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Leva upp till förväntningarna 



Digital transformation – är nästa industriella 
revolution  
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Vad är 
digitalisering?  

 
 

Verksamhetutveckling 
med teknikens möjligheter 

och kundens fokus 



Data - det nya guldet 



Näringsminister 

Ibrahim Baylan 

Digitalisering av 

offentlig 

förvaltning 

och allmän 

digitalisering 

Medborgare 

Företag 
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Hur arbetar 

regeringen med 

digitalisering? 

7 

Energi- och digitali-

seringsminister, 

Anders Ygeman 

Hela regeringen 

Infrastrukturdepartementet 
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Riksdagsbundna 
mål 

Regeringens mål 

Regeringens 
inriktning 2015-2018 

En enklare vardag för 
medborgare 

Öppnare förvaltning 
som stödjer innovation 

och delaktighet 

Högre kvalitet och 
effektivitet i 

verksamheten 

En innovativ och samverkande statsförvaltning 
som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad 

kvalitet, service och tillgänglighet och som 
därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett 

effektivt EU-arbete 

Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda sig av digitaliseringens 

möjligheter 

Digitalt ska vara förstahandsval i den offentliga förvaltningens 
verksamhet  

och i kontakter med privatpersoner och företag 

Digitalt 

först  

Infrastrukturdepartementet 



Ny mandatperiod 

- Vad gör regeringen? 
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Gemensam digital 

infrastruktur 
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Hur ser det ut  

i Sverige? 
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• Saknas gemensam målbild/struktur för 

förvaltningsgemensam digital infrastruktur 

 

• Utvecklade men underreglerade nationella 

digitala tjänster med stora beroenden till privat 

sektor 

 

• Fragmenterad informationsförsörjning inom 

och med den offentliga förvaltningen 

 

• Bristande strategisk och samordnad hantering 

av grunddata 

Infrastrukturdepartementet 



Genomförda och pågående 

insatser  

Gemensamma nationella grunddata 

• Regeringsuppdrag 

• Avgiftsfri grunddata 

En sammanhållen informationsförsörjning 

• Regeringsuppdrag 

• DIGG:s uppgift & samordningsroll 

Nationella digitala tjänster och lösningar 

Digital identitet 

• eIDAS-förordningen 

• Valfrihetssystem 

• Förslag till statlig e-legitimation 

 

Digital post (mina meddelanden) 

• Förslag till valfrihetssystem 
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Digital mognad och 

kompetens  
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BP18 

 

”Vidare bedömer regeringen att 

myndigheterna behöver 

utveckla sin digitala mognad 

för att effektivt, och på ett säkert 

sätt, ta tillvara digitaliseringens 

möjligheter." 

 

"Det finns ett fortsatt behov av 

att stärka förmågan att leda 

den digitala utvecklingen hos 

statliga myndigheter, kommuner 

och landsting.” 

 

Digital mognad och kompetens 

Bristande kompetens -  

fragmentisering  

inom verksamheter 

Bristande styrning mot effekt  

och omoderna arbetssätt 

 

Infrastrukturdepartementet 



Genomförda och pågående insatser 

• Expertgrupp för digitala investeringar  
Tidigare kommitté med uppdrag till 20 statliga myndigheter,  

nu bredare uppgift för Myndigheten för digital förvaltning - DIGG. 

 

• Uppföljning av digital mognad och strategiska 

projekt 
Tidigare ett uppdrag till ESV för statliga myndigheter,  

nu bredare uppgift för Myndigheten för digital förvaltning - DIGG). 

 

• Överenskommelse mellan regeringen och SKL 
Kompetenslyft för ökad digital kompetens hos ledning i kommuner, 

landsting och regioner, 10 mnkr 2018-2020. 
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Digital 

innovationsförmåga  
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”Riksdagen har tillkännagett att 

regeringen bör ge de statliga 

myndigheterna i uppdrag att 

arbeta strategiskt för att öka 

utbudet av och 

tillgängligheten till öppna 

data." 

 

"Regeringen genomför en ny 

satsning på öppna data och 

datadriven innovation inom 

den offentliga förvaltningen.” 

 

Digital innovation 

Accelererad digital utveckling  

i ekonomin och samhället 

Internationella mätningar visar 

tydligt behov av att främja digital 

innovation samt användning av 

öppna data 

 

Infrastrukturdepartementet 



Genomförda och pågående insatser 

• OECD: Digital Government Review  

     of Sweden – 10:e maj 
       Översyn av den datadrivna förvaltningen i Sverige 

 

 

• Datadriven innovation, öppna data och AI: Regeringsuppdrag 

beslutade den 2 maj 
• Öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen 

och datadriven innovation. 

• främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens 

 

• Hack for Sweden – Sweden innovation week? 
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Behov av en utvecklad 

styrning 
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Huvudsakliga uppgifter  
 

• samordna och stödja digitaliseringen i den offentliga förvaltningen 
  

 

• ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen 
 

 

• bistå regeringen med underlag för utvecklingen av området 
 

 

• följa upp och analysera densamma 

 

Nu behov av att ge DIGG stärkta förutsättningar att utföra sitt uppdrag 

 
Finansdepartementet 20 





Uppgifter - instruktionen 
 

”Myndigheten för digital förvaltning ska samordna och 
stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i 
syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och 
ändamålsenlig.” 

  



Ett hållbart välfärdssamhälle 
som möter medborgarens 
framtida behov. 
 DIGG:s vision 
 



• öka digitaliseringstakten. 

 

• etablera det digitala ekosystemet 

 

• säkerställa ändamålsenlig 
digitalisering. 

Strategiska mål 

För offentlig förvaltning ska DIGG: 



Vad gör DIGG? 
 

Styra och 
samordna 

Främja 

Tillhandahålla 
gemensam digital 
infrastruktur och 

tjänster 

Följa och 
analysera 

Tillse och 
kontrollera 



Prioriterade områden 2019 

E-legitimation 
E-faktura / 
E-handel 

Webb- 

tillgänglighet 

Regerings-
uppdrag 

Mina 
Meddelanden 

Analys och 
omvärld 



Fler svenska e-legitimationer i offentlig 
sektors  e-tjänster 



E-legitimering över 
landsgränsen   

 

• Obligatorisk sedan 29 sep 2018 
för offentlig sektor med e-tjänster 
att erkänna utländska e-
legitimationer ”Foreign eID” enligt 
eIDAS 
 

• Estland, Italien, Kroatien och 
Spanien – först ut med e-
legitimationer som Foreign eID  

  

• DIGG ansvarar                                     
för den svenska ”växeln”               
eIDAS-noden i Sweden Connect  



E-handel och e-faktura 

• DIGG stöttar i frågor som rör e-handel.  
• Arbetar med standarder för e-handel inom ramen för SFTI, 

samt är PEPPOL-myndighet i Sverige. 

 

• Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i 
offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura 
enligt en ny europeisk standard.  

• DIGG har en stödjande roll men också uppföljande 



Webbtillgänglighet 

• Den 1 januari trädde lagen om tillgänglighet till 
digital offentlig service i kraft  

 

• DIGG ska arbeta med tillsyn och stöd 

 

 



Mina meddelanden 

• DIGG tar över infrastrukturen för elektroniska 
försändelser – Mina meddelanden – under 2019 

• Förvaltas och driftas idag av Skatteverket i 
överenskommelse med DIGG 

 

• 4 digitala brevlådor 

• 3 miljoner användare 

• ca 90  offentliga organisationer 



Regeringsuppdrag 
 

• Säker och effektiv tillgång till grunddata 

 

• Säkert och effektivt elektroniskt 
informationsutbyte inom offentlig sektor 

 

• Öka den offentliga förvaltningens förmåga att 
tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och 
datadriven innovation samt använda artificiell 
intelligens 



Uppdraget kring grunddata 

Resultat 

Grunddata – uppgifter, inom 
offentlig förvaltning, som flera 
aktörer har behov av och som är 
viktiga i samhället. 

Beskrivning av behov och nytta 

Förslag till principer och riktlinjer 

Förslag till fortsatt arbete 

 

Deltagande myndigheter 

• DIGG (samordnare) 

• Bolagsverket 

• Lantmäteriet 

• Skatteverket 

• Samverkan med SKL & eSam 

Slutredovisat 30 april 2019 



Förslag till fortsatt arbete 

Ett nationellt ramverk för grunddata etableras 

Ansvar införs på olika nivåer 
• Nationellt - DIGG 

• Informationsdomäner 
• Företag – Bolagsverket 

• Person – Skatteverket 

• Geodata – Lantmäteriet 

Riktlinjer och principer för grunddata införs 

 



Uppdraget kring elektroniskt informationsutbyte 

Syfte och innehåll 

Myndigheterna ska lämna 
förslag som syftar till ökad 
säkerhet och effektivitet 
gällande elektroniska 
informationsutbyten inom och 
med offentlig sektor, bl.a. genom 
en ökad standardisering 
gällande 
förvaltningsgemensamma 
lösningar. 

 

Deltagande myndigheter 
• DIGG (samordnare) 

• Bolagsverket 

• Domstolsverket 

• E-hälsomyndighetet 

• Försäkringskassan 

• Lantmäteriet 

• Skatteverket 

• Samverkan med SKL & eSam 

Slutredovisning 15 augusti 2019 



Uppdraget kring öppna data, öppen och datadriven 
innovation samt artificiell intelligens 

Syfte  

Öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna 
data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda 
artificiell intelligens. 

 

Vi ska rapportera underlaget för artificiell intelligens senast 31 
december 2019 samt lämna en delrapport med handlingsplan för 
offentliga öppna data senast 31 mars 2020. Regeringsuppdraget 
ska slutredovisas 31 januari 2021. 

 



När lyckas vi? 

 



Digitalt ledarskap 

Våga misslyckas 

Var nyfiken 

Sikta sjukt högt 
Kundens röst först 

Tillsammans på riktigt 

Förstå samtiden – den är i högsta grad digital 

Ha roligt 

Balans 



Kontakta oss 

• info@digg.se 

• Tfn: 0771-11 44 00 

• www.digg.se 


