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regeringen med 
digitalisering?
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Öka takten i 
moderniseringen av 
offentlig förvaltning

• skapa en enklare vardag för 
privatpersoner och företag

• stödja innovation och 
delaktighet

• skapa en effektiv 
offentlig sektor

Myndigheter, kommuner och 
landsting ska vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens 
möjligheter genom att:



Digitalisering ökar politikens verkningsgrad och möjlighetsrum

Bidrar till Sveriges 
utveckling och ett effektivt 

EU-arbete

Innovativ och samverkande

Rättssäker

EffektivHög tillgänglighet

Väl utvecklad kvalitet 
och service



Digitalt först: 5 prioriterade insatsområden 
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at 2. Inrätta en nationell digital infrastruktur
Styrning och gemensam finansering för ökad användning av nationella

tjänster och grunddata

4. Höj den digitala mognaden
Ökad digital kompetens och effektivare it-användning och it-investeringar

3. Öka den digitala innovationsförmågan
Förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan på öppna data

1. Förstärk styrningen
Tydlig styrning av förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor

5. Modernisera juridiken för digitalt först
Ett regelverk som stödjer en digitalt samverkande statsförvaltning



Budgetprop.18
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• Ny myndighet för digitaliseringen av 
offentlig sektor

• Nationell digital infrastruktur 
inrättas

• Öppna data-satsning genomförs 
med 20 mnkr per år i tre år



• Ge stöd till regeringen i principiella och strategiska frågor samt i 
policyutveckling som rör den offentliga sektorns digitalisering

• Ansvara för den nationella digitala infrastrukturen (här ingår bl.a. digital 
identitet och säker digital kontakt)

• Främja och samordna arbetet med att tillgängliggöra öppna data samt öppen 
och datadriven innovation

• Analysera, främja och stötta arbetet med e-handel i staten

• Bistå med samordning, metod- och kompetensstöd till myndigheter, kommuner 
och landsting

Övergripande inriktningen av myndighetens uppgifter
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Teknikutvecklingen ökar samhällets utvecklingstakt
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Framväxten av det datadrivna samhället

• Digitaliseringen förändrar samhället

• Teknologiska utvecklingen accelererar - SMAC

• Data är mer ”likvid” - lättrörlig

• Sociala aktiviteter ”flyttar ut” på nätet

• Etablerade arbetssätt förändras



• Lågt förändringstryck
• Samverkan går trögt
• Legacy och kultur hindrar 

innovation
• Utvecklingsnivåer polariseras
• Upphandlingsregler hindrar

Offentlig förvaltning halkar efter det datadrivna samhället

10Ministry of Finance

Behov av digital 
innovation och 

samverkan
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Ett data-drivet samhälle behöver en 
data-driven offentlig sektor!

Data-driven



Data-driven utveckling och innovation
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• En insikt om att data är en ny 
tillgångsklass för  en organisation

• En styrfilosofi baserad på ökad tillgång 
”likvid” information dvs. data

• Förutsätter datamognad och tillgång till 
lämpliga verktyg (t.ex. AI, Blockchain)

• Öppen samverkan kring data i eko-
system ökar möjligheterna 

• OECD Peer Review November 2017



Finansdepartementet

1. Koppla ihop människor
med smarta ting. 

2. Skala upp 
innovationer

2. Se medborgare som 
delägare

4. Designa tjänster med 
användaren i centrum

5. Experimentera mera,
utred mindre

6. Utmana stuprören och 
samverka

Hur kan vi främja datadriven innovation i offentlig sektor?



Ekonomiskt värde 
• Företaget Propeller i USA minskar antalet akuta 

besök för astmatiker med 25% och minskar antalet 
akuta anfall med 50%.

Socialt värde
• En algoritm tränades att bedöma om 48 miljoner tak 

kunde användas för solfångare i Frankrike

Förvaltningspolitiskt värde
• Datadriven styrning gjorde New York till USA:s 

säkraste storstad på 1990-talet och skatteintäkterna 
ökade med $300 miljoner efter datadriven analys av 
amerikanska SME:s i New York State

1. Koppla ihop människor med smarta ting. 
Öppna data och öppen och datadriven innovation. 



1. Pågående aktiviteter öppna data 
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1. Tillgänglighet

• Riksarkivet
• Statskontoret
• PSI-direktivet 

utvecklas

2. Matchning
• Hack for 

Sweden 2.0

3. Vidareutnyttjande
• Tillväxtverket
• Fyra utvecklings-

myndigheter

1. Ekonomiskt värde
• Möjliggör nya produkter och 

tjänster
• Stödjer en datadriven ekonomi
• Främjar entreprenörskap och 

innovation
2. Socialt värde

• Förbättrar transparens
• Främjar deltagande
• Möjliggör medborgar-driven 

utveckling
3. Förvaltningspolitiskt värde

• Förbättrar integriteten
• Förbättrar ansvarsutkrävandet
• Ökar effektivisering



2. Skala upp digitala innovationer
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Främja digital innovation 
genom de offentliga 

inköpen

Offentlig innovation er at gøre noget nyt i 
den offentlige sektor, som skaber værdi.



Finansdepartementet

3. Samverka med medborgare som delägare



Livshändelser Digitala värdekedjor

4. Designa tjänster med medborgaren i centrum

Smart Samhällsbyggnad

Smart Miljöinformation

Enkelt företagande

Smart Livsmedelskedja

Omni-channel
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5. Experimentera mer, utred mindre
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• Arbetsförmedlingen 
digitaliseringsavdelning

• Skattens innovationteam
• Försäkringskassan lab
• Lantmäteriets datadrivna lab
• Skogstyrelsen datadrivna lab
• …

LADDS
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6. Utmana stuprören och samverka med tredje part
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