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Överlämnande av lägesbild 

Digitaliseringsrådet (rådet) är tillsatt av regeringen för att stödja regeringens arbete med 

samhällets digitalisering. Vi följer och främjar utvecklingen samt ger förslag på möjliga insatser.  

Det riksdagsbundna målet för digitaliseringspolitiken är Sverige ska bli bäst i världen på att ta 

till vara digitaliseringens möjligheter. Regeringen har pekat ut en riktning för politiken genom 

digitaliseringsstrategin ”För ett hållbart digitaliserat Sverige” som kom våren 2017. Strategin 

har fem prioriterade delmål: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital 

ledning och digital infrastruktur.  

Under 2018-2019 har Digitaliseringsrådet tagit fram lägesbilder för strategins delmål och 

överlämnat till Digitaliseringsministern och regeringen. I lägesbilderna lyfts centrala 

utmaningar som Sverige står inför och ett antal förslag på möjliga åtgärder kopplat till dessa 

utmaningar. Det finns en mängd analyser och utredningar gjorda på området  och vi har strävat 

efter att bygga vidare på detta och inte göra om arbeten som redan gjorts.  

Denna lägesbild för digital ledning är den sista och avslutande lägesbilden.  Under arbetets gång 

har vi mötts av omfattande engagemang och många aktörer har bidragit med erfarenheter och 

kunskap. Ambitionerna inom digitaliseringspolitiken är hög. Vi väljer därför att i den första 

delen av lägesbilden höja blicken och lyfta fyra strategiskt viktiga utmaningarna för Sverige som 

vi har sett i vårt arbete. Den andra delen består av analyser och rekommendationer kopplade till 

digitaliseringsstrategins delmål Digital ledning. Rekommendationerna återges kortfattat i 

lägesbilden och vidare konkretisering kan behövas. Inom ramen för arbetet har också en 

internationell utblick genomförts på uppdrag av Digitaliseringsrådet. I utblicken har sex länder 

studerats: Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Kanada och Frankrike. På ett antal ställen 

i lägesbilden hänvisar vi därför till dessa länder och hur specifika områden hanteras där. I flera 

avseenden finns likheter mellan Sverige och dessa länder även om digita liseringen allt mer 

förefaller hanteras i en övergripande omställningsstrategi, som till exempel i Frankrike och 

deras ”Le Grand Plan d’investissement 2018-2022”.1 

Vi överlämnar härmed Lägesbild av Digital ledning till ordförande för Digitaliseringsrådet, 

statsrådet Anders Ygeman och regeringen.   

Vi står till ert förfogande i arbetet med att gå från förslag till genomförande.  

 

Digitaliseringsrådet, Stockholm juni 2019 

 

                                                      
1 https://www.gouvernement.fr/en/the-big-investment-plan-2018-2022 
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Digital ledning 

Sverige står inför stora utmaningar. Det handlar till exempel om att nå uppsatta klimat- och 

miljömål. Hur kan vi upprätthålla välfärden när antalet yngre och äldre ökar mer än antalet 

personer i arbetsför ålder?2 Hur kan vi stärka det demokratiska och inkluderande samhället? I 

alla tider har samhället stått inför utmaningar, det är inget nytt. Idag kan vi dock använda nya 

tekniska möjligheter som redskap för att klara av de uppgifter vi står inför.  

Den pågående digitaliseringen påverkar samhället i grunden och inverkar starkt på invanda 

strukturer och arbetssätt. Vi kan med säkerhet säga att det digitala inslaget i våra liv kommer 

öka med tiden. Det gör att individen, organisationer och samhället behöver bli bra på att lära 

och förstå digitaliseringens grund och hur den kan hjälpa oss på bästa sätt. Det är inte tekniken 

som beslutar om utvecklingen utan precis som tidigare ligger ansvaret hos oss människor. Det 

är vi som väljer vilka värderingar som ska prägla samhället i stort och vad som ska prioriteras. 

Det är därför ett aktivt ledarskap blir viktigt - nationellt, regionalt, lokalt och oavsett privat 

eller offentligt sammanhang. Ett ledarskap som förstår såväl möjligheter som utmaningar med 

digitaliseringen och hur dessa påverkar nuvarande sammanhang.  

Flera perspektiv på digital ledning 

Denna lägesbild tar sin utgångspunkt i regeringens digitaliseringsstrategi och hur digital 

ledning beskrivs där. Under arbetet har det dock framkommit många olika perspektiv och 

utmaningar som kan kopplas till begreppet digital ledning, men som inte uppenbart ingår i 

strategins beskrivning. Ledningsfrågorna är också av stor betydelse för de andra områdena som 

vi redogjort för i tidigare lägesbilder. Vi vill därför i denna inledning reflektera över en bredare 

bild av begreppet.  

Inledningsvis bör nämnas att precis som digitalisering är det inte givet vad som avses med 

digital ledning. Vad skiljer digital ledning från annan ledning? Handlar det snarare om 

förändringsledning? Det blir allt svårare att separera det digitala från annan utveckling. All 

verksamhet påverkas och de strategiska frågorna behöver kunna hanteras av ledningsgrupper 

                                                      
2 SKL, Ekonomirapporten, maj 2018, https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ekonomirapporten-maj-2018.html 

 

”I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och 

kvalitetsutveckling ske genom digitalisering.” 

Delmål digital ledning - Digitaliseringsstrategin 
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och hos beslutsfattare. Ledning och digitalt kunnande hänger därför ihop och berör bland annat 

utveckling, arbetssätt, kompetens, säkerhet, kommunikation, design, teknik, strategiskt 

inköp/upphandling och uppföljning.  

Att leda samhällsutvecklingen genom den strukturomvandling som bland annat digitaliseringen 

medför är utmanande. Det förutsätter insikt, driv och förmåga att tänka och göra nytt. Det går 

inte att fortsätta att göra precis som vanligt och förvänta sig ett annat resultat. Helhetsansvar, 

nytta och samverkan behöver premieras på samma sätt som mod och lärande. Inom området 

ledarskap och verksamhetsutveckling vill Digitaliseringsrådet hänvisa och lyfta fram  

Expertgruppen för digitala investeringars slutrapport  (SOU 2018:72). Det är en vägledning 

som beskriver angelägna satsningar för att åstadkomma en effektiv verksamhetsutveckling i en 

digitaliserad värld. God ledning är en förutsättning för att möjliggöra långsiktiga förändringar.  

När digitaliseringen och teknikutvecklingen går fort behöver verksamhetsutveckling inte bara 

utgå ifrån dagens behov utan även möjliggöra framtida utveckling. Lösningarna till en sektors 

utmaningar kan ibland återfinnas inom andra sektorer. Det förutsätter öppenhet och samverkan 

samt att det ges incitament till aktörer att bli medskapare till  lösningar som i traditionell 

mening ligger utanför det egna ansvarsområdet. 

Naturligtvis finns inget färdigt facit för hur den pågående digitala strukturomvandlingen 

kommer påverka den egna verksamheten, de egna produkterna eller de egna tjänsterna. Det är 

snarare så att arbetssätt och ledning ska skapa utrymme för att nya tekniska innovationer och 

utmaningar kontinuerligt kan testas och hanteras. I Tillitsdelegationens huvudbetänkande 

beskrivs en av lärdomarna på följande vis ”Det behövs mod och nyfikenhet för att våga pröva 

nya arbetssätt som ligger utanför tidigare ramar, tankesätt och strukturer. Det behövs acceptans 

för att kunna hantera misstag och dra lärdomar av dem i stället för att döma. Det behövs 

uthållighet och tålamod för att förändringsprocesser tar tid. Det behövs en gemensam vision att 

arbeta mot som kan engagera och involvera alla i styrkedjan.”3 En ny lösning kan introducera 

nya problem, till och med försämringar på några punkter, men likafullt vara bättre i jämförelse 

med den tidigare lösningen. Risk behöver värderas mot nytta ur ett samhällsperspektiv.  

Digital ledning handlar även om att ta ansvar för långsiktigheten genom mål, handlingsplaner, 

mätning och uppföljning. Tillgången till personer som förmår att leda organisationer i att 

utforska och ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen skapar är avgörande för att främja 

utveckling. Kunskap och kompetens är centrala inslag som behöver utvecklas. Ledning handlar 

om att förstå och skapa sådana förutsättningar. 

Organisationers förutsättningar att hantera digitaliseringen ser väldigt olika ut. Exempelvis är 

skillnaderna stora mellan små och stora kommuner respektive små och stora myndigheter. Den 

svenska förvaltningsmodellen med självständiga kommuner och regioner gör det idag möjligt att 

agera efter lokala förutsättningar. Digitaliseringens horisontella och globala karaktär utmanar i 

vissa avseenden detta. Det finns stora vinster med att göra saker på tillsammans, på samma sätt 

eller över gränserna. Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter blir det nationella ansvarstagandet viktigt för likvärdig utveckling i hela landet. 

                                                      
3 Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn, SOU 2018:47 
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Stabilt och långsiktigt statligt främjande av digitalisering 

Sverige har en god utgångspunkt vad gäller digitalisering och vi rankas högt i de internationella 

jämförelserna. En tydlig internationell trend är att många länder satsar kraftfullt och långsiktigt 

på digitalisering och den ledande roll som Sverige har haft är inte lika själ vklar längre.  

Ett antal utredningar och rapporter har de senaste åren överlämnats till regeringen, bland annat 

slutsatser från Digitaliseringskommissionen och analyser från OECD. Den senaste ”Digital 

Government Review Sweden” överlämnades till digitaliseringsministern den 10 maj 2019. Det 

rapporterna har gemensamt är att de identifierar och påtalar strategiska områden för den 

framtida digitaliseringspolitiken. Många konkreta områden tas upp och en återkommande 

punkt är att Sverige behöver växla upp vad gäller ledarskap på nationell nivå. Det behövs 

nationellt och statlig ledarskap som ger riktning och underlättar den förflyttning som i många 

fall behöver göras. Ett ledarskap som bidrar till tydligt ansvarstagande och fördelning av 

resurser över tid.  

Främsta utmaningarna – från ord till handling 

Detta är den sista av fem lägesbilder kopplade till digitaliseringsstrategins delmål som 

Digitaliseringsrådet överlämnar till regeringen. Mycket har förändrats under den tid som 

arbetet med lägesbilderna har pågått. Nya uppdrag och initiativ tillkommer kontinuerligt och 

det finns ett utbrett engagemang för frågorna. Vår bedömning är att det nu finns tillräckligt med 

analyser om Sveriges digitalisering för att vi ska ha en god överblick över de främsta 

utmaningarna. Det finns tillräckligt med underlag för att gå från ord till handling. I tidigare 

lägesbilder, och även i denna finns, en mängd förslag på möjliga åtgärder kopplade till 

strategins delmål. Vi vill här utifrån Rådets arbete hittills lyfta fyra centrala områden där vi 

anser att Sveriges regering har möjlighet att ta ledarskap och understödja den förändringskraft 

som finns.  

1. Förstärkt nationellt ledarskap.  

Diskussionen kring hur vi som samhälle ska kunna använda digitaliseringen på bästa sätt bl ir 

allt intensivare och allt fler initiativ tas för att försöka utveckla verksamheter utifrån dess 

möjligheter (och utmaningar). Digitaliseringspolitiken syftar till att stödja denna utvecklin g. 

Med tanke på hur viktigt det är att vi använder oss av digitaliseringen möjligheter för att klara 

av de stora utmaningar vi står inför ser vi behov av att utveckla och stärka de politiska 

insatserna. Vi ser också att många andra länder genomför betydande satsningar. Vi vill här lyfta 

tre perspektiv.  

Mål och ansvar: Digitaliseringsstrategin ger viss ledning i arbetet för hur Sverige ska bli bäst i 

världen på att ta till vara digitaliseringens möjligheter. Målen för Sveriges digitaliseringspolitik 

behöver dock brytas ner och konkretiseras och dessutom behöver det tydl igt framgå vem som 

ansvar för respektive mål. Styrning, genomförande (med handlingsplaner) och uppföljning 

kommer att tjäna på en tydlighet i ansvar och i vad som ska uppnås.   
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Resurser: Vi anser också att betydligt mer resurser behöver tillföras. Ett exempel är 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har en central roll och som måste få långsiktiga 

förutsättningar i form av mandat och resurser.  

Stärk Regeringskansliet: Politikens roll i detta är utmanande. Digitaliseringen är horisontell 

och skär genom flera sakområden samtidigt. Samtidigt påverkar och påverkas digitaliseringen 

av juridik, teknik, samhälls- och beteendekunskap, ekonomi och organisationslära med mera. 

Det skapar komplexitet, inte bara vid genomförandet av insatser utan även när beslut om 

insatser ska tas. För att hantera detta behövs ett starkt nationellt ledarskap som ger 

förutsättningar hos myndigheter och företag, lokalt och regionalt att arbeta målmed vetet och 

effektivt. En viktig del är att stärka den samlade förmågan hos regeringen och 

Regeringskansliet. Det kan ske på flera sätt kopplade till kompetensutveckling, ansvar och 

organisation. Frågan har lyfts av flera aktörer bland annat OECD och återkommer i denna 

lägesbild nedan.  

2. Driv på kompetensfrågan med kraft för att främja mognad, mod, trygghet och 

utveckling.  

Avgörande för samhällets förmåga att använda digitaliseringens möjligheter och hantera dess 

utmaningar är att det finns förmåga och bred förståelse för hur vi kan använda tekniken för att 

tillgodose behov och nå uppsatta mål. Satsningar på sådan ”digital” kompetens är därför 

avgörande. En rad initiativ har tagits, men vår bedömning är att mer långsiktiga, strukturerade 

och större samhällsinsatser behövs. Underlag och förslag finns i vår lägesbild kring digital 

kompetens och i rapporter från andra aktörer. Flera goda exempel finns också från andra 

länder.  

3. Sätt fokus på bred delaktighet i en digital tid genom ansvarstagande, resurser och 

styrning.  

Även om digitaliseringen i samhället har pågått i flera år finns det flera hu ndra tusen personer 

som aldrig har använt internet. Samtidigt upplever många att de inte är delaktiga i det digitala 

samhället och att det är svårt att få stöd och hjälp. I våra analyser kopplat till delområdet digital 

kompetens har vi konstaterat att det saknas ett tydligt ansvarstagande för delaktighetsfrågan. På 

samma sätt som Sverige har varit bra på att mobilisera kraft och långsiktig styrning för att 

främja bredbandsutbyggnad och innovation behövs riktning och tydligt ansvarstagande för att 

främja en delaktighet i en digital tid. Främst för att det är en demokratisk fråga, men också 

viktigt för att motverka polarisering och undvika stora merkostnader. 

4. Se och hantera data som en strategisk resurs i samhället. 

Data utvecklas i snabb takt mot att bli en central strategisk resurs för både privat och offentlig 

sektor. Bättre förståelse för data som resurs samt ökat nyttogörande av data är centralt för att 

Sverige bättre ska kunna ta till vara digitaliseringens möjligheter. Data är samtidigt en omogen 

resurs, där bland annat principer och processer för ägarskap, värdering, utbyte och annan 

hantering av data är underutvecklade. Framgångsrik digital innovation hänger ofta sa mman 

med en förmåga att kombinera och nyttja data på nya sätt, varför resursen data är central även i 

innovations- och utvecklingsperspektiv. Artificiell intelligens (AI) och andra analysverktyg är 

helt beroende av tillgång till data. I vår rapport ”Data som strategisk resurs” ges en introduktion 

till området, med behov, utmaningar och möjliga insatsområden.   
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Digital ledning i digitaliseringsstrategin 

I digitaliseringsstrategin beskrivs en vision för digitaliseringen i Sverige, både öv ergripande och 

för strategins delmål. Regeringen uttrycker bland annat att ”i Sverige ska relevant, målmedveten 

och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering”.  Vad som saknas 

för de flesta delmålen är målsättningar med konkreta och mätbara mål samt handlingsplaner 

och utpekade resurser för genomförandet. Ett exempel på detta är digital kompetens där det 

finns en tydlig målsättning - att alla ska kunna utveckla och använda sin digitala kompetens - 

men mål, handlingsplaner och övergripande ansvar för hur målsättningen ska uppnås lyser med 

sin frånvaro  

Digital ledning går in i övriga delmål i digitaliseringsstrategin och många av utmaningarna och 

möjligheterna som Digitaliseringsrådet lyft i tidigare lägesbilder är snarlika. Delmålet digital 

ledning handlar om: 

 Styrning – Tydlig ansvarsdelning och mandat samt att processer och organisatorisk 

struktur som stödjer arbetet finns.   

 Mätning – Kvantifierbara och tidsatta mål.  

 Analys – Kunskapsgenerering för att förstå och identifiera insatser. 

 Uppföljning – Transparens genom regelbundet återkommande kontroller och utvärderingar 

av aktiviteter som grund för ansvarsutkrävande och lärande. 

 Engagemang – Synlighet och vision för digitaliseringsområdet manifesterat genom 

målbilder, strategier och åtgärder. 

 

Flera av områdena under digital ledning rör offentlig sektor och hur man där behöver ta sig an 

digitaliseringen och skapa förutsättningar både inom offentlig sektor och för andra aktörer. 

DIGG, som bland annat ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av den offentliga 

förvaltningens digitalisering, har här ett utpekat ansvar. De delarna berörs därför mer 

översiktligt i denna lägesbild.  

De fem områden som lyfts fram inom digital ledning är:  

Tydligare statligt ledarskap i förändringen  

I strategin pekar regeringen på flera skäl för ett tydligt statligt ledarskap. För att nå målen i 

strategin behöver reformtempot öka och lagstiftning som i onödan hindrar digitalisering 

anpassas. Vidare krävs starkare och tydligare samordning av standardiseringsfrågor för att fullt 

ut kunna vinna fördelar med hjälp av datadriven innovation och för bred tillämpning av digitala 

välfärds- och förvaltningstjänster. Sverige har som ett av EU:s mest digitaliserade länder mycket 

att vinna på ett starkt digitaliserat Europa och ska därför ta en aktiv och framskjuten roll i EU:s 

arbete för digitalisering. 

Förenkling genom digitalisering 

Statliga myndigheter, kommuner och landsting ska enligt regeringen sträva efter att vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringen för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och 

företag, en effektiv offentlig sektor med hög kvalitet, samt fler jobb och ökad till växt. Enligt 
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regeringen krävs både långsiktig verksamhetsutveckling med digitala lösningar och en alltmer 

innovativ och samverkande förvaltning som sätter användaren i centrum.  

Fortlöpande analys av digital mognad och behov av åtgärder  

Enligt strategin handlar digital mognad om förmågan att identifiera nya lösningar som 

möjliggörs av digitalisering, bedöma deras relevans samt att utveckla och använda dem. Det 

handlar även om att ha en förmåga att driva och leda utveckling med stöd av digitalisering. 

Styrning mot resurseffektivt samhälle med hjälp av digitalisering 

Användningen av digitala tjänster kan bidra till ett hållbart utnyttjande av naturresurser och en 

cirkulär och biobaserad ekonomi genom att produkter ersätts av tjänster, viss användning inten-

sifieras eller att det blir enklare att återanvända eller dela produkter. Därigenom kan klimat- 

och miljöpåverkan minskas och digitaliseringen bidra till att nå de svenska miljömålen.  

Förstärkt lokalt och regionalt engagemang 

Det politiska ledarskapet har stor betydelse för ett framgångsrikt lokalt och regionalt 

digitaliseringsarbete. Ett framgångsrikt genomförande av den nationella digitaliseringsstrategin 

bygger på att lokala och regionala åtgärder kan stärka genomförandet och på så vis skapa ett 

tydligt och samlat engagemang kring digitaliseringsfrågor. För vissa kommuner och landsting 

kan regional samverkan med andra vara avgörande för att kunna ta till vara möjligheterna 

genom digitalisering och för att hantera sina åtaganden i ett allt mer digitaliserat sam hälle. 

Områdena hänger samman. Styrning mot ett resurseffektivt samhälle torde till exempel 

förutsätta såväl en fortlöpande analys av digital mognad och behov av åtgärder som ett starkt 

lokalt och regionalt engagemang.  
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Utmaningar, möjligheter och 

rekommendationer      

Digitaliseringen är inte ett självändamål utan behöver betraktas som ett medel. 

Med teknikens hjälp kan vi utveckla vår kunskap och våra verksamheter och 

därför blir digitaliseringen en fråga som spänner över alla verksamhetsområden. 

Det gör att samordning, samarbete och lärande på alla nivåer är angeläget.    

Digitaliseringen utmanar invanda arbetssätt  

De flesta offentliga organisationer, inklusive Regeringskansliet, myndigheter, kommuner och 

regioner är organiserade efter olika sakområden (till exempel de olika departementen på 

Regeringskansliet). Samtidigt har vi en struktur med en nationell, regional och lokal nivå. 

Frågor som hänger ihop med digitalisering finns inom alla sakområden och på alla nivåer. 

Behov av kompetenser kopplat till strategiskt arbete med digitalisering, policy- och 

verksamhetsutveckling och tjänsteutveckling finns därför överallt.  

Digitalisering är förändrade arbetssätt och beteenden som ändras i snabb takt på grund av eller med 

stöd av teknik. Eftersom digitalisering är horisontell och skär genom flera sakområden samtidigt 

kan ansvarsfördelning vara en utmaning. Samordning och samarbete krävs för att hålla ihop den 

övergripande utvecklingen och få ett resurseffektivt genomförande av politiska insatser. Detta 

har också konstaterats under kansliets arbete med de olika lägesbilderna där vissa 

frågeställningar återkommit under flera delmål och viktiga områden. Digitalisering kan därför 

inte betraktas som en egen företeelse utan är en aktuell fråga överallt . Exempelvis hänger den 

ihop med juridik, teknik, samhälls- och beteendekunskap, ekonomi och organisationslära med 

mera. Det skapar komplexitet, inte bara vid genomförandet av insatser utan även när beslut om 

insatser ska tas. Att hantera uppdrag runt digitalisering kräver därför i stor utsträckning team 

med olika kompetenser och perspektiv. 

Hjälp till självhjälp 

Det är en utmaning för beslutsfattare, förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och regioner 

när olika statliga myndigheter vill öka graden av digitalisering inom sina respektive 

verksamhetsområden. Varje fråga är viktigast för den enskilda myndigheten, men överblicken 

saknas i många fall. Uppdrag till myndigheter resulterar ofta i att den ansvariga organisationen 

vill träffa och utbilda regionala- och lokala beslutsfattare för att lyfta sina specifika uppdrag. 
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Detta försvårar till exempel för ledningen i en kommun i arbetet med att prioritera sina 

satsningar.  

 

Regeringens stöd till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att arbeta med att öka den 

digitala kompetensen hos ledningen i kommuner och regioner är ett sätt att öka kunskapen 

lokalt och regionalt.4 Ett annat exempel är Innovationsguiden som bygger på designteori och 

paketerats av SKL. Guiden är ett steg-för-steg metodverktyg. Genom att använda metoden kan 

man inom offentlig verksamhet lära sig att utveckla tjänster och service utifrån det som skapar 

värde hos medborgaren och därmed sluta utveckla sådant som inte efterfrågas. Stödet främjar 

lärande.5 Detta är två exempel på initiativ som bidrar till att skapa förutsättningar att starta 

digitaliseringsprojekt och genomföra dem på ett bra sätt.  

För många mindre kommuner är begränsade resurser en stor utmaning vilket påverkar deras 

förmåga att själva driva utvecklingen i önskvärd takt. Det saknas bland annat rätt kompetens 

och medel att investera. Därför är behovet av samverkan kring utveckling och lösningar stort, 

särskilt för mindre kommuner. Det är positivt att samverkan inom regioner ökar och att gru pper 

av kommuner går samman för att exempelvis dela på utvecklingskostnader och kompetens. 

Förståelse och kunskap om kommuners, regioners och myndigheters skilda förutsättningar bör 

höjas och följas upp med syfte att förebygga stora skillnader. 

Välj rätt ledare  

För de statliga myndigheterna har regeringen utnämningsmakt och därmed möjlighet utse 

personer med en viss profil och kompetens. Det ger regeringen möjlighet att uppmärksamma 

frågans betydelse och se till att den högst ansvarige på myndigheten har god kompetens kopplat 

till digitaliseringen, det vill säga förstår och kan driva på det nödvändiga förändringsarbetet. 

Denna utnämningsmakt bör användas för driva på utvecklingen. Utvecklingen kan också stärkas 

genom att frågor om myndigheternas arbete kopplat till samhällets digitalisering hanteras i 

myndighetsdialogerna. 

Unisont framför olika 

Många av de möjligheter som skapas genom digitalisering har behov av ett tydligare statligt 

ansvar och att det finns tydliga riktlinjer. Digitaliseringen skapar lösningar som är lätta att skala 

och använda på flera håll. Det finns också mycket att tjäna på att göra vissa saker på samma 

sätt, eller enligt en gemensam standard, som till exempel interoperabilitet mellan olika system. 

Det är viktigt att kommun- och regionperspektivet finns med när standarder och regelverk tas 

fram.  

Det är också nödvändigt att samarbete, samverkan och samordning finansieras. Då 

effektiviseringar, vinster och andra resultat många gånger uppkommer på andra ställen än där 

åtgärder och insatser görs är det viktigt att det skapas förutsättningar och incitament för 

samarbeten och samverkan även hos de som inte har störst direkt nytta av det som ska göras. I 

                                                      
4 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/okad-digital-kompetens-ska-lyfta-kommuner-och-landsting/ 
5 https://innovationsguiden.se/ 
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Lägesbild av digital kompetens rekommenderar Digitaliseringsrådet att det tas fram ett förslag 

på finansieringsmodell som stödjer en samverkande förvaltning.  

DIGG har ett antal uppgifter av främjande och stödjande karaktär som skulle kunna 

konkretiseras på liknande sätt som ansvaret för den offentliga förvaltningens tillgång till 

infrastruktur och tjänster för elektronisk identifiering och underskrift. Vi menar att fördjupad 

samordning av förvaltningen är önskvärd, exempelvis kring infrastruktur, arkitektur, öppna 

data, utbyte av data, standarder och interoperabilitet . För att lyckas i en sådan roll behöver 

DIGG få resurser, långsiktig finansiering och de styrande verktyg som krävs för uppdraget. 

DIGG:s motsvarighet i Danmark, Digitaliseringsstyrelsen har nästan 300 anställda att jämföra 

med DIGG som för närvarande är färre än 50 anställda. Uppdragen skiljer sig i delar och 

Digitaliseringsstyrelsen har funnits sedan 2011 - men det övergripande uppdraget, att 

digitalisera det offentliga, är detsamma. 

Ett resultat från de samtal som genomförts kopplat till denna lägesbild är att många pekar på 

behovet av att det sker en ökad koordinering inom Regeringskansliet. Det handlar om att det 

behövs helhetssyn och förståelse för att samtliga sakområden är berörda, att eftersträva 

tydlighet och långsiktighet vad gäller uppdrag och genom det hantera digitaliseringen som den 

stora samhällsförändring den faktiskt är. Några av de lösningsförslag som nämnts är:  

 

 Varje departement borde ha en CDO som ansvarar för digitaliseringsperspektiven. Denna 

funktion behöver ha en förståelse för hur digitalisering och teknikutveckling kan bidra både 

inom det egna verksamhetsområdet men även hur det arbete som sker inom det egna 

området kan skapa förutsättningar på andra håll.  

 Det behövs också en övergripande CDO som kan hålla ihop helheten i arbetet på 

Regeringskansliet. 

 Det behövs ett kompetenscenter på Regeringskansliet som kan agera som en stödfunktion 

till departementen. Detta kompetenscenter behöver olika kompetenser som kan bistå i 

frågeställningar av till exempel teknisk eller juridisk karaktär, i arbetet inom 

Regeringskansliet. 

 

Vi vill också framhålla OECD:s genomlysning av Sverige och det resonemang som där förs 

angående hur digitaliseringspolitiken ska kunna genomföras effektivt. OECD efterlyser bland 

annat starkare koordineringsmekanismer för styrningen. OECD anser att det krävs ett 

sammanhållet politiskt ramverk för såväl departement och myndigheter som för olika nivåer av 

styrningen. OECD nämner också i rapporten Digital Government Review of Sweden – Towards a 

Data-driven Public Sector behovet av en central ledningsfunktion, exempelvis ledd av en chief 

transformation officer.6 Att hantera digitaliseringsfrågor inom ramen för en mer övergripande 

omställningsstrategi ligger i linje med vad flera andra länder gör.  

                                                      
6 http://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-of-sweden-4daf932b-en.htm 
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Även Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) nämner i rapporten Digitalisering för ökad 

konkurrenskraft behovet av ett nytt sätt att arbete med digitaliseringen. 7  

 

Rekommendationer från Digitaliseringsrådet 

 Förstärk regeringskansliets förmåga  

Hur en förstärkning inom Regeringskansliet bör ske behöver analyseras djupare. 

Digitaliseringsrådet rekommenderar att ett sådant arbete initieras. Arbetet bör bl and annat 

utgå från OECD:s genomlysningar och de rekommendationer som finns där tillsammans 

med de rekommendationer som Digitaliseringsrådet presenterat i denna och i tidigare 

lägesbilder. Vi ser även att det är angeläget att lära av andra länder som förstärkt den 

digitala kompetensen inom sina regeringskanslier.  

 Utnyttja utnämningsmakten 

Vår rekommendation är att regeringen bör använda utnämningsmakten i större 

utsträckning för att leda utvecklingen framåt mot att Sverige ska kunna bli bäst i världen på 

att använda digitaliseringens möjligheter.  

 

Det krävs konkreta handlingsplaner, prioriteringar och resurser 

På övergripande nivå anger digitaliseringsstrategin och dess fem delmål inriktningen för 

regeringens digitaliseringspolitik. Digitaliseringsstrategin beskriver områden som behöver 

prioriteras för att uppnå målet att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter. Det finns dessutom ett antal andra strategier och inriktningsdokument som bryter 

ner och till viss del konkretiserar några av strategins områden. De spänner över breda områden 

där inte digitalisering i sig är målet. Kopplingen till digitaliseringsstrategin är många gånger 

otydlig, vilket inte behöver var något negativt.  

De strategier som kopplar till delmål i digitaliseringsstrategin är bland andra: 

 Informations- och cybersäkerhetsstrategin 

 Demokratistrategin - Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara 

 Smart industri – en ny industrialiseringsstrategi för Sverige 

 Strategin för skolans digitalisering 

 Regeringens strategi för standardisering 

 Bredbandsstrategin 

 Vision e-hälsa 2025 (inte formellt en strategi) 

 Nationell inriktning för artificiell intelligens (inte formellt en strategi) 

                                                      
7 https://www.iva.se/publicerat/ny-iva-rapport-detta-kravs-for-att-oka-konkurrenskraften-nar-sverige-digitaliseras/ 
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 Med medborgaren i centrum - Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning. 

Det ser ut ungefär på samma sätt i de övriga länder vi tittat på, det vill säga det finns en 

digitaliseringsstrategi men även ett antal andra strategier som berör specifika aspekter av 

digitaliseringen och ofta på liknande områden som i Sverige. Digitalisering kan också ingå i en 

övergripande ”omställningsstrategi”.  

 

Några utmaningar som digitaliseringen medför ur ett styrningsperspektiv är att:  

 Digitalisering sker överallt i samhället. 

 Alla sakområden är berörda av digitalisering men adresserar ofta området från olika 

utgångspunkter. 

 Mål, utmaningar och insatser knyts oftast inte till digitaliseringsstrategin.  

Konsekvensen blir att det är otydligt hur olika insatser förhåller sig till digitaliseringsstrategin 

och de målsättningar som uttrycks där. För att bättre följa och bedöma hur Sverige presterar på 

digitaliseringsområdet vore det önskvärt med fler konkreta mål och med en mer sammanhållen 

och koordinerad uppföljning samt en tydligare gemensam utvecklingsriktning. För att skapa 

engagemang och en gemensam riktning behövs en tydlig vision som relevanta aktörer kan 

relatera till och se sin roll i. Vi ser att det på många områden saknas just konkreta mål, resurser 

och handlingsplaner samt ansvar kopplat till målen.  

 

Figur 1: Styrning och uppföljning 

 

 

Det är också nödvändigt att regeringen tydligt står bakom visionen. I detta avseende har även 

Digitaliseringsrådet och DIGG uppgifter att fylla men det saknas mandat  och resurser gentemot 

respektive sakområde. Flera andra länder har tydligare mål vilket också gör att uppföljningen 

blir enklare. Ett exempel där det finns tydliga, tidsatta mål och uppföljning av genomförandet är 

Kanadas ”Innovaton and skills plan”.8 

                                                      
8 http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/h_00083.html 
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OECD tar även upp detta i sin fördjupningsstudie av den digitala transformationen i Sverige. 9 I 

studien skriver de att målen i digitaliseringsstrategin behöver kopplas till konkreta politiska 

instrument, att regeringen behöver utse ansvariga organisationer för målen och att det behövs 

förutsättningar genom budgetanslag och en stärkt koordinering. Detta är en uppfattning som 

delas av Digitaliseringsrådet. Den förändring som behövs måste matchas med finansiering för 

genomförandet. 

Under 2018 fanns på Regeringskansliet en ”Chief Digital Officer” med uppdrag att driva på 

genomförandet av digitaliseringsstrategin. Det gav en viss koordinering och ökade förmodligen 

också medvetenheten inom Regeringskansliet om hur digitaliseringen påverkar olika 

sektorsområden och hur den kan användas. Det gjordes bland annat en inventering vilka 

insatser som genomförts inom delmålen i digitaliseringsstrategin. Detta gav en ögonblicksbild 

men någon uppdatering har inte gjorts.   

Avsaknaden av tydliga ansvarsförhållanden och planer hur målen ska nås skapar även osäkerhet 

lokalt och regionalt om vad som ska prioriteras. SKL har en handlingsplan som ska skapa 

gemensamma förutsättningar för kommuner, landsting och regioner att arbeta med digital 

utveckling.  

Effektiviseringar och insatser på nationell nivå och privat sektor får konsekvenser för dem som 

är närmast medborgaren. Till exempel har statliga myndigheter och bankverksamheter minskat 

sin lokala närvaro och hänvisar såväl service som användarstöd till digitala tjänster. Denna 

förändring har lett till att olika yrkesgrupper på kommunal nivå får ta ett större ansvar för att 

individer, brukare och medborgare ska få hjälp med frågor kopplat till digitalisering. 

Datasamhället är ett jäsra bök - en inventering av stöd för digital delaktighet från Region 

Jönköping och Jönköpings kommun visar att 96% av respondenterna från olika kommunala 

yrkesgrupper upplever att de möter människor i digitalt utanförskap och får bidra med stöd och 

hjälp.10 Här förutsätts aktivt ledarskap som pekar ut en riktning för på vilket sätt alla 

medborgare ska erbjudas hjälp och service i en digital tid. Det är viktigt att någon beaktar 

helheten. Vid effektiviseringar är det lätt att stanna vid den egna verksamhetens vinster.    

 

Rekommendation från Digitaliseringsrådet 

 Konkretisera målsättningarna i digitaliseringsstrategin 

Målsättningar och mål i digitaliseringsstrategin behöver brytas ner och konkretiseras och det 

behöver tydliggöras vem som ansvarar för att respektive delmål uppnås. Regeringen bör också 

vid behov ge resurser till exempel i form av långsiktig finansiering. Insatserna behöver följas 

upp för att generera mer kunskap över tid.  

 Prioritera insatsområden 

Med god infrastruktur, medborgares höga tillit till samhället och vana vid att använda nya 

verktyg har Sverige goda förutsättningar att gå från ord till handling. Allt kan dock inte göras 

                                                      
9 OECD Reviews of Digital Transformation – Going Digital in Sweden 
10 ”Datasamhället är ett jäsra bök – inventering av stöd för digital delaktighet en förstudie”, mars 2019. Region Jönköpings län och 

Jönköpings kommun. 
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samtidigt och regeringen behöver göra prioriteringar. Prioriterade insatsområden behöver 

definieras och konkreta målsättningar definieras för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.  

Ett förslag är att utgå från de viktigaste samhällsutmaningarna. Genom att ge relevanta aktörer 

uppdrag och rätt incitament finns förutsättningar för att insatser leder till tillämpningar och 

effekter. Den struktur som finns kring Innovationsrådet förefaller vara intressant i ett arbete 

där digitaliseringens möjligheter lyfts in i en kontext av verkliga utmaningar.  

Det saknas vedertagna sätt att mäta delmålet digital ledning 

Digital ledning enligt strategin handlar övergripande om att effektivisera och utveckla genom 

styrning, mätning och uppföljning. Mätning och uppföljning av digitaliseringen görs i viss 

utsträckning inom de delar som presenterats under respektive delmål i digitaliseringsstrategin, 

men en samordnad mätning och uppföljning av området saknas. Mot denna bakgrund blir det 

svårt att styra och leda med hjälp av indikatorer. För att veta hur väl rustat Sverige är för att ta 

sig an digitaliseringens möjligheter, och för att bedöma vilka insatser som behövs för att stärka 

förändringsförmågan, behövs sätt att mäta denna förmåga (i Digitaliseringsstrategin omnämnd 

som digital mognad) för både näringsliv och offentlig sektor. 

Stora digitaliseringssatsningar bör planeras väl och det är viktigt att organisationerna är digitalt 

mogna. Att digitalisera är att anamma en möjliggörande teknik. När organisationer använder 

andra produktionsfaktorer, som personal, fordon och fastigheter finns ofta både tydlig styrning, 

mätning och uppföljning, god kompetens bland medarbetare och chefer samt en organisatorisk 

hemvist. Så är ofta inte fallet när det gäller digitalisering. 

Det som delvis skapar problem med mätning och uppföljning är att det många gånger inte är 

helt självklart vad som ska mätas. Förenklat kan kärnan i traditionell uppföljning av 

myndigheter sägas fokusera på att de utfört sina uppdrag, att de följt regelverk och haft kontroll 

på ekonomin. Ett exempel är Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa värdering 

(EA-värderingen). Det är naturligtvis centralt även framöver. Men om vi vill säkerställa att 

myndigheterna arbetar framåtriktat och aktivt med utveckling och förändring behöver vi också 

följa hur de gör detta. Hur stor del av budgeten går till utvecklingsarbete, hur aktivt samverkar 

myndigheten med sina ”användare” och andra aktörer kring utveckling och i vilken utsträckning 

kommer myndigheten med framåtriktade förslag inom sitt ansvarsområde eller i sin egen 

verksamhet? Här kan man överväga att komplettera EA-värderingen med en värdering som 

fokuserar på verksamhetsutveckling och innovation.  

IT-investeringar är viktiga att följa eftersom de ger en viss vägledning om hur mycket som 

satsas på området. Som nämnts tidigare ökar IT-investeringarna över tid. Under 2017 

investerade näringslivet närmare 80 miljarder kr och det är, även om det finns begränsad 

statistik, rimligt att anta att offentlig sektor också gör stora investeringar. ESV hade tidigare i 

uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning och har inom ramen för det följt 

upp digitaliseringen av det offentliga Sverige.11  Senaste uppföljningen gjordes dock 2017. 

                                                      
11 N2015/3210/EF 
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Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har utvecklat en 

metod för att kvantifiera digital mognad i näringslivet 12 där officiell statistik från Statistiska 

centralbyrån om IT-användning i företag13 används. Metoden är uppmärksammad 

internationellt och både OECD samt Eurostat diskuterar möjligheten att göra samma sak i andra 

länder. På den offentliga sidan har Post- och telestyrelsen (PTS) som resultat av ett 

regeringsuppdrag lanserat en digitaliseringssnurra.14 Snurran finns på PTS webbplats och ger 

kommuner möjligheter att beräkna hur stora besparingar det går att göra genom att digitalisera 

kommunala tjänster inom hemtjänst, socialtjänst och administrativa processer.  

Rekommendation från Digitaliseringsrådet: 

 Stärk uppföljningen av digital ledning

Mot ovanstående bakgrund rekommenderar Digitaliseringsrådet att digital ledning bör följas i 

dessa dimensioner; 

• IT-investeringar i både privat och offentlig sektor. Statistik om det sistnämnda, dvs. IT-

investeringar i offentlig sektor, saknas i dagsläget. I detta sammanhang är det viktigt att följa 
investeringar i såväl regioner och kommuner som statliga myndigheter. DIGG bör få ansvaret 

som ansvarig myndighet för den officiella statistiken på området, vilket också föreslås i 

Digitaliseringsrättsutredningen.15

• Digital mognad. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) gör för närvarande en inventering 

av metoder för att mäta digital mognad och kommer att komma med en rekommendation om 

lämplig metod. När det gäller privat sektors mognad finns den metod som Tillväxtanalys 

utvecklat och ett större utbud av konsulttjänster för mätning av detta. Det finns sannolikt 

likheter i hur privat och offentliga sektor använder digitalisering som möjliggörande teknik. En 

jämförelse skulle därför vara av intresse.

Standardiseringsarbete kräver engagemang 

I juli 2018 presenterade regeringen sin strategi för standardisering. I strategin står det bland 

annat att regeringen ska verka för att främja samverkan mellan Regeringskansliet, statliga 

myndigheter, kommuner och landsting, företag, forskning och de svenska 

standardiseringsorganisationerna. Utrikesdepartementet har det övergripande ansvaret för 

standardiseringsfrågorna på Regeringskansliet, medan departementen ansvarar för arbetet 

inom respektive sakområde. I Sverige är Sveriges Standardiseringsförbund 

samverkansorganisation för de tre svenska standardiseringsorganisationerna SIS, SEK och ITS 

vilka fastställer svensk standard inom sina respektive områden. Standardiseringsarbetet 

internationellt hanteras i olika standardiseringsorgan med olika ansvarsområden, exempelvis 

ISO, ITU och IEC. 

12 Digital mognad i svenskt näringsliv, Myndigheten för tillväxtanalys rapport 2017:02, 
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2017-05-10-digital-mognad-i-svenskt-naringsliv.html 
13 IT-användning företag, SCB, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/it-

anvandning-i-foretag/ 
14 PTS digitaliseringssnurra, http://digitaliseringssnurran.se/ 
15 SOU 2018:25 
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Den digitala utvecklingen karaktäriseras bl.a. av att många teknologier är sektorsövergripande 

och få hör till en specifik industri. Det är snarare så att många teknologier är tillämpliga i flera 

sektorer och branscher. AI, molntjänster och blockkedjor kan tjäna som exempel på teknologier 

som förväntas få betydelse inom vitt skilda områden. En utmaning med detta är att flera 

standardiseringsorganisationer berörs, men att mandatet för genomförande kan vara oklart. 

Samverkan behövs. Ytterligare en konsekvens på standardiseringsområdet är att många aktörer 

berörs, både i offentlig och privat sektor, men att det inte är självklart vem som ska kliva fram 

och leda arbetet. Standardiseringsarbete kräver långsiktighet och är intressentstyrt, dvs. det 

behövs aktörer (företag, myndigheter, organisationer) som ser egen nytta i att bidra.  

Standardiseringsarbete som berörs av, eller berör, digitalisering involverar dessutom ofta  

juridiska och tekniska aspekter utöver att det spänner över många sektorer. Det kan vara svårt 

att fånga upp alla dessa i arbetet. 

I standardiseringsstrategin står också att standardisering ska lyftas i samband med 

myndighetsstyrning, till exempel vid myndighetsdialoger och resultatuppföljning. Det borde 

skapa ett större fokus och leda till en strävan hos myndigheter att aktivt arbeta i de 

standardiseringsprocesser där de har ett tydligt intresse. I arbetet måste hänsyn tas till att det 

finns en teknisk dimension kring standardisering, men att användningen av en viss teknologi 

kan vara tvärsektoriell och skära genom många branscher. Tillämpningen av en standard kan 

med andra ord påverka många aktörer. Detta stämmer också väl överens med regeringens 

ambition att verka för att stärka näringslivets och forskningens engagemang i 

standardiseringsarbetet, nationellt och internationellt.  

Rekommendation från Digitaliseringsrådet: 

 Prioritera viktiga områden

För att ta en ledande roll i internationella standardiseringsarbeten behöver områden som är viktiga klargöras.
Om viktiga områden prioriteras kan Sverige agera snabbare när det dyker upp möjligheter 

I arbetet bör särskild vikt läggas vid konkretisering av områdena som lyfts fram i 

standardiseringsstrategin. Informationsteknisk standardisering spänner över mjukvara, 

identifiering, informationssäkerhet, teckensnitt, informationsbärare mm och går in i de 

generella tillämpningsområden som nämns i strategin. 

Ge myndigheter tydligt ansvar 

Kunskap kring standardisering behöver göras tillgänglig för fler. För standardiseringsarbete 

inom prioriterade teknologiområden där ägarskap inte faller sig naturligt bör regeringen peka ut 

vilken/vilka myndigheter som ska ha sådant ansvar. 

EU driver en aktiv digitaliseringsagenda 

Mycket relevant arbete kring digitaliserings drivs på EU-nivå. DSM-strategin (Digital Single 

Market) från 2015 syftar till att förbättra tillgången till varor och tjänster online i Europa, skapa 

förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster samt maximera 

tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi. Fokus är på regulatoriska ramverk med vitt skilda 

och till exempel ingå i arbetsgrupper, sekretariat eller ta på sig andra drivande roller. 
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områden som e-handel, digital upphovsrätt, moms, plattformar, säkerhet, standarder och 

kompetens på agendan. I mitten av 2018 föreslog kommissionen ett nytt program, Digital 

Europe, med syfte att stärka unionens konkurrenskraft och utveckla Europas digitala förmågor. 

Utpekade nyckelområden är högpresterande superdatorer, AI, cybersäkerhet, avancerade 

digitala kompetenser samt att digital teknik kommer till nytta i hela ekonomin och samhället. 

Programmet ska ses som ett komplement till en rad andra program som stöder den digitala 

omvandlingen, till exempel. Horisont Europa och de digitala aspekterna av Fonden för ett 

sammanlänkat Europa. 

Sammanfattningsvis ställer EU:s digitaliseringsarbete krav på bred kompetens, 

samverkansformer och närvaro. Det pågår många aktiviteter inom ramen för flera olika initiativ 

och inom vitt skilda områden, såväl legala, tekniska och ekonomiska. 

Rekommendation från Digitaliseringsrådet: 

 Se över arbetssätt och bemanning 

Sveriges ambition att ta en aktiv och framskjuten roll i digitaliseringsarbetet i EU förutsätter att 

det finns resurser som kan arbeta aktivt med frågan både i Sverige och på plats i Bryssel. Det 

behöver även finnas processer för att arbeta med övriga intressenter som till exempel näringsliv 

och relevanta intresseorganisationer. Behovet förstärks av det aktiva arbete som nu drivs inom 

EU på digitaliseringsområdet. Det behöver därför säkerställas att det finns tillräckligt med 

resurser och ett arbetssätt som skapar förutsättningar att driva frågor som är viktiga för Sverige.   

Digital transformation ställer krav på kompetens och arbetssätt  

Offentliga verksamheter och företag investerar mycket tid och pengar i intern och extern 

verksamhetsutveckling. Detta består i betydande delar av sådant som kan relateras till IT-

utveckling (hårdvara, mjukvara och tjänster). Det är dock viktigt att inte jämställa digitalisering 

med IT-utveckling.  

IT-utveckling är ett medel för att genomföra verksamhetsutveckling. Företag lägger enlig 

Statistiska centralbyrån (SCB) över 140 miljarder kronor på IT i olika former. Kostnaderna har 

ökat konstant de senast åren och det är framförallt mjukvarukostnader som har ökat. Sedan 

2014 har dessa kostnader ökat med 75%. Även kostnaderna för IT-tjänster ökar, dock inte i 

samma omfattning som mjukvarukostnaderna.   
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Tabell 1: Kostnader för IT-tjänster (MSEK), källa SCB 

 

Enligt en enkätundersökning av ESV 2017 går digitaliseringen inom offentlig sektor långsamt 

och det konstateras att förutsättningar att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är väldigt 

olika, vilket också nämnts tidigare i lägesbilden.16  

Vad behöver hända? Vid rapporteringen av uppdraget 2018 konstaterar ESV att befintliga 

styrmedel behöver användas mer, men betonar samtidigt att det gjorts framsteg och att det 

krävs ett långsiktigt arbete. 

För att öka fokus och accelerera arbetet måste frågor som rör digitalisering in i gängse lednings- 

och styrsystem - det är inte något som ska hanteras i annan ordning än andra lednings- och 

styrningsfrågor. Det är en fråga om ledning, styrning och verksamhetsutveckling där 

digitalisering är ett medel och inte ett mål. Genom att synliggöra frågorna måste de också 

hanteras.  

En viktig aspekt, som även ESV nämner, är att utveckling inom offentlig sektor i större 

utsträckning behöver ske med användaren i fokus för att skapa tjänster och processer som ger 

ökad användar- och samhällsnytta. Drygt 20 procent inom den kommunala sektorn anger att de 

inte involverar användarna alls. För att lyckas med föresatsen att förenkla för medborgare och 

företag vid deras myndighetskontakter är det en förutsättning att man mer aktivt arbetar med 

de som är de tänkta användarna.  

När myndigheter, kommuner och regioner utvecklar och förändrar arbetssätt och verksamheter 

genom digitalisering behöver fler involveras i arbetet, såväl medborgare som medarbetare. Det 

är viktigt att ledningen förstår hur organisationen ska utformas för arbeta med tjänstedesign i 

utvecklingsarbetet samt organisationens krav på kompetens och resurser.   För att stärka 

                                                      
16 ESV 2018:31, https://www.esv.se/contentassets/2f2cf52e9f66478787bb76a4524f9848/2018-31-digitaliseringen-av-det-offentliga-sverige-

en-uppfoljning.pdf 
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kommuner och regioner har SKL ett antal initiativ som till exempel Innovationsguiden, Dela 

digitalt och Leda.17  

Storbritannien är ett land som arbetar aktivt med att underlätta för offentliga organisationer att 

utvecklas digitalt. Sedan 2012 finns det officiella design principer för hur digital 

tjänsteutveckling ska ske.18 Det finns även en ”Digital Service Standard” med 18 kriterier för att 

hjälpa staten att ta fram bra digitala tjänster.  19 Alla tjänster som används av allmänheten måste 

följa denna standard. Det finns också en manual som ska underlätta för olika organisationer att 

följa standarden. I Sverige ansvarar DIGG för vägledning för webbutveckling  som är de 

officiella riktlinjerna för arbete med webbplatser i offentlig sektor.20 Jämfört med 

angreppssättet i Storbritannien är den svenska vägledningen just riktlinjer och har främst fokus 

på utvecklingsarbete och tillgänglighetsaspekter. Det finns också ett flertal vägledningar som 

eSam har tagit fram.21  

Rekommendation från Digitaliseringsrådet: 

 Ge DIGG ansvaret att ta fram riktlinjer och en standard för hur digitala tjänster 

för offentlig sektor ska tas fram.  

DIGG bör ha ansvaret, inklusive resurser och finansiering, att ta fram och förvalta en gemensam 

standard och riktlinjer för hur tjänster som offentlig sektor ansvarar för ska utvecklas (till 

exempel med Storbritannien som förlaga). Det bör göras i samarbete med myndigheter som har 

lång erfarenhet av att utveckla användarcentrerade tjänster, t ex Försäkringskassan och 

Skatteverket. Nätverket eSam kan också behöva ingå i samverkan. En sådan standard behöver 

beakta eventuella särskilda förhållanden i Sverige och de initiativ som redan finns idag.  

DIGG bör också ges i uppdrag att lämna förslag på hur en gemensam testverksamhet kan 

utvecklas med syfte att förenkla för offentlig sektor att utveckla tjänster som kan användas av 

individer med olika funktionsvariationer. 

Skapa förutsättningar för nya teknologier som möjliggörare för 

resurseffektivitet 

Ny teknologi ger möjligheter att göra helt nya saker och gamla saker på nya sätt. I många fall 

ställs krav på staten att kunna hantera och skapa förutsättningar för användandet av nya 

teknologier. Det är också angeläget att agera snabbt då konkurrensen är stor och 

utvecklingstakten hög. Detta kan gälla inom teknologiområdet, men även inom specifika 

områden där teknologin används. Exempel på teknologier är blockkedjeteknik, AI, 5G och 

molntjänster. Exempel på områden är eldistribution, transportsystem och maskin-till-maskin 

kommunikation.  

 

                                                      
17 https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaochstyradigitalisering/samverkanfordigitalisering/deladigitalt.9823.html; 
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaochstyradigitalisering/samverkanfordigitalisering/ledaochmittkoping.leda.html 
18 https://www.gov.uk/guidance/government-design-principles 
19 https://www.gov.uk/service-manual/service-standard 
20 https://webbriktlinjer.se/ 
21 http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning.html 
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När teknik ska testas och användas i nya sammanhang uppstår ibland osäkerhet p.g.a. otydliga 

eller obeprövade regelverk. Ofta innefattas aktörer både inom och utanför den egna 

organisationen och vars svar ”nej” eller ”kanske, men avvakta” kan vara både rimliga och säkra , 

men samtidigt förhindra eller försena initiativet. Utmaningen förefaller vara att bottna i fakta 

och att vara lösningsorienterad. Teknikutvecklingen väntar inte på att rättsfall avgörs, men kan 

däremot flytta till annan geografisk plats där förutsättningarna är bättre.  

Uppkoppling av olika typer av sensorer och enheter är en förutsättning en hållbar 

framtidsutveckling. Snabb, säker och robust kommunikation är viktigt för att utveckling av 

exempelvis elnät, tjänster relaterade till eldistribution/produktion och nya transportsystem ska 

kunna ske. Det finns naturligtvis även andra faktorer som spelar roll för snabb och framgångsrik 

utveckling. Som tidigare nämnts behöver regelverk och policys vara ändamålsenliga och rätt 

kompetens behöver också finnas tillgänglig. 

Rekommendation från Digitaliseringsrådet: 

 Myndigheter behöver ha möjligheter till och mandat för att arbeta stödjande i 

utvecklingsprojekt som drivs utanför den egna verksamheten - även om man 

bedriver tillsyn inom området. 

Digitaliseringsrådet anser att tillsynsmyndigheter behöver ett tydligt mandat att ha en 

rådgivande roll i sitt uppdrag. Utöver att sprida information kring gällande och kommande 

regelverk är det angeläget att myndigheterna har möjligheten att ge principbeslut i viktiga 

frågor och att de kan ge råd hur specifika frågor kan hanteras. Detta bör även gälla för 

utveckling som sker utanför offentlig sektor i samarbete med forskning och med det privata 

näringslivet. Regeringen bör också verka för att stärka myndigheters möjligheter att arbeta 

iterativt och experimentellt i syfte att snabbare komma fram till uppdaterad praxis och 

regelförändringar. 
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Bilaga 
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Bilaga 1 

Kontakter (organisationer vi diskuterat med specifikt för denna lägesbild) 

     

 

 DIGG - myndigheten för digital förvaltning 

 Ekonomistyrningsverket 

 eSam 

 Forum för smarta elnät - Swedish Smartgrid 

 Internetstiftelsen 

 IT- och Telekomföretagen 

 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin 

 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

 Naturvårdsverket 

 Regeringskansliet 

 Region Stockholm 

 Svenska institutet för standarder, SIS 

 Sveriges kommuner och landsting 

 Vinnova 

 Västra Götalandsregionen 

 Unionen 
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