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Inledning 
Många myndigheter, kommuner och landsting ställs inför krav på att både 
effektivisera verksamheten och öka servicen till medborgarna. Här fyller 
informations- och kommunikationstekniken (IKT) en mycket viktig roll. 
 
Tekniken och tjänsterna för ett smartare arbetssätt finns redan. Sverige har 
därtill en mycket god bredbandsinfrastruktur. Ändå ligger den offentliga sektorn 
relativt långt efter näringslivet i sin användning av IKT. Det visar Smarta 
Myndigheter Index samt Smarta Företag Index som bygger på en omfattande 
TNS-Sifo-undersökning som Telia och Cisco Systems lät genomföra i slutet av 
2010. Undersökningen är en del av Telias och Ciscos samarbete kring 
utveckling av molntjänster. 
 
Från undersökningen har ett index för organisationernas teknikmognad räknats 
fram. På en 100-gradig skala hamnar offentlig sektor på index 25, medan 
näringslivet når upp till index 40. Telia och Cisco har gemensamt satt som mål 
att svenska företag och myndigheter ska nå upp till index 70 om fem år.  
 
Syfte 
Syftet med Smarta Myndigheter/Företag Index var att ringa in hur IKT används i 
offentlig sektor och i näringslivet inom följande område: virtuella möten, mobilt 
arbetssätt, kundservice, möjligheten att dela information samt sociala medier.   
 
Metod 
Inledningsvis tog Telia och Cisco gemensamt fram en definition på vad som 
utmärker en smart organisation – följande kriterier ska vara uppfyllda:  
 

 Erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det 

 Erbjuder sina medarbetare fullgoda alternativ till fysiska möten 

 Servar kunder och medborgare när de har tid 

 Kan bjuda in kunder/medborgare och partners till relevanta interna system 

 Använder dynamik och verktyg från sociala medier för att skapa en transparent 

dialog med kunder, partner och medarbetare  

 
Med definitionen som grund utarbetades sedan undersökningsfrågor. 
Undersökningen genomfördes under oktober 2010 bland 6 200 beslutsfattare 
och medarbetare i företag och offentliga organisationer genom TNS-Sifos 
webbenkät. 556 av respondenterna arbetar i myndigheter, kommuner, landsting 
etc. Sammanlagt 5 000 organisationer ingår i undersökningen och resultatet är 
representativt för näringsliv och offentlig sektor.   
 
Respondenterna fick besvara hur de använder kommunikationsteknik på sina 
arbetsplatser och samtidigt fick de ge sin syn på hur effektiva 
kommunikationsverktygen är för att öka lönsamheten, skapa nöjdare 
medborgare, öka motivationen hos personalen och stärka varumärket.
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Smarta Myndigheter Index  
Utifrån undersökningsresultaten har ett Smarta Myndigheter Index räknats 
fram* - ett index som speglar hur myndigheterna  arbetar avseende mobilt 
arbetssätt, virtuella möten, kundservice informationsdelning och sociala medier 
(fem dimensioner) utifrån ett IKT-perspektiv.  
 

Resultaten visar att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom samtliga 
områden, inte minst gällande informationsdelning och sociala medier.  
Myndigheterna hamnar på index 25 på en 100-gradig skala, medan index för 
näringslivet landar på 40. Offentlig sektor får lägst index av alla sektorer i 
undersökningen, det vill säga transport, tillverkningsindustri, service, 
detaljhandel, utbildning och bank och finans. Bank- och finans uppvisar det 
högsta indexet, 49. 
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Telias och Ciscos mål är att alla svenska organisationer – myndigheter och 
företag – ska ligga på index 70 om fem år. I dagsläget når cirka 14 procent av 
samtliga organisationer upp till den nivån.   
 
Undersökningsresultat 
Nedan redovisas kortfattat resultaten från de fem huvudsakliga områdena för 
undersökningen.  
 
Mobilitet  
Endast 29 procent av de offentliga organisationerna anser att de har ett mobilt 
arbetssätt. Motsvarande siffra för näringslivet är 45 procent (58 procent i 
servicesektorn).  
 
Bara 43 procent av de offentliganställda kan koppla upp sig mot 
organisationens nätverk från annan plats än kontoret och 47 procent kan sköta 
jobbmejl via mobilen. Men när det kommer till specifika mobila funktioner som 
tillgång till interna system via mobilen (22 procent) sjunker graden av mobilitet 
kraftigt.  
  
Samtidigt visar undersökningen att det finns en stark tro på att ökad mobilitet 
leder till ökad motivation bland personalen (60 procent), nöjdare medborgare 
(54 procent) och högre lönsamhet (42 procent).  
 
Virtuella möten  
Endast 16 procent av offentlig sektor använder sig aktivt av virtuella möten – 
som video-, webb- och telemöten (31 procent i näringslivet). Trots att 
miljövinsterna med virtuella möten är stora saknas riktlinjer och policies i 
merparten av företagen, bara 16 procent av organisationerna uppmanar sina 
anställda att använda virtuella möten för att minska klimatpåverkan.   
 
Virtuella möten kan vara ett effektivt sätt att spara tid och sänka kostnaderna – 
hälften av företagen tror att virtuella möten leder till ökad lönsamhet. Bland 
offentliganställda är siffran lägre, 41 procent, vilket kan förklaras med att 
lönsamhet inte är ett lika användbart begrepp i offentlig sektor.   
 
Medborgarservice  
39 procent av myndigheterna anser att deras klienter/medborgare får service på 
det sätt och vid den tid som passar dem (59 procent i näringslivet).  
 
Undersökningen visar samtidigt att servicefunktionen inte bygger på 
informations- och kommunikationsteknik. Endast sex procent av myndigheterna 
erbjuder medborgarna att få svar på frågor via en chatbot och bara fyra procent 
har system som känner igen och kan anpassa kommunikationen för enskilda 
medborgare.   
 
Men de offentliga organisationerna ser en mycket stor potential i att skapa 
service på medborgarnas villkor. 65 procent tror att det skulle leda till nöjdare 
medborgare (74 procent för näringslivet).  
 
Informationsdelning:  
I få av myndigheterna, 14 procent, är det möjligt att dela information från interna 
system med medborgare och samarbetspartners (25 procent för näringslivet). 
Ännu färre kan på ett enkelt sätt dela dokument (12 procent) och video (fem 
procent) i kontakten med medborgarna.  
 
Sociala medier  
Trots att alltfler svenskar använder sociala medier för både privat och 
yrkesmässig kommunikation är det bara 15 procent av de offentliga 



 

 

 
 

 

Rapport om Smarta Myndigheter Sidan 5(5) Telia Juli 2011 

organisationerna som använder sociala medier för att skapa en dialog med 
medborgare och samarbetspartners (17 procent för näringslivet). Nio procent 
låter medborgarna publicera information/lämna kommenterar på hemsidan. 13 
procent har en blogg (14 procent för näringslivet) medan 18 procent är 
representerade på sociala medie-sajter som Facebook.  
 
Få organisationer har tagit steget ut i den sociala mediesfären och 
undersökningen visar samtidigt att det inte finns någon större tilltro till sociala 
medier som verktyg för att öka lönsamheten eller skapa nöjdare medborgare.  
 
Slutsatser och nyckelfrågor 
Sverige har en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur och det finns tekniska 
lösningar och molnverktyg för att effektivisera verksamheten – vad hindrar 
offentliga organisationer från att ta språnget?    
 
Näringslivssektorer som bank och finans samt servicesektorn utnyttjar tekniken 
i relativt hög grad – har den offentliga sektorn stelnat i sitt förhållningssätt till 
IKT? 
 
Finns det en kunskapslucka inom offentlig sektor och en föreställning att 
tekniken inte existerar, är krånglig eller dyr? Saknas det konkreta exempel på 
verksamhetsnytta genom IKT-satsningar? 
 
Många offentliga organisationer arbetar ändå aktivt med IKT i verksamheten – 
vilka är de främsta drivkrafterna?   
 
För lyckade IKT-satsningar krävs att medarbetarna verkligen använder 
tekniken och inser nyttan – är personalen en bromskloss?  
 
 
--- 
*Indexet kan anta ett värde mellan 0 och 100 och bygger på i vilken utsträckning 
organisationerna instämmer med följande fem påståenden - organisationen har 1) ett 
mobilt arbetssätt, 2) använder sig aktivt av virtuella möten, 3) servar medborgare/kunder 
på det sätt och vid den tid som passar dem, 4) kan ge medborgare/kunder/partners del 
av gemensam information från interna system samt 5) använder sociala medier.  
För varje svarande beräknas ett index genom att ta medelvärdet av svaren på de fem 
påståendena där ett positivt svar (4-5) ges värdet 100 och ett svar 1-3 ges värdet 0 (vet 
ej tas inte med i beräkningen.) Det totala indexet är medelvärdet för samtliga svarande. 

 


