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Regionernas gemensamma digitaliseringsresa via 

Inera – ett drygt 40-tal tjänster



Nästan alla kommuner har gått in som nya ägare

 SKL är huvudägare

 Nästan alla 290 kommuner är 

delägare

 Regionerna står kvar som delägare



Marknadsrapporten:

Varför gjordes studien?

• Förändrad demografi skapar stora utmaningar för 
landets kommuner. Digitalisering är främsta 
möjliggöraren, men processen är komplicerad. 

• Digitaliseringen går trögt, och är i praktiken inte 
tillgänglig för alla kommuner.

• Vi tror Inera kan spela en avgörande roll, och studien 
ger förslag på hur.



Agenda

1. Om studien

2. Omvärldsanalys

3. Potential i samverkan

4. Inera uppgift



Metod
1. Omvärldsanalys som kartlägger kommunsverige genom offentlig 

statistik.

2. I tolv kommuner genomfördes fokusgrupp (3-3,5h). 
• Med kommunens högsta chefer och digitaliseringsspecialister.

• Tre moment:

A. Kommunen beskriver sin digitalisering (genomfört, planer, utmaningar).

B. Kommunen beskriver sina förväntningar på Inera.

C. Kommunen kommenterar nytta med Ineras befintliga tjänster.

3. Workshop på Ineras kundseminarium 24 okt 2018.
• 31 deltagare från 21 olika kommuner och tre kommunförbund diskuterade och svarade 

på enkät om digitalisering och Inera.

4. Rapport och presentationer.



Fokusgrupper, kommunurval
Kommun Kommuntup Storregion Argument a) Argument b) Argument c) Argument d)

1 Malmö Storstäder Syd Låg medelålder
Låg 
sysselsättningsgrad

Hög andel medborgare 
födda utanför EU

Hög Andel 
Biståndsmottagare 
(andel) 2014

2 Sorsele                                           Landsbygdskommun Norra Norrland

Hög Andel 
Biståndsmottagare 
(andel) 2014

Låg 
Befolkningstäthet Hög sysselsättningsgrad

Hög andel av Bef 76år 
+

3 Vallentuna                                        
Pendlingskommun nära 
storstad Östra Svealand Låg medelålder Hög andel <18år

Kommuner med minst 
Inera-tjänster

Hög 
sysselsättningsgrad

4 Bengtsfors Landsbygdskommun Västsverige Låg sysselsättningsgrad
Hög andel av Bef
76år + Låg utbildnings nivå

5 Eskilstuna Större stad Östra Svealand

Hög Andel 
Biståndsmottagare 
(andel) 2014

Hög andel 
medborgare födda 
utanför EU

Kommuner med flest 
Inera-tjänster

6 Gnosjö
Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort Östra Götaland

Hög andel medborgare 
födda utanför EU

Kommuner med 
flest Inera-tjänster Låg utbildnings nivå

7 Lomma                                            Mindre stad/tätort Skåne Digitaliseringsvinnare

8 Högsby
Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort Östra Götaland Låg utbildnings nivå

Låg 
sysselsättningsgrad

9 Falkenberg Mindre stad/tätort Västsverige Digitaliseringsvinnare

10 Ockelbo
Lågpendlingskommun nära 
större stad Södra Norrland Låg utbildnings nivå

Hög Andel 
Biståndsmottagare 
(andel) 2014

11 Härjedalen                                        
Landsbygdskommun med 
besöksnäring Södra Norrland Låg Befolkningstäthet Hög medelålder

12 Västerås Större stad Östra Svealand Digitaliseringsvinnare



Vad är problemet?



Realiteter – Olika villkor för digitalisering.

• Hög fast kostnad + Minimal marginalkostnad = Förändrade spelregler

• Stora och ekonomiskt starka kommuner gynnas relativt

• Ny typ av nyckelkompetens krävs

• Kommuner på stora arbetsmarknader gynnas

• Kommuner med många medarbetare gynnas

Förmåga att digitalisera är mycket ojämlik, digitalisering 
förstärker befintliga ojämlikheter.



Realiteter – Olika behov av digitalisering.

• Lägst behov av kommunal välfärd finns i kommuner 
med många invånare
• Eftersom stora kommuner har lägre andel äldre och barn.

• Eftersom små kommuner på landsbygden har mer kostsamma 
verksamheter.

Behovet av värdeökande digitalisering är alltså störst 
där förmågan är lägst.



Omvärldsanalys - slutsats

• Studier om kommuner och digitalisering utgår ofta från 
kommuner som en homogen grupp.

- Men kommuner kan inte betraktas som en grupp, 
skillnaderna i digitaliseringsförmåga är för stor. 

- Ineras strategi måste anpassas till de skilda 
förutsättningarna.



Den privata marknaden…

• En väl fungerande marknad borde kunna lösa situationen. 
• Med standardiserade lösningar och affärsmodeller som utgår från 

skapad nytta.

• Fokusgrupperna anser att den privata marknaden saknar 
dynamik.
• Ålderstigna verksamhetssystem.

• Leverantörer bearbetar kommuner individuellt, istället för 
prispressade standardiserade lösningar.



Konsekvens av problemen

Digitaliseringen sker främst i stora kommuner 
→ Sverige dras isär. 

Alla förlorar:
• Indirekt, genom minskad jämlikhet. 

• Direkt, via det kommunala utjämningssystemet. 



Samverkan
- Kan regional samverkan mellan kommuner kompensera för 

småskalighet?



Samverkan i kommunsverige

• Samverkan finns i olika grad över hela landet.

• Samverkan har olika fokus i små och stora kommuner.

• Digitalisering är ännu ingen stor samverkansfråga.

• Inom digitalisering behöver små kommuner samverka med stora för att få tydliga 
samverkanseffekter.
• Heterogen gruppering skapar nya förmågor. 

• Dock: Svårt för små kommuner att samverka med stora. 
• Pga. skillnader i förmåga och samsyn.



Samverkan, exempel 1: Ockelbo - Gästrikland

• Ockelbos samverkan i Gästrikland uppvisade stor nöjdhet/effekt.

• Förutsättningar:

• Välvillig större ort

• Strategisk kompetens finns i Ockelbo

• Anpassningsbarhet hos den lilla kommunen

• Tydliga vinster för den stora kommunen:

• Den stora kommunen får fler perspektiv, främst sådana som 
drunknar i den stora organisationen 

• Större stordriftsfördelar skapas



Samverkan, exempel 2: Gnosjö – sydvästra 
Jönköpings län

• GGVV (Gnosjö, Gislaved, Värnamo, Vaggeryd)

• Samverkat länge, men det är först nu digitalisering börjar diskuteras.

• Ingen i GGVV kan vara ett bra ”lok” inom digitalisering.

• Begränsad samverkan med Jönköping.

• ”Jönköping har inte tagit ledartröjan” i betydelsen att kommunen drar 
övriga regionen. 

• Kunskapen om det Jönköping gör saknas i övriga kommuner, pga. få 
kontaktytor och ett kompetensgap.



Kommunal samverkan inom digitalisering 
– slutsatser

• Samverkansprojekten visar hur viktig strategisk kompetens är, 
samt att sådan kompetens saknas i små kommuner. 

• De stora kommunerna inom samverkan måste få ledarrollen.

• Det krävs prestigelöst förhållningssätt kring självstyre.



Men i praktiken:

• Lokal samverkan skapar sällan de digitaliseringsmöjligheter som 
krävs, eftersom:
• Samverkan med regional centralort är svår att skapa. 

• Utan stor kommun kopieras främst egna svagheter, nya förmågor 
adderas inte.

• Även med regional centralort finns klara stordrifts-begränsningar.

• Därför krävs ytterligare samverkansarena för att ge kommuner 
ett rejält digitaliseringslyft.



Fokusgrupperna:
- Vilken är Ineras främsta uppgift?



Ineras främsta uppgift enligt Små kommuner

• Sorsele: Rådgivning, exempelvis vad krävs av kommunen för att kunna ta emot Ineras tjänster? Vilken 
kompetens behövs och hur lär vi upp denna personal på kommunen 

• IT-strategi är en stor utmaning som måste hanteras gemensamt i Dalsland, och/eller tillsammans med 
Inera. Inera borde erbjuda detta för att Bengtsfors skall kunna komma igång.

• Gnosjö: Kan Inera tillhandahålla in inledande strategi, i betydelsen att ta fram och förklara tjänster som 
behövs? Dvs. hjälpa till att identifiera områden där stora vinster kan uppnås. Alltså digitaliseringssatsningar 
som antingen möter stora behov (resurskrävande processer inom kommunerna) och därmed kan ge stor 
avkastning, eller där man genom små investeringar kan effektivisera mindre processer.

Alltså:

Hjälpa oss att bygga den interna kompetens som behövs för att 
digitalisera vår verksamhet.



Ineras viktigaste uppgifter enligt mellanstora och 
stora kommuner

Ineras viktigaste uppgifter, (enligt Vallentuna)

1. I det mest makroorienterade sammanhanget kring standarder, lagstiftning och 
påverkan.
• För att få bort flaskhalsar och hinder för digitaliseringen, genom att få alla att arbeta efter samma mål 

och få bort lagstiftning som utgör hinder. 

2. I det mest mikroorienterade sammanhanget kring att kunna sätta press på 
systemleverantörer så att de vill/kan/får leverera de tjänster kommunerna 
behöver till ett attraktivt pris.
• Leverantörerna är inte på tå och har inte gemensamma standarder, det kan handla om att varje kommun 

måste betala för sin egna lösning. Lösningarna som inte fungerar med andra system, eller att det saknas 
kompetens att utföra arbetet. Detta hämmar utvecklingen.



Ineras viktigaste uppgifter enligt mellanstora och 
stora kommuner (forts)

• Västerås: Inera främsta roll är att vara en stor avvikelsehanterare, dvs när system, integration mm 
inte fungerar mellan olika aktörer skall Inera sätta standarder, se till att aktörer inte överlappar varandra, 
och ta roll som leverantör när inte det finns någon tillgänglig/acceptabel utförare i dagsläget.

• Falkenbergs: Samordning är viktigt, men än viktigare är att inte störa digitaliseringsprocesserna 
ute i kommunerna.

• Bättre att stödja än att styra när kommuner kommit olika långt på olika håll.

• Fånga upp bra exempel och gör dessa rikstäckande

Alltså:

Hjälp oss att ta bort hinder som sänker hastigheten i vår 
digitalisering.



Malmös viktigaste inspel
Inera måste hitta annan strategi för att möta kommuner, jämfört med hur man möter regioner.

Inera kan inte alls ha samma handpåläggning givet skillnaden i volym. 

Ett bra angreppssätt vore att utnyttja de stora kommunernas lösningar och ta hand om dessa, för sedan hjälpa 
till att sprida dem.

Bakgrunden är att systemleverantörerna inte kan uppfylla rollen att inspirera kommunerna, de flesta är praktiskt 
taget 1990-tals system. Och leverantörerna har varken förmåga (eller vilja?) att ge kommunerna det som dessa 
behöver.

Kommunerna har redan idag tvingats att utmana marknaden och helt på egen hand utveckla lösningar. 
Lösningar som de gärna delar med sig av. Så egentligen finns en ”Open source” kultur redan idag. Dock finns 
ingen struktur för hur dessa lösningar skall bytas mellan kommuner. Oftast handlar det om personliga kontakter 
och slump när så ändå sker.

Alltså:

Det behövs en organisatör för att utnyttja dynamiken i 
kommunsverige.



Hur kan Inera bidra till att 
lösa problemet?

- Genom att ta bort hinder för digitalisering och 
sprida kompetensen till en bredare grupp kommuner.



Övergripande koncept

A. Etablera standarder, så att lösningar/tjänster blir utbytbara – skapa en modulär
miljö.
• För att kommuner skall kunna dela på lösningar.

• För att göra investeringar lönsammare.

B. Skapa struktur för att bygga strategisk kompetens i kommuner som saknar sådan.
• Inera-certifierade utbildningar för kommunal personal

• Inera-certifierade privata konsulter 

C. Skapa plattform för effektivt nationellt utbyte av digitala lösningar.
• Med tydliga specifikationer kring kompabilitet och innehåll (samarbeta med Dela digitalt och Sambruk?) 

• Tillgängliggör i strukturerad portal!



Nycklar till framgång

• Små kommuner: Kompetensbrist → utbildning/handpåläggning → plattform  där 
små kommuner kan kopiera färdiga lösningar = snabb inhämtning.

• Stora kommuner: Uppmuntra specialisering. Även stora ska importera färdiga 
lösningar.

• Ersättningssystem som gör business cases mer lönsamma.

• Standardisering som steg för steg kommer att förbättra möjligheter till utbyte av 
lösningar.



Jag är övertygad om att Ineras främsta 
huvudsyfte inte är att skapa digitala tjänster och 

lösningar för landets kommuner…

- Viktigast är att bygga en fungerande struktur 
för att kommuner skall kunna dela upp arbetet 

inom digitaliseringen.

- Målbild: ”Etablera förutsättningar som gör att de stora 
kan springa snabbare, samtidigt som eftersläntrarna får 

förmågan att minska avståndet till de stora.”

Alltså:



med det sagt…

Tre exempel på förslag till nya 
tjänster/lösningar från rapporten:



Exempel 1: 1177 för kommunerna

• Det finns en stor medvetenhet om brister rörande e-tjänster 
inom socialtjänst
• Marknadsrapporten visar att ¾ är intresserade 

• Tekniken finns på plats, liksom varumärke.

• Hur påverkar en breddning befintliga tjänster på 1177?



Exempel 2: Tjänst för inrapportering av 
myndighetsstatistik

• Exporter från verksamhetssystem bearbetas och levereras till 
myndigheter. 
• Överlappande, manuellt och okalibrerat

• Krav på ökande antal nyckeltal och tätare intervallen.
• ”5000 datapunkter”/ Gnosjö, "En stor börda, och växande”/ Lomma.

• Statistiken är även viktig lokalt, för att kunna göra jämförelser. 
• Kommuner vill alltså rapportera, men känner att arbetet är för betungande.



Möjligt lösningsförslag – inrapportering av statistik

• Kartlägg vilka nyckeltal som skall levereras till vilka myndigheter.

• Skapa en tjänst i Plattformen för öppna data, där kommuner via webbgränssnitt 
loggar in och infogar det minimerade antalet unika datapunkter som krävs.

• När alla datapunkter levererats skickas automatiserade paket till mottagare i 
olika myndigheter.

• Och tillgängliggör alla data i databas. 

• På sikt är målbilden ett helautomatiserat system.



Positiva bieffekter
• Öppna tjänsten offentligt, med tillgänglighet för den privata marknaden.

• Privata aktörer hittar affärsmodeller och gör den kommunala sektorn 
mer digitaliserad gentemot invånare, tjänster som omfattar alla 
kommuner.

• Statistik som inte efterfrågas av myndigheter kan inkluderas, såsom 
skolmatsedlar, tillfälliga trafikomläggningar etc etc.

• Inera företräder kommunernas intressen i relationen till myndigheterna, 
när dessa efterfrågar data. 



Exempel 3: Standarder för smart-stad

• Smartstad-lösningar är nu under snabb tillväxt i större kommuner.

• Standarder håller på att etableras, men passar dessa kommunernas 
behov? Och är de enhetliga? Och är de begripliga?

• Inbyggda fel i tunga investeringar blir svåra att korrigera i framtiden.

• Trafikverket, Transportstyrelsen och Energimyndigheten arbetar med 
frågan – Kan Inera bli kommunernas företrädare?



Intresserad? Läs rapporten!

• Ladda ner på www.inera.se
• Kommunernas bedömning av Ineras befintliga tjänster.

• Kommunernas egna förslag: 40 nya tjänster och 22 instruktioner.

• Avsnitt med insikter som beskriver kommunala 
digitaliseringsutmaningar och möjliga roller för Inera.

• Omvärldsanalys där kommunala digitaliseringsutmaningar beskrivs 
utifrån officiell statistik.

• Omfattande avsnitt med de främsta slutsatserna.

• Fullständig rapport på 145 sidor, sammanfattning på 8 sidor.

• Kontakt: andreas.leifsson@inera.se

http://www.inera.se/
mailto:andreas.leifsson@inera.se


Läs om Ineras kommande seminarier på 
inera.se/evenemang



Träffa oss på
e-hälsotorget!
Monter: B04:12 

Träffa oss på
Mötesplats e-hälsa!
Monter: B04:12 


