
IT-styrning i privat och kommunal verksamhet
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…It´s all about transparency!
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E-förvaltning – för kommunal utveckling

Med hjälp av IT kan en kommun

- Erbjuda kommuninnevånarna förbättrade tjänster,
enkla såväl som avancerade

- Effektivisera sina interna processer

- Öka konkurrenskraften för den egna kommunen

- Etc.
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E-förvaltning – för kommunal utveckling

En ökad satsning på IT och E-förvaltning förutsätter att

- IT betraktas som ett strategiskt verktyg för kommunen

- Verksamhetsnytta avgör införande och utveckling

- Samordning sker mellan förvaltningarna och
IT-avdelningen

- Ansvaret (”ägandet”) för införande av e-förvaltning/
e-tjänster hanteras på ledningsnivå

- Verksamhetsprocesserna förändras i takt med
införandet av IT
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ÖPwC:s undersökning om IT-styrning

• Syfte

- Syftet med undersökningen var att få inblick i
och skapa kunskap om hur organisationer i
olika avseenden ser på sin IT- verksamhet

• Målgrupp och urval

- Ekonomidirektörer/CFO och ekonomichefer i
200 kommuner och 200 företag i Sverige

• Företag: omsättning över 250 MSEK och
mer än 350 anställda

• Omfattning

- Kostnader för IT-verksamheten

- Kompetens och engagemang hos
IT-verksamheten

- Kalkylering och uppföljning av större
IT-investeringar

- Upplevd nytta av IT i förhållande till gjorda
investeringar



IT-kostnaden är för hög i förhållande
till nyttan

Några viktiga resultat från
undersökningen

Gör sällan strukturerad uppföljning av
nyttan med gjorda IT-investeringar

KOMMUNER FÖRETAG

41%32%

27%70%



Drygt hälften av kommunerna saknar
en styrmodell för IT

Några viktiga resultat från
undersökningen

Ledningen får regelbundet ta del av
nyckeltal för IT-verksamheten

KOMMUNER FÖRETAG

40%56%

34%22%



Upplever att investeringarna i IT inte
lever upp till ursprunglig förväntan

Några viktiga resultat från
undersökningen

Gör ingen kvalificerad kalkyl vid
större IT-investeringar

KOMMUNER FÖRETAG

22%34%

12%42%

Upplever brister i redovisningen av IT-
kostnaderna 25%47%



Många
utmaningar
med IT…

...men det finns
också positiva

tendenser



IT-avdelningen upplevs som
proaktiva

IT-verksamheten upplevs som
verksamhetsorienterad

IT-verksamheten arbetar
serviceorienterat

KOMMUNER FÖRETAG

65%64%

70%82%

IT-verksamheten har förståelse för
organisationens behov 76%75%



Tillfreds med hur IT är integrerad inom
organisationen

IT-verksamhetens organisation

IT-verksamheten är centralt
organiserad

KOMMUNER FÖRETAG

83%76%

92%89%
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Om vi lyfter ut
storstadskommunerna…

Stockholm

Göteborg

Malmö
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Gör sällan strukturerad uppföljning av
nyttan med gjorda IT-investeringar

KOMMUNER

70%

…hur blir resultatet då?

60%STORSTAD

72%ÖVRIGA

Stockholm

Göteborg

Malmö
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KOMMUNER

…hur blir resultatet då?

35%STORSTAD

50%ÖVRIGA

Upplever brister i redovisningen av IT-
kostnaderna47%

Stockholm

Göteborg

Malmö
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KOMMUNER

…hur blir resultatet då?

33%STORSTAD

20%ÖVRIGA

Stockholm

Göteborg

Malmö

Ledningen får regelbundet ta del av
nyckeltal för IT-verksamheten22%
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KOMMUNER

…hur blir resultatet då?

55%STORSTAD

66%ÖVRIGA

Stockholm

Göteborg

Malmö

IT-avdelningen arbetar proaktivt64%
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KOMMUNER

…hur blir resultatet då?

62%STORSTAD

79%ÖVRIGA

Stockholm

Göteborg

Malmö

IT-verksamheten har bra förståelse för
organisationens behov76%
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Vad vi ofta ser vid analys av IT-styrning i
kommunal verksamhet

• Vanligt med bristande eller otydlig styrning av IT

• Samordningen mellan olika verksamhetsgrenar och IT är
ofta bristfällig

• Vid införande av IT-system beaktas inte befintliga arbetssätt
och rutiner

• Det finns sällan nyckeltal som mäter IT-verksamheten

• IT-frågorna kommer ofta in sent vid förändringar i
verksamheten

• Det saknas ofta en övergripande bild av den totala
IT-kostnaden

• Effekthemtagningar av gjorda investeringar görs sällan
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Samspel mellan IT och verksamhet viktigt



22Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Sju punkter att tänka på

1. Definiera en vision och målbild för IT (”e-strategi”), använd den
som bas för alla kommande satsningar i kommunen

2. Säkerställ en tydlig och enhetlig styrningsmodell för IT

3. Se till att samordning mellan förvaltningar och IT uppnås

4. Värdera IT-investeringar, d v s gör kalkyler och följ upp löpande –
samma för alla förvaltningar med gemensam prioriteringsprocess

5. Förändra verksamhetsprocesser och arbetssätt i takt med
införande av IT

6. Säkerställ att IT-plattformen stödjer utvecklingen av e-förvaltning

7. Beakta IT-säkerhetsfrågorna
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