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75-110 miljarder* 

kronor kan frigöras 

till 2025 genom 

digitalisering av 

myndigheter och 

kommuner exkl

hälso- och sjukvård

Möjligheter

&

Konsekvenser

* McKinseys beräkningar 2018



Våra kunder möter stora utmaningar

• Samtiden är 

oförutsägbar 

• Konkurrenslandskapet 

förändras

• Digitala möjligheter 

nyttjas inte optimalt

• Digitala strategier 

behöver bli tydligare

• Den digitala 

utvecklingen öppnar 

upp för nya 

affärsmodeller

• Många företag 

behöver bli mer 

innovativa

• Många företag saknar 

rätt kompetens och 

har svårt att attrahera 

rätt profiler

• Nya affärsmodeller 

kräver nya förmågor

• Utvecklingscykler blir 

allt kortare

• Kunder kräver 

anpassade lösningar

• Agila principer och 

flexibla arbetssätt 

måste genomsyra 

hela verksamheten

Strategier ger inte 

önskad effekt

Omvärld i ständig 

förändring

Innovationskraften 

räcker inte till

Traditionella 

arbetssätt utmanas  

Kompetensbristen 

är ett faktum



Alla 

påverkas av

Digitaliseringen

Kunden i centrum - alltid

Autonoma affärer utmanar

Oförutsägbar samtid kräver

agilitet och flexibilitet

Högre digital mognadsgrad

En digital vardag möjliggör

innovativa affärsmodeller

Smart produktion förändrar 

konkurrenslandskapet

Ny teknik utmanar 

traditionellt arbete

Molnlösningar möjliggör

nya arbetssätt



TEKNIK

Tid

UTVECKLING

LAGAR 

OCH 

REGLER

Tekniken springer ifrån

MÄNNISKA



Hur blir man en digital ledare?



Digital Maturity Assessment

PROCESSERSTRATEGI RESURSER AFFÄRSFÖRMÅGA RESULTAT

Digital mognad bygger på färdigheter inom 

5 viktiga områden



DE SOM LYCKAS LEDA FÖRÄNDRING

DIGITALA LEDARE STYR SIN TRANSFORMATION 

FRÅN FÖRETAGETS LEDNINGSNIVÅ

94% 46%

LEDARE EFTERSLÄNTRARE



DE SOM LYCKAS LEDA FÖRÄNDRING

KAN DRIVA 
STÖRRE 

FÖRÄNDRINGAR

55%

HAR 
SNABBRÖRLIG 

STRATEGI

54%

37% LYCKAS KOMBINERA FÖRMÅGORNA



84 % av företagen har en 
tydlig målbild med de 
digitala satsningarna

Men endast  20 % är digitala ledare



• 95% lyckas skapa nya digitala produkter och tjänster

• 91% lyckas få kunderna att använda sina digitala produkter oh tjänster

• 91% har sänkt sina kostnader genom digitala produkter och tjänster

• Digitala ledare har betydligt högre vinstmarginal  (11% jmf m 4%)

Att bli en digital ledare ger resultat! 



Bild rörande 
mognadstrappan

MOGNADSTRAPPAN

Mognadstrappan

LEDARE
Kontroll och utveckling

EFTERSLÄNTRARE
Dags att vakna!

FÖLJARE
Bara hygienkraven uppfyllda

ASPIRANTER
Ambition utan resultat



Data är grundsten för digitalisering

Vägen till digitala kunderbjudanden

FÖRBÄTTRINGAR 

& AUTOMATION

Hur kan processer 

och IT stöd 

förädlas och 

automatiseras

INNOVATION

Hur kan helt nya 

initiativ tas med 

hjälp av IT som 

möjliggörare

Strategi & transformation / EA / Projektmetodik / projektportfölj / masterdata / förändringsarbete / kravhantering

Stöd för presentation och analys av data / Datalagring

Affärssystem, integrationer, dokumenthantering

Samarbetsplattformar / Robotic Process Automation / Användargränssnitt / Mobilitet

ANALYS AV 

DATA

Hur ser KPIer ut 

och vilka 

slutsatser kan 

man dra utifrån 

genererat data

SYSTEMSTÖD

Effektivt 

utnyttjande av 

IT stöd i olika 

processer

DATA

Finns/underhål

ls masterdata 

med bra 

kvalitet
PROCESSER

Hur ska 

verksamheten 

bedrivas



Vägledande

strategi

Kund-

förståelse

Stark 
innovations-

förmåga

• Tydlig vision och

strategi

• Strategin 

vägledande

på operativ nivå

• Kartlagda kundresor

• Jobbar datadrivet

• Aktiv förändrings-

ledning

• Kultur som främjar 

innovation

• Korta utvecklings-cykler 

=> prototyper för att lära



Steg för steg – hur ska vi komma vidare?

Eftersläntare – dags att vakna! Följare –hygienkrav är uppfyllda
• Ledningen – sätt digitalisering på agendan!

• Formulera en digital vision för ditt företag eller ett 

delområde – börja enkelt

• Transaktionstunga områden har ofta tydliga 

processer och mycket data

• Börja testa nya verktyg/arbetssätt i ledningen, ex: 

ersätt mail med chattfunktioner, OneDrive, …

• Engagera medarbetarna!

• Börja systematisera arbetet med data - beskriv 

processer och utse ägare för information

• Automatisera processer med mål att öka intern 

effektivitet

• Testa och genomför en POC för t ex RPA (Robot 

Process Automation) – med mål att utvärdera och 

lära



Steg för steg – hur ska vi komma vidare?

Aspiranter – ambition utan resultat Ledare - kontroll och utveckling
• Utveckla förmåga att skapa insikter baserat på 

data t ex följa KPI:er – börja jobba datadrivet

• Formulera en digital strategi och plan för arbete 

med digitalisering – var kan vi hitta störst värde 

för kunden, var kan vi effektivisera, …

• Börja implementera ny teknologi med mål att öka 

kundvärde

• Kommunicera strategi och plan för digitalisering 

till alla intressenter – internt och externt

• Jobba datadrivet med att utveckla kundvärde

• Anpassa och personalisera kunderbjudandet

• Fokusera innovationskraft och förmåga på att 

utveckla nya affärsmodeller och kunderbjudan



Helhetsgrepp för att komma vidare
Digital Mognads Analys (DMA)

Prioritering

Uppstart

mognads-

resa

Digitalt

ledarskap
Utveckla

& planera

Kartlägga

nuläget

Identifiera

& prioritera

Analysera

förmågor

Helhetsbild

t ex med stöd av 

DMA (Digital 

Mognads Analys)

Analys av

förmågor utifrån 

kund, partners 

medarbetare

Prioritera

områden 

utifrån nytto-

effekt och 

strategi 

Integrera plan i 

verksamhets-

utveckling, följ

löpande upp mål 

och nytta



Kunden i centrum

Digitaliseringsresan utgår alltid från kunden - du måste förstå 

kundresan och din affär för att skapa värde i din verksamhet 

Digitalisering är inte bara teknik

Du måste våga testa tekniken för att förstå möjligheterna –

men du behöver inte kunna teknik

Uppmuntra innovation och nya ideer

Kommunicera strategin så att den används som vägledning, 

uppmuntra alla medarbetare till att bidra med ideer, fokusera på 

team istället för individ

Digitaliseringen är en ledningsfråga

Ledningen måste sätta digitaliseringen högt på agendan 

och visa med ord och handling att de menar allvar

Hur kommer vi 

vidare med vår 

digitalisering?

Glöm inte förändringsledning

För att få ut effekterna av digitaliseringssatsningarna behöver 

arbetssätt förändras – det kräver mycket coachning och stöd
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Frågor?


