
Målbildsworkshop med SSVIT 20170608 
Nedan finns beskrivning av det resultat som framkom genom de workshopaktiviteter som 
genomfördes på SSVIT-konferensen 20170607-20170608. Konferensens avsikt var att samlas 
kring framtida målbild för det gemensamma digitaliseringsarbetet. 
 
Sammanfattning 
Det är nu en perfekt tajming att kraftsamla kring digitalisering. Det kräver mod och tempo 
där vi behöver agera i en gemensam kommunikation av målbild. Våra erbjudanden till 
kommunerna måste vara tydliga, med fokus på leverans, nytta och mervärde 
 
Vidare hantering  
Genom att investera i en gemensam målbild ges möjlighet för SSVIT att med VästKom och 
kommunalförbundenden driva och vara del av kommunernas utvecklingsarbete. Målbilden 
behöver vara tydlig och beskriva en gemensam ambition där vi tillsammans och var och en 
”arbetar framåt”. Målbilden behöver inte vara visionära ord i en trycksak på glättigt papper. 
Målbilden kan vara några ledord som speglar SSVITs förhållningssätt med detta underlag 
som bakgrund. 
För att motsvara målbilden kan SSVITs engagemang behöva förändras. Mötesformer och 
mötesfrekvens. Likaså kan beredningsstrukturen behövas ses över. 
 
I praktiken behöver vi: 

• Utveckla vår kommunikation med kommunerna i länet. Där vi bör bygga vidare på vår 
samverkansstruktur och eventuellt förtydliga ansvar och målgrupper. Vi behöver 
även öka kvaliteten och ”mängden” av vårt budskap som finns via hemsidan. Högre 
fokus på rörlig bild, såväl i underlag som i övrig kommunikation. Material ska kunna 
återanvändas av SSVIT, mfl. Vi ska ge oss möjligheten att stoltsera med det som görs. 

• Möjliggöra att kommunerna kan bidra i arbetet i högre omfattning. Möjliggörs bland 
annat genom att erbjuda en ”projektportfölj” där kommuner kan delta med projekt. 
Genom att ett antal grundläggande krav uppfylls utifrån målbild kan projektet 
prioriteras av SSVIT. Prioriteringen kan leda till stöd i form av processledning, 
ytterligare intressenter (erfarenhetsutbyte) eller finansiella resurser, mm. Möjliggör 
att ett projekt såsom Fyrbodals ”T-U-V:s eArkivsprojekt” kan genomföras med ökad 
tydlighet och nyttohemtagning för länet som helhet. 

• Fortsatt arbete med särskilda kraftsamlingar som exempelvis eHälsa och 
informationssäkerhet - likt nuvarande handlingsplan samt ansvar för relation med 
VGR och nationella aktörer 
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Underlag från workshop 

 

Noteringar från slutövning  
Varje representant får möjligheten att utrycka sin syn, i ”heta stolen”, utifrån tidigare gjorda 
aktiviteter – se resultat nedan 
 

- Vill SSVIT vara stabernas stab? 
o Vi har 49 aktörer som vi behöver nå på ett bättre sätt! (Coca-Cola flaskan) 

▪ Om vi jobbar för det. Då kan vi bli stabernas stab 
- Vi behöver kommunicera mer 
- Vi vill kommunicera för att sprida goda exempel och kunskaper 
- Vi behöver lyssna. Vilket också är ett sätt att förankra. Lyssna ger tillit 
- Vi vill sprida kunskaper och bli bättre på det 
- Mindre fokus på interna strukturer, mer fokus på att göra nytta 
- Perfekt tajming. Digitaliseringens tid är nu – ketchupeffekt 
- Hitta fram till medborgarens nytta 
- Skrämmer begreppet ”digitalisera”? 
- Vilka begrepp kan vi använda? 
- Hur kommunicerar vi värderna? Möjligheterna! 
- Behov: identifiera och beskriv erbjudandet 
- Men finns mottagarna, fungerar språket? 
- Hur hjälper vi kommunerna att se det som vi ser? 
- Vill kommunerna att vi gör de avtryck vi vill göra? 
- Hjälp kommunerna att se avkastningen! 
- Vi kan se potentialer eftersom vi har en annan position 
- De som vinner priser, det är de som vågat. De har haft modet att göra små 

förändringar. 
- Är vi konkreta och formulerade kan vi nå fram 
- Vi behöver inte ha koncensus om vi har ett bra erbjudande 
- Vi kan också behöva arbeta med mer långsiktiga perspektiv: ex IT-säkerhet 
- Vi behöver vässa vår kommunika kapacitet 
- Det behöver inte vara så stora grejer alla gånger 
- Kan vi förändra kommunikationen, tex genom att förmedla bilder 
- Vi kan också ta stora steg (in i dimman) 
- Vi är med i en strukturomvandling. Det ställer krav på tempo (vi har inte ens hunnit 

prata om det) 
- SSVIT behöver steppa upp, ställa högre krav på sitt egna engagemang 
- Marknadsför, ta lead, utan att köra över 
- Det är dags att riktingsändra och kraftsamla 
- Kan SSVIT bli finansiär 
- Vi vill vara mer i framkant 
- SSVIT behöver i så fall kliva fram och ta rollen 
- Gör Offentliga Rummet 2018 till en mötesplats för våra ledare. 
- Vilka metoder behöver vi kunna och sprida. Hur genomför vi/man transformationen? 
- Ska vi finansiera behöver det finnas tydliga kriterier. Ex samverkan, osv. 
- Hur hjälper/stimulerar vi kommunerna så de vågar ta steget 
- Det finns kommuner som bara vill vara med 



- Vad har vi gjort av resultaten av genomförda workshops? Vi behöver lyssna och göra 
- Metodstöd för digitalt ledarskap 
- Nyttovärdering 
- Det är ledningen vi ska bearbeta 
- Se det ”stora” partnerskapet 
- Var är digital agenda – Samordningsbehov 

Prioriteringsaktiviteter  
Nedan punkter lyftes fram som goda exempel och utmaningar 
 

Vilken är den största orealiserade potentialen? (gröna, med taggarna i hörnet) 
- Vara fyrtornet för kommunerna, för att de ska våga ta steg fram, genom dimman 
- Metodstöd för digitalt ledarskap 
- Identifiera eldsjälarna 
- Bättre anv av information och kommunikation 
- Kompetens 
- Förmåga 
- Stimulera 
- Forskningssamarbete 
- Påverka utlysningar 
- Resurseffektivitet – implementera goda exempel 
- Outnyttjade resurser i kommunerna 

 

Vilka avtryck vill vi att vårt arbete ska göra? (gröna, utan taggar i hörnen) 
- Digitalisering = ledningsansvar – SSVIT stabernas stab 
- SSVIT - Klok och handlingskraftig grupp 
- Påverkansfaktor regionalt och nationellt 
- Våga gå före – proaktivitet 
- Fokusera – resultat – gå i ml 
- Nytta till kommunerna 
- Naturlig samverkanspart 
- Stödjande struktur 
- VG i framkant 
- Kompetensbank/delning 
- VästKom gör det möjligt 
- Känsla av nytta 
- Dela 

o Resurs 
o Risk 
o Kompetens 
o Nytta 

 

Baserat på friskfaktorer (röda)  
- Dåligt samvete 
- Smörjmedel 
- Tro på eget erbjudande 



- Ta tillvara på intresserades kraft 
- Checklistor/lathundar 
- Förtroendeingivande – snygg paketering 
- Kompetens skapar legitimitet 
- Tydlig tidsplan – ett ”hot” 
- Avgränsning tid/resurs 
- Tillit 
- Uthållighet 
- Direkt nyttohemtagning 
- Resurser 
- ”chefetn – te sagt” 
- sence of urgency 
- tryck från lagstiftning 
- eldsjälar – internt entreprenörskap 
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