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Sammanfattning 

Socialtjänstens användande av digitala stöd kan anses tillhöra den första 

digitaliseringsvågen som kom på 80-talet. De verksamhetssystem som 

kommunerna använder har hittills i stort endast använts för lagring av 

personuppgifter för att handläggarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och 

kunna redogöra för arbetet vid granskning. Det har länge funnits stor kritik från 

användarna kring att systemen inte är användarvänliga och att de är ineffektiva. 

Dessutom möjliggör systemen i väldigt liten grad analys av data som skulle 

kunna användas för att förbättra verksamheterna. 

Socialtjänsten har idag behov av verksamhetssystem och digitala stöd som i 

mycket högre utsträckning är ett stöd i att effektivisera arbetsprocesserna, 

presentera och analysera data och kommunicera data med brukare, invånare och 

andra aktörer. Kommunerna har länge vittnat om ett missnöje med de 

verksamhetssystem de har och svårigheter vid beställning och samarbete med 

leverantörerna av systemen.  

SKL beviljades i juni 2018 medfinansiering av Vinnova för att genomföra en 

förstudie om ett beställarnätverk med fokus på socialtjänstens 

verksamhetssystem och digitala stöd. Ett beställarnätverk kan öka 

verksamheters förmåga att göra innovationsupphandlingar och hjälpa till med 

att driva på och utveckla marknaden. SKL driver sen 2016 ett beställarnätverket 

för välfärdsteknik, men hittills har lite arbete skett kring socialtjänsternas 

verksamhetssystem. Med socialtjänst menas här hela socialtjänstens verksamhet 

(Individ och Familj, socialpsykiatri, funktionshinder, missbruk, äldre) inklusive 

kommunal hälso- och sjukvård. 

 

Inom ramen för förstudien har en enkät skickats ut till landets samtliga 290 

kommunala socialtjänster ( svarsfrekvens 84 %). Där framgår bland annat att 

den dominans av de befintliga leverantörerna som rådde på marknaden  

2012 - 2013 inte ändrats nämnvärt. Det råder fortfarande en näst intill total 

dominans av en handfull företag vilket näst intill är att betrakta som ett 

oligopol. Vidare framkommer att socialtjänsterna har behov av ett flertal 

funktioner som inte finns idag eller behöver fungera bättre än idag, som att 

kunna kommunicera information digitalt med invånare och andra, 

användarvänlighet, analys av data med mera. Kommuner uttrycker också ett 

stort behov av stöd när det gäller kompetens inom till exempel upphandling, 

juridiska frågor, innovationsledning och ny teknik. Kommunerna var väldigt 

positiva till ett beställarnätverk. Innan förstudien avslutades hade SKL beviljats 

medel för att genomföra ett fyrårigt genomförande av beställarnätverk för 

socialtjänstens digitala stöd. 
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Bakgrund 

Socialtjänstens tekniska utveckling 

Den tekniska utvecklingen har länge varit eftersatt i socialtjänsten. Digitala 

hjälpmedel utöver dator och smartphones är ovanliga och socialtjänsten är av få 

verksamheter som i sin myndighetsutövning fortfarande använder sig av 

faxmaskiner. 

Den upplevelse många inom socialtjänsten haft vad gäller användningen av 

åldrade digitala verksamhetssystem har bland annat vidimerats genom forskarna 

Lupita Svensson, fil. dr i socialt arbete vid Lunds universitet och Stefan 

Larsson, docent i teknik och social förändring i rapporterna, Digitalisering och 

socialt arbete och Digitalisering av social kommunaltjänst under 2018. I dessa 

rapporter redogörs för digitaliseringen som startade under 1980-talet då digitala 

teknik och digitala tjänster, ofta databasbaserade, började införas i arbetslivet.  

Under den första digitaliseringsvågen användes tekniken framförallt som ett sätt 

för ledningen att styra och kontrollera arbetet. Detta medförde i sin tur fler 

arbetsuppgifter av rapporterande karaktär, samt fler, ofta upplevt krångliga 

processer ovanpå befintliga. 

Idag befinner sig samhället i den andra digitaliseringsvågen som definieras av 

de sociala medierna som bygger på en helt annan form av digitalisering. Denna 

andra vågens digitalisering karakteriseras av att innehållet produceras och 

modifieras av användarna själva utifrån deras perspektiv och egenupplevda 

behov. När den formen av digitalisering tar sig in i arbetslivet innebär det en 

potentiell maktförskjutning från till exempel leverantören eller beställaren av 

system till förmån för den som producerar det digitala innehållet, det vill säga 

exempelvis socialsekreteraren.  

Vad gäller den tredje digitala vågen, där delar av samhället redan befinner sig 

och dit övriga samhället sakta men säkert är på väg, handlar det i mångt och 

mycket om digitaliserad automation och teknikens självlärande aspekter i form 

av ”artificiell intelligens” och ”machine learning/ deep learning”. 

De digitala system socialtjänsten arbetar i är kan anses tillhöra system 

tillhörande den första digitaliseringsvågen. De systemen är databaserade och 

implementerades i socialtjänstens arbetet under 1980-talet. Systemens primära 

syfte är visserligen att dokumentera den myndighetsutövning socialtjänsten 

utför, men på det sätt de är designade handlar det om rigid digital infrastruktur 

eller programvara som dessvärre ofta inte möter slutanvändarnas behov på ett 

tillfredsställande sätt. Fokus ligger på kvantitativa verksamhetsmått. Det 

innebär att användarna måste anpassa sig till mjukvarans behov, istället för att 

mjukvaran är anpassad till arbetets syfte. 

Exempel på detta framkommer i de empiriska studier som genomfördes bland 

annat i form av skuggningar av socialarbetare. Syftet var  att få  en bild av hur 

det digitala sociala arbetet såg ut på daglig basis. Vid dessa skuggningar 

framkom att det sociala arbetets processer både är och inte är digitaliserade och 
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att digitala och analoga arbetsprocesser ofta används parallellt med varandra. En 

av förklaringsmodellerna till detta dubbla handhavande var de digitala 

systemens bristande användarvänlighet. Till exempel var olika 

dokumentationssystem i en och samma förvaltning inte är kompatibla eller 

integrerade med varandra. Vidare saknade en del av ärendehanteringssystemen 

basal funktionalitet såsom möjlighet att flytta textmassor mellan flikar och/eller 

rättstavningsfunktion. Detta är exempel på att socialtjänsten och dess digitala 

system kan placeras i digitaliseringens första våg.  

Forskarnas slutsatser bekräftas i den nationella kartläggningen av 

verksamhetssystem inom barn- och ungaområdet i socialtjänsten som 

genomfördes 2012-2013 av Sveriges Kommuner och Landsting. Kartläggningen 

visade att det fanns stora brister i både funktionalitet, handhavande och 

rättssäkerheten hos fyra av landets största IT-leverantörer som på den tiden 

tillsammans täckte 75 procent av marknaden. En uppföljande kartläggning från 

2014 beskrev att kommunerna kände sig uppgivna och att de i de flesta fall 

saknade resurser eller den kompetens kring systemutveckling som krävdes för 

att få ett funktionellt och användarvänligt system. 

Behovsbeskrivning 

SKL:s erfarenhet är att den problembilden delas av samtliga områden inom 

socialtjänsten. Socialtjänstens verksamhetssystem är ofta omfattande och 

komplexa eftersom arbetsprocesserna de ska stödja är många; 

myndighetsutövning, avgifter, ersättningar, e-tjänster, statistik, 

avvikelsehantering, utbetalningar, uppföljning med mera. Socialtjänsten har 

dessutom en mängd föreskrifter och regler (GDPR, Socialtjänstlagen, 

Sekretesslagstiftningen med flera) att förhålla sig till för att upprätthålla kraven 

på informationssäkerhet och rättssäkerhet. Utvecklingen av systemen har hittills 

oftast skett genom att leverantörerna bygger vidare på befintliga plattformar. 

Därmed har de låst in sig i gamla lösningar som dessutom gjort det svårt för nya 

aktörer att ta sig in på marknaden. Kommunerna har blivit bundna till en 

leverantör. Många användare upplever stress i sitt arbete på grund av avsaknad 

av helhetslösningar i systemen. Samma information måste till exempel läggas in 

på flera ställen, vilket resulterar i inkonsistens i informationen och 

dubbelarbete.  

Integrationer mellan olika system och applikationer leder också ofta till problem 

eftersom leverantörer har sina egna lösningar. I princip har ingen kommun idag 

verksamhetssystem som på ett smidigt sätt ger verksamheten möjlighet till 

systematisk uppföljning för att kunna utveckla sina verksamheter. SKL anser att 

det finns en stor potential i att öppna upp dessa systemlösningar genom att ta 

fram informationsmodeller och referensarkitekturer. På så sätt kan man också 

möjliggöra en hög grad av interoperabilitet och öppna upp för fler och nya 

leverantörer samt nya lösningar.  Till exempel skulle Robotic Process 

Automation (RPA) som kan härma exakt det en människa gör, samt Artificiell 

Intelligens som kan utveckla och förbättra de mänskliga processerna, kunna 

användas i mycket högre utsträckning än idag. Även lösningen Business 

Process Management (BPM), en processcentrerad ansats för att förbättra 
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verksamhetsprocesser genom att kombinera informationsteknologi, 

arbetsprocesser och metoder för processutveckling och styrning, skulle kunna 

bli aktuellt i kommande lösningar. BPM fokuserar på att verksamhetsutveckling 

och systemutveckling sker integrerat och agilt. De digitala stödet är utformat 

efter arbetsprocesserna och inte tvärtom för att ge bäst möjliga resultat för 

slutanvändaren, brukaren. Företag som till exempel SEB och Försäkringskassan 

är exempel på företag som valt BPM. Stockholms stad ser för närvarande på 

möjligheten att använda BPM till sitt nya verksamhetssystem och digitala stöd 

för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Möjligen kan 

även Blockchain teknik (en databas som lagras i många kopior, vilket gör det 

svårt eller omöjligt att i efterhand manipulera databasens ändringshistorik) som 

erbjuder ett innovativt sätt att se på informationsdelning, komma i fråga.  

Den dåvarande nationella samordnaren för barn och unga, Cecilia Gefve gjorde 

2016 en mätning av vad socialsekreterare inom den sociala barnavården i 

Sverige lägger sin arbetstid på. Hon fann att endast 15 % av arbetstiden gick åt 

att träffa brukare och en stor del gick åt till dokumentation och administration. 

SKL har 2017-2018 arbetat med två projekt vars syfte har varit att effektivisera 

dokumentationen för att få mer tid till brukarna. I projektet, Förbättrad 

dokumentation har SKL arbetat med att socialtjänsten ska dokumentera mer 

relevant och ändamålsenligt. 30 kommuner har deltagit. I en webbenkät där 

kommunerna själva har fått komma med förslag på vad som kan effektivisera 

deras dokumentation har en del av förslagen på lösningar handlat om mer 

funktionella och användarvänliga verksamhetssystem, trots att det egentligen 

inte låg inom projektets uppdrag. I projektet, Taligenkänning har 

dokumentationen skett med den digitala tjänsten taligenkänning som varit 

mycket uppskattat av socialsekreterarna. De upplevde att det blev enklare, 

roligare samt att det gick snabbare att dokumentera. De upplevde också 

arbetsmiljömässiga vinster i form av minskad stress och minskade problem med 

arbetsrelaterade smärtor i nacke och rygg. Projektet har väckt stort intresse från 

andra kommuner och verksamhetsområden inom socialtjänsten.  

Dessa projekt ger en indikation på de nyttoeffekter digitaliseringen kan tillföra 

socialtjänsten. En lyckad digitalisering skulle kunna ge positiva effekter både 

för handläggare och brukare. För handläggare i form av effektivare arbetssätt, 

arbetsmiljömässiga fördelar och mer tid för brukarna. Även rättssäkerheten kan 

stärkas med användarvänligare system som guidar handläggarna genom 

arbetsprocesserna. Välfungerande verksamhetssystem och digitala stöd skulle 

också kunna göra socialtjänsten mer transparant och lättillgänglig för brukarna, 

genom tjänster som gör att brukarna kan komma åt information om sitt ärende 

dygnet runt, som till exempel direkt mötesbokning på nätet med flera. Den 

demografiska utvecklingen de kommande åren och svårigheterna redan idag 

med att rekrytera och behålla personal, tyder på att socialtjänsten kommer ha 

stora utmaningar med kompetensförsörjningen framöver. Bland annat SKL och 

regeringen bedömer att digitaliseringen är en av den potentiellt viktigaste och 

mest effektiva lösningarna på detta. 
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Syfte 

SKL har i förstudien undersökt möjligheten att etablera ett beställarnätverk 

bestående av ett antal intresserade kommuner med kompletterande 

kompetenser. Nätverket ska arbeta tillsammans för att dela goda erfarenheter 

och stötta varandra i utvecklingen av digitala stöd genom att driva ett 

gemensamt strategiskt utvecklingsarbete.   

Syftet med nätverket ska vara att öka kommunernas förmåga att ställa 

ordentliga krav för att kunna göra goda inköp av verksamhetssystem och 

användardriven innovation för socialtjänsterna i landet.  

Mål  

De övergripande målen med förstudien var att ta fram: 

 En inventering av funktionalitet i befintliga digitala stöd och vilka 

leverantörer som finns, samt en inventering av eventuella innovativa 

lösningar som kan finnas i andra typer av verksamheter och/eller 

internationellt. 

 En beskrivning av kommunernas behov av stöd och nya verksamhetssystem 

när det gäller digitaliseringen av socialtjänsten. 

En beskrivning (projektplan) för genomförandet av ett beställarnätverk för 

digitalt stöd inom socialtjänsten, inklusive mål, syfte, aktörer och arbetssätt. 

 

Genomförande/resultat 

Aktiviteter 

Följande aktiviteter genomfördes under förstudien: 

 Enkät till 290 kommuner. 

 Enkät till ca 130 användare/handläggare. 

 Workshops med nätverken för e-hälsosamordnare, socialchefer, 

utvecklingsledare och utförare i några kommuner. 

 Dialogdag med myndigheter (E-hälsomyndigheten, 

Upphandlingsmyndigheten, IVO, Datainspektionen, Socialstyrelsen, DIGG, 

samt Inera och SKL Kommentus). 

 Dialogträffar med leverantörerna; Tieto, CGI, Cambio och Pulsen samt 

branschorganisationer. 

 Omvärldsbevakning. 

Enkät – kartläggningar av nuläge och behov i kommunerna 

Enkäten skickades ut till landets alla 290 kommuner varav 249 svarade, vilket 

utgör 86 %, en mycket bra svarsprocent i dessa sammanhang. 



Slutrapport 9 

Syftet med enkäten var att göra en nationell kartläggning av en del 

bakgrundsdata som till exempel; vilka system kommunerna använder för 

ärendehanteringen i socialtjänsten, vilken tid avtalen löper, vilka ekonomiska 

resurser de avsätter för förvaltning och utveckling och hur prioriterad 

digitaliseringen  är för dem.  

Enkäten innehöll sedan ett avsnitt kring hur behoven av digitala stöd ser ut hos 

socialtjänsten. Slutligen ställdes frågor kring vilket stöd de anser att de behöver 

för att kunna digitalisera socialtjänsten på ett effektivt och kvalitativt sätt, samt 

hur intresset för ett eventuellt beställarnätverk ser ut i kommunerna. 

I enkäten togs inte frågor kring nöjdhet med nuvarande system eller leverantör 

med. Anledningen till detta var att enkäten endast besvarades av en person i 

organisationen. Det fanns en risk  att svaren då blev  missvisande eftersom de 

bland annat beror på vilken roll personen hade i organisationen, arbetsuppgifter 

och tidigare erfarenheter.  

Dessutom är besvararen av denna enkät oftast förvaltare eller ansvarig av 

systemet, men kanske inte själv användare, vilket gör att de kan ha en annan 

bild av hur det fungerar jämfört med de som arbetar i det dagligen. 

Enkäten redovisas i sin helhet (förutom fritextsvaren för att bibehålla 

anonymiteten) i bilaga 1, så nedan följer endast en sammanställning av de 

viktigaste resultaten. 

Nulägesbeskrivning 

Vilket eller vilka verksamhetssystem har den kommun du representerar 
idag ? 

 

Det finns i huvudsak fyra leverantörer på marknaden idag; Tieto, CGI Pulsen 

och Cambio. 

Tieto levererar både Procapita och Lifecare. Det senare är deras nya system som 

fortfarande är under utveckling och ännu inte levererar till alla 

verksamhetsområden inom IFO (Individ och familj) eller Vård och omsorg. 

Många kommuner använder både Procapita och Lifecare i dagsläget. Enligt 

Tieto själva levererar de vid årsskiftet 2018-2019 till ca 170 kommuner. Det 
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utgör nästan 60 % av Sveriges kommuner, vilket gör Tieto till den klart största 

leverantören till socialtjänsten. 

Näst störst är idag CGI som levererar Treserva och har 27 % av de svarande 

kommunerna som kunder. 

Leverantören Pulsen levererar två system; Magna Cura och deras lite nyare 

system Combine. Tillsammans utgör de 19 % av kommunerna som har svarat. 

Minst på marknaden just nu är leverantören Cambio (köpte nyligen upp Ilab) 

som levererar systemet Viva. De levererar till 10 % av kommunerna som har 

svarat.  

De kommuner som har valt att kryssa i att de använder sig av något annat 

system har bland annat svarat att de använder Journal digital. En del har också 

använt detta svarsalternativ för att beskriva att de håller på och byta från ett 

system till ett annat eller att de använder en del tilläggssystem för till exempel 

personal- och ekonomihantering. 

Hur länge till löper ert avtal med nuvarande system? 

 
 

Intressant är att nästan hälften av de kommuner som har svarat (47 %) har avtal 

som går ut inom ett till två år. 

Även budgetfrågan är intressant då nästan hälften av de svarande kommunerna 

(47 %) har svarat att de har mindre än en miljon kronor för utveckling och 

förvaltning av systemet i årsbudget. 28 % har en halv miljon eller mindre i 

årsbudget. 
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Vilken årsbudget har kommunen för förvaltning/utveckling av ert befintliga 
verksamhetssystem? 

 

 

Hur prioriterad är digitaliseringen av socialtjänsten i er kommun enligt din 
bedömning? 

 

Har socialtjänsten i er kommun gått över till att endast ha digital akt (ej 
pappersakt)? 
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Behovsbeskrivning 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov 
i ett framtida innovativt verksamhetssystem: 

 Mycket 
viktigt 
% 

Ganska 
viktigt % 

Ganska 
oviktigt % 

Mycket 
oviktigt % 

Vet ej 

Användarvänlighet  98 2    

GDPR och informationssäkerhet  87 13    

Förmågan att anpassa systemet 
efter förändrade behov  

85 14    

Systematisk uppföljning  80 19    

Informationshantering  67 30    

Nationell informationsstruktur 
(ICF/KSI)  

57 31   10 

Brukardelaktighet/ 
brukartillgänglighet 

53 41   2 

Att informationen kan återanvändas 
där den behövs 
(Informationshantering) 

67 30   3 

Delning av informationen internt 
och externt (skicka utlåtanden, 
meddelanden mm) 

54 43 3   

SSBTEK integrationen 73 12 1 1 13 

Integrering med andra system, 
moduler, applikationer 

76 24    

Användarsupport (felanmälan, 
vägledning i systemet osv) 

76 23    

Vilken eller vilka av följande applikationer, digitala stöd eller hjälpmedel 
anser du att era verksamheter skulle ha behov av? 
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Vilket stöd vill kommunerna ha? 

När det gäller frågor kring ett eventuellt beställarnätverk för socialtjänstens 

verksamhetssystem svarar 90 % Ja/Ja, till viss del på frågan om ett eventuellt 

beställarnätverk för socialtjänsten kan vara hjälpsamt för att mer effektivt kunna 

digitalisera verksamheterna. Vidare svarar 143 av de 249 svarande kommunerna 

att de skulle kunna vara intresserade av att ingå i beställarnätverket.  

98 kommuner svarar ja på frågan om de skulle vara intresserade av att delta i en 

eventuell upphandling av ett nytt innovativt verksamhetssystem för 

socialtjänsten i framtiden. 

När det gäller vilken typ av stöd kommunerna vill ha så har kommunerna fått 

svara i fritext. 125 kommuner har lämnat kommentarer, varav några få 

redovisas här nedan. Innehållet i alla kommentarer har också klustrats för att ge 

en bild av vilka områden kommunerna önskar sig stöd i. 

 

 

Några exempel på kommentarer: 

 Konkreta svar på juridiska frågeställningar. 

 Hjälp med upphandling, avrop. 

 Att SKL tar på sig en roll som samordnare till kommuner, men även 

kommunernas leverantörer, för att hitta en gemensam lösning. Idag 

lägger varje kommun stora resurser på detta. 

 Upphandlingsstöd med juridisk expertis (avtal och 

personuppgiftshantering). 

 Utveckling av nationella e-tjänster för brukare förslagsvis kopplat till 

Inera. 

 Stöttning i leverantörskontakter för att driva på utveckling av bättre 

integrationsförmåga (API:er) mellan system. 

 En generell kravspecifikation som har sin utgångspunkt i en 

innovationsupphandling när det gäller verksamhetssystem.  
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 Standards för AI och robotiseringstjänster.  

 Juridiskt och tekniskt stöd när det gäller olika lösningar för 

informationsdelning. 

 Nätverksarbete med andra. 

 Nationell standard för innehållet i en kommunal hälso- och 

sjukvårdsjournal. 

 Gemensamma upphandlingar och ramavtal. 

 Som nu, fortsätta att informera och stötta oss kommuner före, vid och 

efter införandet av digitala system. Ge information om goda exempel 

också runt om i landet, där man lyckats genomföra digitaliseringen på 

ett bra sätt. 

Enkät – kartläggning av användarnöjdhet 

130 av 145 personer från 17 olika kommuner har besvarat enkäten. 

Respondenterna har valts ut av varje deltagande kommun. 

Då respondenterna var så pass få (förutom för Procapita) redovisas svaren 

sammantaget, inte per system, eftersom det inte går att dra några slutsatser per 

system baserat på så få svar Av denna anledning finns enkäten inte heller med 

som bilaga. 

Sammantaget kan man ändå säga att inget av systemen utmärkte sig som 

väsentligt bättre eller sämre än något annat. Vissa kunde dock få något sämre 

svar inom vissa områden jämfört med de andra systemen och något bättre inom 

andra områden. 

Vilken befattning har du? 

 

Nästan alla som har svarat annan befattning har uppgett att de är antingen LSS-

handläggare eller enhetschef. 
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Vilket verksamhetsområde arbetar du med? Flera svarsalternativ är möjliga 

 

De flesta som valt alternativet, Annat område har svarat att de arbetar med Våld 

i nära relation. 

Vilket eller vilka verksamhetssystem arbetar du med? 

 

Hur motsvarar verksamhetssystemen dina behov? 

Respondenterna har fått svara på hur nöjda de är utifrån åtta olika områden. De 

områden som sticker ut som sämst är det vi i denna fråga har valt att kalla 

effektivitet som till exempel betyder, hur många antal klick man behöver göra 

och förmågan att växla fort mellan vyer. Även förmågan att kommunicera med 

brukare utmärker sig bland de negativa svaren. Ytterst få har svarat att systemet 

fungerar mycket väl inom något område. 
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Vilket helhetsbetyg skulle du ge ditt verksamhetssystem? 

 

Workshops 

Workshops har hållits med e-hälsosamordnare, socialchefer, utvecklingsledare 

och utförare. I dessa har liknande teman som i enkäterna diskuterats, nämligen 

nuläge i kommunerna, framtida behov och vad kommunerna behöver för att 

kunna accelerera utvecklingen. 

Vad saknar kommunerna idag? 

När det gäller vad som saknas idag är det några synpunkter som återkommer 

oavsett vem i kommunen man pratar med: 

- Användarvänlighet. Samtliga system upplevs i mer eller mindre grad 

vara komplicerade att lära sig. De är onödigt tidskrävande att använda 

då de kräver för många ”klick” och kräver att man registrerar i princip 

allt manuellt och flera gånger. De är inte intuitiv och vägleder 

handläggaren för lite, det finns för stor risk att felregistrera. 

 

- Det saknas bra integrationer så att informationen kan flöda både internt 

externt. Man önskar en nationell infrastruktur/plattform för att kunna 

skicka information digitalt, både internt i kommunen och externt till 

andra myndigheter, regioner med flera. 

2%

31%
28%

36%

7%
3%

Mycket bra Ganska bra Varken, eller Ganska dåligt Mycket dåligt Kan inte
bedöma
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- Man önskar en kundportal för att kunna kommunicera med 

brukare/invånare (till exempel 1177 för socialtjänst) och en plattform 

för stöd och behandling på nätet för invånare. 

 

- Man vill ha mobila gränssnitt. Mobilitet – “bring your own device”. 

Kunna arbeta med det redskap (dator, telefon, surfplatta) som man är 

mest bekväm med och som är mest lämpad för arbetsuppgiften och just 

för tillfället. Idag är inte gränssnitten anpassade för att kunna användas 

på olika sätt. 

 

- Man skulle behöva en högre grad av strukturerad information 

(nyckeltal/variabler/statistik) som kan återanvändas, automatiskt 

analyseras och användas för kunskapshöjning, inrapportering av 

statistik till exempel kvalitetsregister och Öppna jämförelser, 

verksamhetsutveckling och AI. 

 

- Man vill kunna koppla välfärdsteknik och andra applikationer till 

verksamhetssystemen för en mer sömlös handläggning och för att 

kunna använda uppgifterna för uppföljning och analys. 

 

- Man vill automatisera de arbetsprocesser som går att automatisera. 

 

- Man önskar sig en plattform för kompetensutveckling av medarbetare, 

till exempel Yrkesresan. 

Drömläge 

Drömläget beskriver man som att kunden (användaren eller socialsekreteraren) 

är i centrum och att systemet har flexibla vyer som anpassas efter de olika 

behoven. 

Att systemen är intuitiva, självlärda, röststyrda och att man kan få ut rätt 

information vid rätt tillfälle på ett smidigt sätt. 

Man önskar att det fanns mer produkter och funktioner för utveckling för 

Individ och Familj inom socialtjänsten, inte bara för väldfärdsteknik 

(funktionshindrade och äldre). 

Vidare önskar man att olika lagstiftningar förhöll sig till varandra och att 

systemen erbjöd ett mer avancerat analysstöd för verksamheten (målgrupper, 

demografi och så vidare). 

Hur ser kommunernas kompetens ut? 

Det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller resurser och 

kompetens kring digitalisering och upphandling Överlag anser dock de flesta att 

det finns brister i kompetensen och att det är enormt resurskrävande att alla 290 

kommuner gör samma arbete var och en för sig. En del har klassisk 

upphandlingskompetens, men de flesta saknar kompetens kring nyare varianter 
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av upphandling; funktions- och innovationsupphandling. Överlag saknas också 

kunskap inom innovation och innovationsledning. Vidare beskrivs brister när 

det gäller att upphandla och skriva avtal som är utformade utifrån ett långsiktigt 

perspektiv och inte bara här och nu. Brister finns även kring kunskap och 

resurser för att följa upp avtal och kontrollera att man faktiskt får det man har 

beställt. 

Vad skulle ett beställarnätverk kunna hjälpa till med? 

 Vägledningar/specifikationer – till exempel när det gäller formella och inte 

formella krav (ska/bör krav). 

 Målbild – hjälp med att se långsiktigt och innovativt. 

 Beskriva en optimal struktur för förvaltning/uppföljning. 

 FAQ för de olika faserna vid upphandling. 

 Stöd i att utvärdera användbarhet. 

 Struktur för att beräkna volymer (antal användare, invånare och så vidare). 

 Implementeringsstöd – förändringsledning. 

Myndighetsdialog 

Under förstudien hölls en dialogdag där Socialstyrelsen, Datainspektionen, 

Inspektionen för vård och omsorg, E-hälsomyndigheten, 

Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för digital förvaltningen DIGG, Inera 

och SKL Kommentus deltog för att diskutera kommunernas behov när det gäller 

digitaliseringen och vilket stöd de behöver. 

Samtliga myndigheter som deltog ser på digitaliseringen som nödvändig och 

som en möjlighet att förbättra socialtjänsten både för anställda och invånare. 

Samtidigt är utmaningarna och fallgroparna många. Flera myndigheter uttryckte 

en oro både för att kommunerna inte har tillräcklig kompetens nog för att kunna 

utnyttja digitaliseringens möjligheter för att verkligen förändra arbetssätten, 

utan bara använda digitala stöd till viss del utan att egentligen effektivisera och 

tänka nytt. Det krävs att man gör ordentliga risk- och konsekvensanalyser under 

utvecklingens gång så att det verkligen blir bättre för invånaren och 

verksamheten. Flera uttryckte också att det är problematiskt att lagstiftningen är 

gammalmodig och inte skriven med tanke på digitaliseringens möjligheter och 

ett mer transparant och interaktivt sätt att arbeta inom socialtjänsten. 

Leverantörsdialog 

I dialogerna med leverantörerna och branschorganisationer var det ett några 

teman som var återkommande: 

 Det är väldigt varierande kompetens i kommunerna, men överlag saknas 

innovationstänk och förändringsledning. Ny teknik finns, men det kräver 

ekonomiska satsningar och förändring av deras arbetssätt. Viktigt att hela 

verksamheten förstår det och arbetar mot samma mål. 

 Vid upphandling blickar många kommuner hellre bakåt än framåt. De 

fokuserar på här och nu och ska-krav, istället för att formulera avtalet med 
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leverantören som ett partnerskap. Leverantören ska kunna leverera 

lösningar på lång sikt, inte bara möta de behov som finns för närvarande. 

 Det finns en motsättning mellan önskemålet om användarvänlighet och 

registrering av data. Verksamheterna måste värdera dessa mot varandra och 

förstå att registrering av data tar tid. Kommunerna beställer idag till 

exempel ICF/KSI och förstår inte vad de har kravställt, blir inte nöjda när 

de inser vad det innebär. Det är viktigt att verksamheterna förstår 

konsekvenserna och faktiskt har möjlighet att använda data för att det ska 

vara värt den arbetsinsats som krävs för att registrera den. 

 Överlag blir det problematiskt när kommuner som kanske inte har samma 

behov går tillsammans i upphandlingar, eller när de använder externa 

konsulter som inte är tillräckligt insatta i verksamheten och dess behov. Då 

kan kommunerna ha upphandlat ett system som inte möter deras egentliga 

behov. 

 Trenden är att kommunerna nu skriver ännu längre avtal än tidigare, ibland 

upp till 25 år, eftersom det är väldigt kostsamt att byta leverantör. 

 

Omvärldsbevakning 

Det pågår alldeles för mycket inom digitaliseringen av offentlig sektor för att 

göra en kartläggning av allt som sker just nu. Vi nöjer oss därför med att 

redogöra för några olika spaningar som vi tänker kommer påverka utvecklingen 

och bli viktiga att följa framåt i arbetet med beställarnätverket. 

Internationell leverantör och kommun- och regionsamverkan 

Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Skåne 

har under 2018 upphandlat verksamhetssystemet Millenium som levereras av 

det amerikanska bolaget Cerner. Båda har skrivit avtalen så att även den 

kommunala hälso- och sjukvården har möjlighet att ansluta. Målsättningen är att 

det nya systemet Millennium ska börja införas i Region Skåne i slutet av 2020 

och vara infört i hela VGR i början av 2023.  

Dessa upphandlingar är intressanta både ur perspektivet att en ny internationell 

leverantör på den svenska marknaden vann upphandlingen och att kommunerna 

och regionerna har upphandlat tillsammans. Traditionellt har den kommunala 

hälso- och sjukvården oftast delat system med socialtjänsten, inte med 

regionerna. Vilka konsekvenser detta kommer få, positiva som negativa, 

kommer sannolikt påverka resten av landets utveckling.  

Norges digitalisering av barneverntjenesten 

Norge har de senaste åren tagit ett samlat grepp kring kvaliteten i deras 

motsvarighet till socialtjänsten för barn och unga i Sverige, 

”barneverntjenesten”.  2016 fick de ett flerdelat uppdrag från den norska 

regeringen. Det handlar  bland annat om att skapa ett nytt verksamhetssystem 

och en kundportal som ska kunna användas av alla kommuner i Norge. 

Uppdraget innehåller samtidigt många fler delar och är uppdelat på vissa 
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uppdrag som staten (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir) ska ta 

ansvar för och andra delar som kommunsidan har ansvar för.  

När det gäller verksamhetssystemen undersöker man möjligheten att göra en 

stor nationell upphandling där alla kommuner kan få option på att använda 

systemet när de är redo. Eventuellt ska det ske  med en finansieringsmodell från 

Norges motsvarighet till SKL, KS. Det finns dock inget beslut fattat kring detta 

än. 

Intressant är också att man på statlig nivå bland annat håller på och tar fram en 

nationell information- och begreppsmodell, tekniska standarder för 

informationsutbyte och en rapporteringsbank som föreslås kunna inhämta 

individdata på nationell nivå. 

Försäkringskassan/Skatteverket 

Försäkringskassan är en myndighet som har arbetat aktivt de senaste åren för att 

digitalisera sina tjänster. Genom att göra det digitala alternativet till 

förstahandsval för invånarna har de bland annat minskat antalet fel i 

ansökningarna om sjukpenning, kortat tiden för beslut och minskat kostnaderna 

för administrationen. 

När de införde självbetjäningstjänster på webben inkom till en början bara  

13 procent av ansökningarna digitalt. En förklaring visade sig vara att 

myndigheten fortfarande skickade ut brev med blanketter till kunderna där de 

informerades om att de också kunde fylla i uppgifterna på webbplatsen. När 

man istället började informera kunderna digitalt och själva slutade använda 

pappersutskick, ansöker nästan åtta av tio digitalt. 

Försäkringskassans resa är intressant att titta på då de har tjänster som liknar en 

del av socialtjänstens processer och som går att dra lärdom från flera sätt. 

Samtidigt säger Stefan Olowsson, CIO Försäkringskassan, i en intervju med 

Computersweden: ”Visst ligger Försäkringskassan långt fram med 

digitaliseringen – mot kunderna. Men inne i verksamheten är vi inte lika bra – 

och det är inte andra heller.” Han fortsätter: ”När vi bara fokuserar på kunderna 

stannar digitaliseringen vid att handla om appar. Samtidigt som de 9 000 

handläggarna i verksamheten fortfarande skannar in dokument. ” Detta är 

påståenden som även kan appliceras på socialtjänsten och kommer vara en av 

nyckelfrågorna för beställarnätverket. 

BPMS – Stockholm 

Stockholms stad gjorde 2016 en översyn av sitt verksamhetssystem för 

socialtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården och fann att det inte 

tillgodosåg verksamheternas behov. Vidare gjordes bedömningen att inget av 

standardsystemen som finns på marknaden idag skulle kunna göra det heller. 

Man inledde då ett arbete som har ansatsen att upphandla Business Process 

Management (BPM). BPM är en disciplin som innebär en kombination av 

modellering, automation, utförande, kontroll, mätning och optimering av 

verksamheters flöden till stöd för verksamhetens mål. Det spänner över system, 

anställda, kunder och partners inom och utanför företagets gränser. Med BPM 
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tänker Stockholms stad sig kunna bygga det system som verksamheterna och 

invånarna vill ha. Det ska bli ett system som på ett flexiblare, snabbare och 

mindre kostsamt sätt än standardsystemen, kommer kunna utvecklas och 

anpassas även för framtida behov. Upphandling pågår och resultatet kommer bli 

relevant för beställarnätverket att följa upp. 

Erfarenheter från andra beställarnätverk 

Upphandlingsmyndigheten har ett regeringsuppdrag att skapa ett forum för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring beställarnätverk. Under förstudien har vi 

deltagit på ett antal träffar med Upphandlingsmyndigheten kring deras uppdrag 

och även träffat projektledarna för de redan befintliga beställarnätverken för 

välfärdsteknik och bokning och bidrag på SKL för att dra lärdomar av hur de 

har arbetat och undvika eventuella fallgropar. 

Upphandlingsmyndigheten pekar ut fem viktiga faktorer för ett framgångsrikt 

nätverk;  målbild, finansiering, struktur, engagemang och kommunikation. 

Vidare sammanfattar de lärdomarna från befintliga nätverk i landet i följande 

punkter: 

 Våga titta på de stora frågorna/utmaningarna – lyft blicken. 

 Se till att ha ett bra erbjudande till deltagarna i nätverket. 

 Uppdatera vision och mål för nätverket kontinuerligt och sprid dessa. 

 Viktigt att bygga förtroende. 

 Involvera deltagarna. 

 Det är och måste få vara resurskrävande att driva nätverk. 

 Underskatta inte vikten av det interna förankringsarbetet hos deltagarna. 

 Balansera intressen mellan stora och små aktörer i nätverket. 

 Prioritera kommunikation. 

 Kommunicera om värdeskapandet: 

o Sprida info på veckobasis– det får inte vara tyst (håll nätverket vid liv). 

o Vikten av personlig kontakt. 

o Enkel och tydlig kommunikation (undvik begrepp som kan tolkas, till 

exempel plattform). 
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Slutsatser 

Förstudien har bekräftat den problembild som målas upp i bakgrundsavsnittet. 

Sveriges socialtjänster har idag i princip fyra leverantörer av sina 

verksamhetssystem för ärendehantering och ingen av dem lever upp till de 

behov och önskemål kommunerna har idag på ett tillfredställande sätt. Dels 

finns det fortfarande brister i de grundläggande funktioner som tidigare 

kartläggningar också har visat brister i, såsom effektivitet, användarvänlighet 

och möjlighet att analysera och få ut den data systemen innehåller. 

Utöver dessa har förstudien visat att kommunerna även har behov av nya 

funktioner: 

 Kunna kommunicera digitalt med brukare/invånare. 

 Kunna  kommunicera digitalt med andra aktörer både internt i kommunen 

och externt. 

 Kunna automatisera, analysera data och använda AI. 

Leverantörerna har visserligen noterat de förändrade behoven och arbetar med 

att utveckla sina system för att tillgodose dessa på ett bättre sätt. Där har några 

kommit något längre än andra, men ingen kan sägas leverera tillfredsställande 

lösningar i dagsläget. 

Den snabba  tekniska utvecklingen och kommunernas förändrade behov 

(beroende på bland annat en förändrad förväntan från invånarna  när det gäller 

tekniska lösningar) ställer andra och nya krav. Systemen måste kunna utvecklas 

på ett väsentligt mycket fortare och mer flexibelt sätt än tidigare.  Till detta 

kommer också  välfärdens kommande utmaning med kompetensförsörjning.  

Kommunerna vill också  kunna integrera applikationer och teknik från andra 

leverantörer med sina befintliga system, något som hittills varit kostsamt. 

Leverantörerna har ofta inte ställt sig så positiva till detta. Något som också 

framgick av den utskickade enkätundersökningen var att Sverige just nu 

befinner sig i något som går att beskriva som ett upphandlingsmomentum när 

det gäller socialtjänstens verksamhetssystem. Nästan hälften av landets 

kommuner har avtal med sina leverantörer som går ut inom ett till två år, 

majoriteten av de inom ett år. Det betyder att en väldigt stor del av kommunerna 

just nu förbereder upphandlingar och överväger om de ska fortsätta med 

nuvarande verksamhetssystem eller byta till något annat.  

Intressant i sammanhanget är att det inom den kommunala hälso- och 

sjukvården,  som traditionellt har hört ihop med socialtjänstens 

verksamhetssystem, nu skett en förändring.  I två stora upphandlingar (i Region 

Skåne och i  Region Västra Götaland) har man valt en internationell leverantör 

och kommer nu istället att framöver ha samma verksamhetssystem som hälso- 

och sjukvården. 
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Då dessa regioner motsvarar nästan hälften av Sveriges marknad och vi hittills 

endast har använt oss av svenska leverantörer är det en utveckling som kommer 

att bli intressant att följa. 

Förstudiens kartläggning har även visat att intresset och engagemanget för 

digitaliseringen av socialtjänsten är stort i kommunerna. Samtidigt finns det 

stora variationer i kommunerna mellan nivå på kompetens och resurser för 

frågan. Kommunerna uttrycker ett önskemål och en nödvändighet av att man på 

nationell nivå visar vägen och bestämmer sig för nationella lösningar när det 

gäller till exempel infrastruktur för informationsdelning, 

personuppgiftshantering och kundportaler. Man önskar mer standarder och 

nationella ramavtal. Det är inte kostnadseffektivt eller långsiktigt hållbart att 

varje kommun ska ta fram och utveckla egna lösningar.  

Det är dessutom mycket svårt för kommunerna var och en för sig, att driva på  

utvecklingen och påverka marknaden. Den digitala utvecklingen är så pass 

omfattande att den kräver helt ny kompetens och nya arbetssätt i kommunerna, 

både på arbetsledningsnivå och handläggarnivå. Arbetsledningen behöver 

integrera den digitala utvecklingen i sin verksamhetsutveckling. Det är inte 

längre en fråga som kan hanteras separat av en IT-strateg eller IT-enhet om 

socialtjänsten ska kunna få de vinster som digitaliseringen i dess rätta 

bemärkelse skulle kunna ge.  

Kommunerna behöver även förstå skillnaderna mellan innovationsledning och 

verksamhetsutveckling och att de behöver arbeta med både och.  

Samtidigt är det inte hållbart att varje kommun ska behöva utveckla sina egna 

lösningar. För den långsiktiga visionen behöver möjligheten för en nationell 

lösning undersökas. Det blir viktigt att till exempel ha en dialog med Norge och 

följa utvecklingen i deras arbete med att ta fram nationella lösningar inom detta 

område. 

En viktig nyckel för att faktisk kunna införskaffa innovativa digitala system och 

lösningar ligger i hur kommunerna upphandlar/beställer dem. Det kräver ett nytt 

sätt att upphandla än de flesta kommuner traditionellt är vana vid. Hittills har de 

oftast kravställt utifrån vilka tjänster/system de behöver och utifrån vad man 

tidigare har haft. För att ge utrymme för nya arbetssätt och lösningar behöver 

kommunerna nu istället ha kompetensen att beskriva sina behov, inte bara idag 

utan även framåt. Det lämnar utrymme för leverantörerna att tillgodose dessa på 

bästa möjliga sätt, vilket kan vara ett helt annat sätt och med ny teknik, jämfört 

med vad man har gjort tidigare. Man behöver skriva upphandlingsunderlag som 

möjliggör långsiktiga avtal med leverantörerna. Avtalen behöver vara 

utformade som ett partnerskap med leverantören, där utveckling är en naturlig 

del i relationen. Detta gäller oavsett om man upphandlar ett färdigt 

standardsystem eller inte. 

Under kartläggningen har ett återkommande tema varit att kommunerna inte har 

tillräcklig kompetens för att digitalisera sina verksamheter på ett kvalitativt och 

effektivt sätt. Det saknas generellt kompetens både inom upphandling, juridik, 

IT och förändringsledning. 



Slutrapport 24 

Det har i förstudien varit stort intresse för att både delta i beställarnätverket och 

för vad beställarnätverket kan hjälpa kommunerna med. Nästan hälften av 

landets kommuner uttryckte intresse för att delta och nästan hundra kommuner 

uttryckte intresse för att delta i gemensamma nationella upphandlingar.  

Kommunerna önskar att beställarnätverket ska kunna bistå dem med underlag 

och vägledningar vid upphandling, att sprida goda kommunexempel på 

förändrade arbetssätt, hur ny teknik används, lyckade upphandlingar med mera. 

De önskar också att beställarnätverket och SKL ska utgöra en kunskapsbank, 

både vad gäller klargörande av juridiska frågeställningar kring digitaliseringen 

och kring ny teknik och nya tjänster. De önskar information om  den digital 

utvecklingen inom andra branscher och länder. Man vill även ha  tips och idéer 

kring innovativa arbetssätt samt hur sådana kan utvecklas. 

Förstudiens resultat var så pass tydliga och behovet så stort och akut hos 

kommunerna att en ansökan om genomförande av beställarnätverk skickades in 

till Vinnova strax innan förstudien var avslutad. Ansökan är redan beviljad och 

arbetet med att starta upp beställarnätverket redan påbörjat vid 

sammanställningen av denna rapport, i februari 2019. 

SKL kommer under 2019-2022 driva ett beställarnätverk för socialtjänstens 

verksamhetssystem och digitala stöd med hjälp av medfinansiering från 

Vinnova. En projektledning med ca 2,5 tjänster kommer leda arbetet på SKL. 

Kommundeltagarna i beställarnätverket ska kunna lägga minst 10 % av sin 

arbetstid och bidra med expertkompetens inom verksamhet, upphandling, IT, 

juridik och/eller innovationsledning. Deltagandet ska vara förankrat av 

respektive socialchef. Arbetet kommer styras av en styrgrupp med 

representanter från SKL, SKL Kommentus, Inera och SKL:s 

Socialchefsnätverk. 

Beställarnätverket kommer arbeta både med att titta på hur de kan stödja 

kommunerna i den lite mer kortsiktiga verksamhetsutvecklingen och i att nå de 

mer långsiktiga innovativa förändringarna av verksamheten. Exempel på en 

kortsiktig verksamhetsutveckling skulle till exempel vara att kommunerna 

övergår från att ha pappersakter till att endast ha digitala akter. Innovativa 

arbetssätt kan handla om helt nya sätt att tänka kring brukarens resa, att 

automatisera interna arbetsprocesser, använda AI för att utveckla 

verksamheterna och så vidare.  

Beställarnätverken kommer prioritera de områden som är viktigast för 

kommunerna och arbeta med löpande delleveranser, inte med att ta fram en stor 

slutrapport. Förhoppningen med beställarnätverket är att det ska hjälpa 

kommunerna utveckla och innovera sina verksamheter med hjälp av digitala 

stöd genom att öka kompetensen i kommunerna. Nätverket ska också bidra med 

färdiga underlag som kommunerna kan använda och bilda beställargrupper som 

kan innovationsupphandla och driva på marknaden. 
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Bilaga 

Bilaga 1 Enkät till kommunerna 

Enkät gällande digitaliseringen av socialtjänsten 

 

Fråga 3. Vilken befattning har du? 

  Antal Procent  

Chef 116 47% 
 

Verksamhetsutvecklare 35 14% 
 

Systemutvecklare eller liknande 6 2% 
 

IT-strateg eller liknande 42 17% 
 

Annan befattning, ange vilken 50 20% 
 

Total 249 100%   

 
 

Öppna svar-Annan befattning, ange vilken (50)  

 

Fråga 4. Arbetar du med IT-frågor eller verksamhetsfrågor? 

Fler svarsalternativ är möjliga. 

  Antal Procent  

IT-frågor 138 55% 
 

Verksamhetsfrågor 223 90% 
 

Total 249 145%   
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Fråga 5. Arbetar du med hela socialtjänsten eller med ett specifikt verksamhetsområde, 

i så fall vilket? 

Fler svarsalternativ är möjliga. 

  Antal Procent  

Hela socialtjänsten 166 67% 
 

Barn och unga 53 21% 
 

Socialpsykiatri 39 16% 
 

Ekonomiskt bistånd 46 18% 
 

Missbruk 53 21% 
 

Äldre 31 12% 
 

Funktionshinder 39 16% 
 

Insatsgivare (utförare) 35 14% 
 

Annat 9 4% 
 

Total 249 189%   

 
 

Öppna svar-Annat (9)  
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Fråga 6. Vilket eller vilka verksamhetssystem har den kommun du representerar idag ? 

Fler svarsalternativ är möjliga. 

  Antal Procent  

Procapita 140 56% 
 

Combine 24 10% 
 

Treserva 67 27% 
 

Viva 25 10% 
 

Lifecare 101 41% 
 

Magna Cura 23 9% 
 

Sociala system (paraplysystemet) 2 1% 
 

Annat, ange vad 31 12% 
 

Total 249 166%   

 
 

Öppna svar-Annat, ange vad (31)  

 

Fråga 7. Har socialtjänsten i gått över till att endast ha digital akt (ej pappersakt) ? 

  Antal Procent  

Ja 27 11% 
 

Nej 154 63% 
 

Till viss del 63 26% 
 

Vet ej 2 1% 
 

Total 246 100%   
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Fråga 8. Hur prioriterad är digitaliseringen i socialtjänsten i kommunen enligt din 

bedömning? 

  Antal Procent  

Högt prioriterad 92 37% 
 

Ganska prioriterad 121 49% 
 

Ganska oprioriterad 28 11% 
 

Mycket oprioriterad 4 2% 
 

Kan inte bedöma 4 2% 
 

Total 249 100%   

 

 

Fråga  9. Har kommunen en handlingsplan eller arbetsplan för socialtjänstens 

digitaliseringsutveckling? 

  Antal Procent  

Ja 115 46% 
 

Nej 120 48% 
 

Vet ej 13 5% 
 

Total 248 100%   
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Fråga 10. Hur länge till löper ert avtal med nuvarande system?  

Välj den tidsangivelse, avrundat till helår, som ligger närmast er återstående avtalstid. 

  Antal Procent  

1 år 70 29% 
 

2 år 44 18% 
 

3 år 26 11% 
 

4 år 17 7% 
 

5 år 18 7% 
 

Längre än fem år 29 12% 
 

Vet ej 40 16% 
 

Total 244 100%   

 
 

 

Fråga 11. Vilken årsbudget har kommunen för förvaltning/utveckling av ert befintliga 

verksamhetssystem?  

  Antal Procent  

0 - 100 000 kr 25 10% 
 

100 001 - 500 000 kr 45 18% 
 

500 001 - 1 000 000 kr 48 19% 
 

1 000 001 - 25 miljoner kr 52 21% 
 

26 - 50 miljoner kr 2 1% 
 

51 - 100 miljoner kr 1 0% 
 

Vill inte svara 9 4% 
 

Vet ej 67 27% 
 

Total 249 100%   
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Fråga 12.1 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

Om systemet är användarvänligt. 

  Antal Procent  

Mycket viktig 244 98% 
 

Ganska viktig 5 2% 
 

Ganska oviktig 0 0%  

Mycket oviktig 0 0%  

Vet ej 0 0%  

Total 249 100%   

 
 

Fråga 12.2 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

Brukardelaktighet/brukartillgänglighet. 

  Antal Procent  

Mycket viktig 131 53% 
 

Ganska viktig 101 41% 
 

Ganska oviktig 12 5% 
 

Mycket oviktig 0 0%  

Vet ej 4 2% 
 

Total 248 100%   
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Fråga 12.3 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

Systematisk uppföljning (statistikhantering). 

  Antal Procent  

Mycket viktig 201 81% 
 

Ganska viktig 47 19% 
 

Ganska oviktig 0 0%  

Mycket oviktig 0 0%  

Vet ej 1 0% 
 

Total 249 100%   

 
 

Fråga 12.4 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

Hantering av GDPR och informationssäkerhet ( t ex rättssäker personuppgiftshantering) 

  Antal Procent  

Mycket viktig 216 87% 
 

Ganska viktig 32 13% 
 

Ganska oviktig 1 0% 
 

Mycket oviktig 0 0%  

Vet ej 0 0%  

Total 249 100%   
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Fråga 12.5 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

Att informationen kan återanvändas där den behövs (Informationshantering) 

  Antal Procent  

Mycket viktig 167 67% 
 

Ganska viktig 75 30% 
 

Ganska oviktig 0 0%  

Mycket oviktig 0 0%  

Vet ej 7 3% 
 

Total 249 100%   

 
 

Fråga 12.6 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

Hantering av Nationell informationsstruktur (ICF/KSI). 

  Antal Procent  

Mycket viktig 140 56% 
 

Ganska viktig 78 31% 
 

Ganska oviktig 5 2% 
 

Mycket oviktig 0 0%  

Vet ej 26 10% 
 

Total 249 100%   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Slutrapport 33 

Fråga 12.7 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

Delning av informationen internt och externt (skicka utlåtanden, meddelanden mm). 

  Antal Procent  

Mycket viktig 133 54% 
 

Ganska viktig 105 43% 
 

Ganska oviktig 8 3% 
 

Mycket oviktig 0 0%  

Vet ej 1 0% 
 

Total 247 100%   

 
 

Fråga 12.8 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

SSBTEK integration 

  Antal Procent  

Mycket viktig 181 73% 
 

Ganska viktig 29 12% 
 

Ganska oviktig 2 1% 
 

Mycket oviktig 2 1% 
 

Vet ej 33 13% 
 

Total 247 100%   
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Fråga 12.9 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

Integrering med andra system, moduler, applikationer. 

  Antal Procent  

Mycket viktig 189 76% 
 

Ganska viktig 59 24% 
 

Ganska oviktig 0 0%  

Mycket oviktig 0 0%  

Vet ej 1 0% 
 

Total 249 100%   

 
 

Fråga 12.10 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

 Användarsupport (felanmälan, vägledning i systemet o.s.v). 

  Antal Procent  

Mycket viktig 187 76% 
 

Ganska viktig 58 23% 
 

Ganska oviktig 1 0% 
 

Mycket oviktig 0 0%  

Vet ej 1 0% 
 

Total 247 100%   
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Fråga 12.11 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

Förmågan att anpassa systemet efter förändrade behov (utveckling). 

  Antal Procent  

Mycket viktig 211 85% 
 

Ganska viktig 37 15% 
 

Ganska oviktig 1 0% 
 

Mycket oviktig 0 0%  

Vet ej 0 0%  

Total 249 100%   

 
 

Fråga 12.12 

Gradera följande aspekter utifrån hur viktiga ni anser dem vara för era behov i ett 
framtida innovativt verksamhetssystem:  

Annan aspekt, ange vilken eller vilka nedan. 

  Antal Procent  

Mycket viktig 37 33% 
 

Ganska viktig 7 6% 
 

Ganska oviktig 0 0%  

Mycket oviktig 0 0%  

Vet ej 69 61% 
 

Total 113 100%   

 
 

Kommentarer (44)  
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Fråga 13 

Vilken eller vilka av följande applikationer, digitala stöd eller hjälpmedel anser du att era 
verksamheter skulle ha behov av? 

Flera svarsalternativ är möjliga. 

  Antal Procent  

Vår verksamhet har inte behov 
av något av nedanstående 

1 0% 
 

Taligenkänning (dokumentera 
med rösten istället för 
tangentbord) 

168 67% 
 

Digital resurshantering 
(hantering av uppdrag, platser, 
köhantering, avtal m.m för vård- 
och insatsgivare) 

153 61% 
 

Kundportal (tillgång till systemet 
för brukarna för t ex tidsbokning, 
direktansökan, följa sitt ärende 
m.m, chattfunktion) 

219 88% 
 

Digital brukarutvärdering av 
verksamheten 

182 73% 
 

Digital orosanmälan 190 76% 
 

Digitala beslutsstöd 210 84% 
 

Annat, ange vad nedan 16 6% 
 

Total 249 457%   

 
 

Kommentarer (23)  
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Fråga 14 

Vilket stöd skulle ni behöva från SKL för att mer effektivt kunna digitalisera era 
verksamheter?  

Svarsvärden (125)  

 

Fråga 15 

 

SKL har sedan 2017 ett Beställarnätverk för Välfärdsteknik. Välfärdsteknik är teknik för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. Den här förstudien, som medfinansieras 
av Vinnova, ska ta reda på om och hur ett liknande beställarnätverk riktat mot 
socialtjänsten skulle kunna stödja kommunerna i att effektivare digitalisera 
socialtjänsten.  
 
Dina svar i denna enkät kommer vara en viktig del i det arbetet. Resultatet av förstudien 
är tänkt att bli en genomförandeplan för beställarnätverket som planeras starta under 
2019. 

Anser du att ett beställarnätverk skulle vara hjälpsamt för er för att mer effektivt kunna 
digitalisera era verksamheter?  

  Antal Procent  

Ja 128 52% 
 

Ja, till viss del 95 38% 
 

Nej 3 1% 
 

Vet ej 22 9% 
 

Total 248 100%   
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Fråga 16 

Vilka frågor anser du att ett beställarnätverk borde prioritera: 

  Antal Procent  

Funktioner 166 74% 
 

GDPR 82 37% 
 

Systematisk uppföljning 150 67% 
 

Användarvänlighet 188 84% 
 

Brukardelaktighet 141 63% 
 

Annat, ange vad 18 8% 
 

Total 223 334%   

 
 

Öppna svar-Annat, ange vad (18)  

 

Fråga 17 

Skulle din kommun vara intresserad av att delta i ett Beställarnätverk för Socialtjänst? 

Ditt svar är inte bindande utan ses endast som en intresseanmälan. 

  Antal Procent  

Ja 143 58% 
 

Nej 22 9% 
 

Vet ej 83 33% 
 

Total 248 100%   
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Fråga 18 

Har du i så fall namn på någon person i din kommun som skulle kunna vara 
kontaktperson för beställarnätverket? 

Ditt svar är inte bindande utan ses endast som en intresseanmälan. 

  Antal Procent  

Ja 93 65% 
 

Nej 49 35% 
 

Total 142 100%   

 
 

 

Fråga 19.1 

Ange namn och kontaktuppgifter till er kontaktperson: 

Namn 

Svarsvärden (92)  

Fråga 19.2 

Ange namn och kontaktuppgifter till er kontaktperson: 

Telefon 

Svarsvärden (87)  

Fråga 19.3 

Ange namn och kontaktuppgifter till er kontaktperson: 

E-post 

Svarsvärden (91)  
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Fråga 20 

Skulle din kommun vara intresserad av att delta i en eventuell upphandling av ett nytt 
innovativt verksamhetssystem för socialtjänsten i framtiden? 

Ditt svar är inte bindande utan ses endast som en intresseanmälan. 

  Antal Procent  

Ja 98 40% 
 

Nej 34 14% 
 

Vet ej 115 47% 
 

Total 247 100%   
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Slutrapport 

Förstudie om beställarnätverk för socialtjänstens verksamhetssystem 
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