseringstakten. 

Denna rapport visar hur kommuner och regioner ser 
på sin digitala mognad samt vilka hinder och möjlig-
heter som finns för att få stöd av digitaliseringen så 
att fler medborgare får bättre service och en högre 
grad av kostnadseffektivitet. Det vi kan se är att det 
inte har skett någon markant förflyttning, men att det 
går åt rätt håll. 



En mindre förflyttning har skett i den digitala mognaden

När PwC gjorde enkäten 2018 kunde vi se att över 
hälften av alla kommuner och regioner skattade sig 
själva som en tvåa på en femgradig skala över sin 
digitala mognad. Därefter var det ett relativt stort 
gap ner till tre och fyra, medan väldigt få skattade 
sig som en femma. Analyserar vi det material som 
inkommit i år så kan vi se att majoriteten fortfarande 
skattar sig som en tvåa, men att gapet har blivit 
mindre, till en mer ökad digital mognad. 

Vi kan konstatera att det skett en viss förflyttning, 
men fortfarande finns det mycket kvar att önska för 
att nyttja digitalisering som verksamhetsutveckling. 
Det är glädjande att staplarna har planat ut något 
och att det går åt rätt håll. Dock var vår tes innan 
utskicket att en större förflyttning hade skett och att 
majoriteten skattade sig på en trea och uppåt.

Befolkningen i Sverige har höga krav på de  
service instanser som finns i samhället och där  
spelar kommuner och regioner en väldigt stor roll.  
För kommuners attraktivitet är digitalisering en viktig 
del och det finns en fara om det blir för stora skillna-
der mellan små och stora kommuner. 

Om inte kommuner och regioner möter upp med-
borgarnas behov av digitala tjänster behöver de 
kompensera med ökat antal anställda vilket inte 
är ekonomiskt hållbart på sikt. Vi vet också att det 
kommer att finnas ett stort kompetensbehov inom 
de närmsta åren. Det är redan nu svårt att hitta rätt 
kompetens och med en låg digital mognad kommer 
det att bli svårt för kommuner och regioner att hitta 
rätt kompetens även i fortsättningen.

Allting hänger ihop och det som krävs är ett lång-
siktigt tänk och en långsiktig strategi. Vi behöver 
hjälpas åt och vi behöver samarbeta mer. En 
fungerande kommunal och regional organisation 
behöver allt stöd den kan få och där är digitalisering 
en nyckelfaktor. Tillsammans förflyttar vi samhället 
framåt.  

2018

2020

Vi har inte 
påbörjat vår 

digitalisering än

Digitalisering är 
integrerad med 

ordinarie verksam-
hetsutveckling i 

merparten av våra 
verksamheter

Vi har tagit fram en 
strategi/agenda och 

påbörjat arbetet 
med den

Digitalisering 
är integrerad i 

samtliga av våra 
verksamheter

Vår digitala 
strategi/agenda är 
implementerad i 

merparten av våra 
verksamheter

Vet inte/  
Kan inte svara
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Bristande 
kompetens 

hos ansvariga 
chefer

Låg digital 
mognad bland 

personalen i din 
organisation 

Ekonomi/
budget sätter 

gränser för 
detta arbete 

Otydliga processer 
i verksamheterna 

som försvårar 
arbetet
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Otydliga processer, låg digital mognad och ekonomiska 
hinder saktar ner digitaliseringstakten

När vi kommer till hinder för den digitala utveck-
lingen och mognaden kan vi se att det handlar 
om tre komponenter. Det som hindrar den digitala 
takten är låg digital mognad, ekonomiska hinder 
samt otydliga processer i verksamheterna. Det är 
inga större skillnader sedan förra gången vilket 
även är vår erfarenhet i arbetet med digitalisering 
i kommuner och regioner. Det har skett en positiv 
förflyttning vad gäller politikens bristande kompe-
tens, IT-säkerheten och teknikproblemen. Där visar 
undersökningen en betydande minskning när det 
handlar om hinder för den digitala utvecklingen.

Låg digital mognad anges som hinder, medans 
IT-säkerhet och teknikproblem upplevs som 
mindre hinder i denna undersökning. Vår tolkning 
av detta är att kommuner och regioners IT-avdel-
ningar har erhållit en högre grad av kompetens 
medan verksamheten inte hängt med i samma 
utsträckning. 

När det kommer till digitalisering som verksam-
hetsutveckling är det av stor vikt att det sker 
på uppdrag av verksamheten, där IT finns med 
och stöttar med sin kompetens. Vid ett omvänt 
förhållande blir risken att ägandeskapet ligger på 
IT och inte på verksamheten och då blir resultaten 
inte bra. För att öka graden av digital kompetens 
i linjen ser vi gärna att det sker en noggrann 
processgenerering för att kartlägga vilka processer 
som är mest lämpade utifrån olika parametrar 
som görs tillsammans med de personer som är 
processexperter. 

Hinder för digitalisering

2018

2020

»
Vi har byggt in oss i gamla 
lösningar som vi sitter fast i.

»
Resurser, personalbrist och 
tidsbrist.»

Förändringsoro i  
verksamheten.



Engagerade 
ansvariga 

chefer 

Eldsjälar i 
organisationen 
som har drivit 

på utvecklingen

Kompetens 
hos ansvariga 

chefer

Engagerade 
politiker/en 

politisk vision i 
denna fråga
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processer i 

verksamheterna 
som underlättar 
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Möjligheter för snabbare digitalisering

Enskilda individer i organisationen är avgörande för digitaliseringen

Drivet hos medarbetarna ska givetvis vara en del av 
utvecklingsarbetet men det riskerar att bli en otydlig 
balansgång och struktur i organisationen. Strategiskt 
måste det finnas en jämnhet av vad organisationen 
erbjuder istället för enskilda driv hos personal i 
organisationen. Utöver detta kan det också skapas 
ett kompetenstapp om eldsjälarna försvinner eller 
tröttnar. Därför måste digitalisering bygga på en lång-
siktig och hållbar strategi som ägs av hela organisa-
tionen, där visionen sätts av politiker och tjänstemän 
som utför arbetet, utifrån medborgarnas behov.

En annan del som ökat sedan förra undersökningen 
är att respondenterna har svarat att processerna 
har blivit tydligare vilket har underlättat arbetet med 
digitaliseringen. Vi kan här se att mognadsprocessen 
när det gäller processkunskap är väldigt viktig innan 
organisationen påbörjar sin digitalisering.  
Först processarbete, sedan digitalisering!

2018

2020

»
Rätt personer har drivit på verksamhetsutvecklingen.

»
Det som driver oss mest är att vi kommer att sakna medarbetare i 
vår sektor 2026-2027. Därför måste vi möta den digitala utveck-
lingen utifrån kommuninvånarnas behov.

Det är personerna i organisationen som gör digitali-
seringen möjlig. I vår enkät kan vi tydligt se att den 
mänskliga faktorn är av avgörande betydelse för 
digitaliseringen i en organisation. Det som värdesätts 
högst för en lyckad digitalisering är engagerade 
chefer, därefter kommer eldsjälar och engagerade 
politiker, alternativt en politisk vision i frågan. 

En stor och glädjande förflyttning som skett sedan 
förra undersökningen är att kompetensen hos an-
svariga chefer har ökat markant och har nu en större 
påverkan för att digitaliseringen och dess införande 
ska bli lyckad. 

Det är såklart positivt att Sveriges kommuner och 
regioner har eldsjälar som driver utvecklingen, men 
precis som vi kommenterade vid förra undersök-
ningen så är detta inte en hållbar lösning på sikt. 



Covid-19 har påskyndat digitaliseringen

Våren 2020 har i mångt och mycket präglats av 
covid-19 och dess påverkan på våra samhällsinsats-
er. När vi utformade enkäten bestämde vi oss för 
att addera en fråga om hur covid-19 har påverkat 
digitalisering och automatisering i den offentliga 
sektorn. Hela 75 procent av de svarande anger att 
behovet har ökat eller ökat markant. 20 procent upp-
lever ingen påverkan medan endast en procent ser 
att behovet har minskat. Av de fria svarsalternativen 
gällande möjligheter för ökad digitalisering kan vi se 
att covid-19 har en positiv påverkan.

Den största anledningen är det ökade kravet på 
offentlig sektor från medborgarna vad gäller behov 
av service och efterfrågan på olika tjänster. Fokus 
behöver flyttas från administrativa arbetsuppgifter till 
mer medborgarnära tjänster med personlig service. 
I de fria svarsalternativen tolkar vi att den digitala 
mognaden har ökat genom att fler möten sker på 
distans vilket effektiviserar mötena och minskar 
ställtiden mellan de olika mötena. På grund av 
covid-19 har den offentliga sektorn tvingats tänka 
om och tänka nytt.

Ökad takt krävs för bättre välfärd

Den digitala utvecklingen är avgörande för att vi ska 
klara den omfattande utmaning som står på tröskeln 
hos den offentliga sektorn. Utmaningar såsom 
ökat kompetensbehov, kravet om högre service till 
medborgarna, ökat behov av den offentliga servicen 
samt effektivare processer är möjligtvis de största. 
Då måste den digitala mognadsnivån öka i snabbare 
takt än vad den har gjort de senaste två åren. I den 
här undersökningen är det slående hur det fortfaran-
de är samma hinder och möjligheter som har gjort 
att förflyttningen inte har skett i snabbare takt. 

Vid vår förra undersökning skrev vi att vi skulle ”gå 
från våra kolonilotter till en gemensam trädgård”. 
Det innebär att vi behöver ha fortsatt högt fokus på 
att få digitaliseringen in i ordinarie verksamhetsut-
veckling och inte något som löper parallellt eller vid 
sidan om som ett utvecklingsprojekt.

Konsekvensen av parallella processer är fortsatta 
kolonilotter eller ”stuprör” som är ett än mer populärt 
begrepp att använda. Vi måste öka kompetensen hos 
chefer och politiker gällande digitalisering. Vi måste 
våga prioritera och ha en tydlig och långsiktig strategi 
för införandet och övergången från det analoga 
förhållningssättet till ett helt digitalt förhållningssätt. 

» Vi var på väg att ta nästa steg i den  
digitala transformationen och pandemin 
har snabbat upp det steget.

» Våga prioritera, ta lärdom av våren 2020, 
visa modigt ledarskap, mät på effekter och 
arbeta processinriktat.

Det är väldigt tydligt att covid-19 har haft stor 
påverkan på den offentliga sektorn. Organisationerna 
har fått tänka utanför sina vanliga vanemönster, 
tvingats upparbeta nya rutiner och göra ställningsta-
gande som påverkar den offentliga servicen. Denna 
omställning har, som vi ser det, inneburit en hel del 
effektiviseringsvinster i form av att fokus har flyttats 
från ett brett utbud av tjänster till att offentlig sektor 
har prioriterat service till medborgarna. 

När läget stabiliseras gällande covid-19 är det 
viktigt att den offentliga sektorn drar lärdomar av de 
åtgärder som de har gjort. Detta arbete är precis lika 
viktigt och ska innehålla samma komponenter som 
när organisationer arbetar med organisationsför-
ändringar såsom digitalisering och automatisering. 
Förändringsledning och översyn av kompetenser 
och processer kommer vara bärande och avgörande 
för en lyckad återgång efter covid-19. 

Den största utmaningen är att förflytta människor och 
det kräver modigt ledarskap och en tydlig vision.

Med en annorlunda organisationsstruktur så behövs 
också andra och nya kompetenser. Det administrati-
va arbetet som sköts av handläggare måste ersättas 
av mer automatiserade processer och genom detta 
frigöra och allokera resurser till mer medborgarnära 
tjänster. I en framtida kommun eller region behöver 
vi andra kompetenser och därför är det viktigt att vi 
redan nu inventerar och ställer om. 

Denna omställning tar tid och vi behöver bland annat 
ha med oss utbildningsväsendet för att detta ska bli 
möjligt. Det är många som behöver samarbeta för 
att vi ska kunna förflytta oss. När vi gör det struk-
turerat och med en tydlig vision så kommer vi att 
fortsätta leverera välfärd i världsklass.

Den offentliga sektorn är den bärande länken för 
samhällets struktur och för att upprätthålla välfärden. 



PwC Sverige är marknadsledande inom revision 
samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 
medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt 
syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa 
viktiga problem. Våra 36 000 kunder är såväl globala 
som svenska företag och organisationer i alla 
storlekar samt verksamheter inom den offentliga 
sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att 
uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet 
befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och 
oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala 
nätverket PwC, som har 276 000 medarbetare i 157 
länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper 
och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla 
hållbara lösningar för våra kunder.
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Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ola Johnsson
ola.johnsson@pwc.com

072-997 27 92 

Jon Arwidson
jon.arwidson@pwc.com

070-929 31 02

Susanna Collijn
susanna.collijn@pwc.com

070-929 20 04

Anders Christensson
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070-929 38 39


