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Förord 

Sverige och världen står inför flera stora samhällsutmaningar. Den snabba teknikutvecklingen för med 

sig innovation inom många sektorer som kan bidra till att på resurseffektiva sätt lösa dessa utmaningar. 

Samtidigt ökar kraven på en proaktiv policyutveckling eftersom hinder och oklarheter riskerar att 

hämma utvecklingen.  

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) har i uppdrag att främja policyutveckling som 

bidrar till att skapa goda förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ett inkluderande, tryggt, säkert 

och effektivt nyttjande av nya lösningar, applikationer och tjänster i samhället. Detta uppdrag ska 

genomföras med en tvärsektoriell ansats.  

Teknikutvecklingen kan beskrivas som en transformation, med vittgående konsekvenser i enskilda 

personers liv liksom i samhällets funktionssätt. Var står offentlig sektor idag och hur ser man på 

teknikutvecklingens möjligheter och risker? Denna fråga bör delvis besvaras genom att se på den 

bedömning representanter för offentlig sektor gör av såväl dagens som framtidens situation. I den här 

rapporten presenterar vi en undersökning om synen på teknikutveckling och regelverk inom offentlig 

sektor.  

Vi kan konstatera att mer än tvåhundra representanter för svenska myndigheter ser att 

teknikutvecklingen kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Tekniken utvecklas 

snabbare än regelverken, och förhållningssättet hos dem som är verksamma inom offentlig sektor är 

viktigt när teknikutvecklingen aktualiserar etiska frågeställningar.  

Komet vill rikta ett varmt tack till dem som på olika sätt bidragit till arbetet som presenteras i denna 

rapport, framför allt alla dem som tagit sig tid att besvara enkäten.  

Komets referensgrupp har bidragit med värdefulla perspektiv och vi vill rikta ett särskilt tack till 

professor Tomas Brytting, Ersta Sköndal Bräcke högskola, som granskat underlaget och bidragit med 

kloka synpunkter.  

Stockholm i oktober månad 2019 

 

Jon Simonsson ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik  

Charlotte Hall utredningssekreterare och projektledare för denna rapport 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Mer än tvåhundra svenska myndigheters syn på teknikutveckling 

Rapporten beskriver synen på regelverk kring teknik-

utveckling och innovation hos dem som har ansvar för 

stor del av den offentliga verksamheten i Sverige och 

som utför den verksamhet riksdag och regering har 

beslutat om.  

Fem frågeställningar undersöktes: 1) förändring av 

offentlig sektor på kort och lång sikt till följd av teknik-

utveckling, 2) etiska utmaningar och målkonflikter 

kopplade till teknikutveckling inom offentlig sektor, 

3) utmaningar i regelverk vid innovation kopplad till 

teknikutveckling, 4) samarbete i förhållande till ett gott 

innovationsklimat, och 5) goda exempel på arbete med 

regelverk kopplade till teknikutveckling och innovation. 

Underlaget bygger på en enkät som har besvarats av 

mer än 200 myndigheter, regioner, kommuner och 

domstolar under våren 2019. Sett till helheten var svarsfrekvensen strax över 70 procent.   

Det finns en stor enighet om att teknikutvecklingen kommer att påverka den egna verksamheten såväl 

inom de närmsta åren som på längre sikt. Nästan alla (95 procent) tror att det kommer att bli 

åtminstone mindre förändringar i deras verksamheter inom fem år. På tio till tjugo års sikt bedömer 

hälften (47 procent) att teknikutvecklingen har förändrat hela verksamheten. En analys av den 

beskrivning företrädare för offentlig sektor själva formulerar visar att digitalisering bedöms ha störst 

betydelse de kommande åren, medan betydelsen av artificiell intelligens blir allt större på längre sikt. 

Begreppen har troligen använts på lite olika sätt i de öppna svaren och exakt vad som avsetts har inte 

varit möjligt att avgöra. Troligen avser digitalisering framför allt den egna verksamheten, medan 

artificiell intelligens ses som beslutsstöd.  

Teknikutvecklingen förändrar offentlig sektor de kommande åren 

Inom de närmsta åren kommer teknikutvecklingen att föra med sig att aktörer inom offentlig sektor 

arbetar på ett annorlunda sätt än idag, enligt svaren på enkäten. Ett exempel är att digitalisering och 

automatisering av handläggning väntas ge färre rutinuppgifter och utökade möjlighet att arbeta 

mobilt. Teknikutvecklingen ses som ett sätt att utveckla offentliga verksamhet, till exempel genom 

effektivisering, förbättrad kvalitet och ökad transparens.  

Svaren visar att utvecklingen sker nära användarna. Många beskriver ökade förväntningar hos dem 

som kommer i kontakt med offentlig sektor som en pådrivande faktor för teknikutvecklingen. Det 

Rapporten i tre punkter 

1. Offentlig sektor står inför stora 

förändringar de kommande åren med allt 

mer teknikbaserad verksamhet där 

tekniken utvecklas snabbare än 

regelverken. 

2. Förhållningssättet är viktigt när 

teknikutvecklingen aktualiserar etiska 

frågeställningar. Teknikutvecklingen 

kräver avvägning mellan intressen som 

rör säkerhet för individ och samhälle i 

förhållande till effektivitet och innovation. 

3. Underlaget bygger på en enkät som 

har besvarats av mer än tvåhundra 

myndigheter, regioner, kommuner och 

domstolar under våren 2019. 



 

 

finns en rad svårigheter och risker som måste hanteras, till exempel bedöms teknikutvecklingen 

medföra högre krav på säkerhet och kontroll och behov av andra yrkesroller och kompetenser.  

En positiv effekt är att teknikutvecklingen bedöms ha potential att ge lägre miljöpåverkan, till exempel 

genom minskat resande när alltfler möten sker digitalt.  

Utveckling behövs när tekniken tar plats i framtidens offentliga verksamhet 

På tio till tjugo års sikt ser de svarande ett behov av utveckling och flexibilitet när allt mer teknik tar 

plats i verksamheten. På sikt blir verksamheten inom offentlig sektor allt mer teknikbaserad. Till 

exempel visar svaren att beslutsstöd väntas kunna hantera större informationsmängder och att det 

personliga mötet blir alltmer sällsynt, något som även har etisk betydelse.  

Utvecklingen kräver omvärldsbevakning, förändringsvilja och livslångt lärande menare de som svarat 

på enkäten. Sättet att göra transaktioner kommer att förändras tror man, till exempel förväntas 

användningen av blockkedjor att öka och allt fler betalningar att ske via digitala valutor.  

I svaren tecknas en framtid med ökad globalisering och en förväntan på bättre samordning och 

gemensamma satsningar. Miljöaspekter beskrivs som en drivkraft både för att utveckla den egna 

verksamheten och att acceptera ny teknik. 

Förhållningssätt viktigt när teknikutvecklingen aktualiserar etiska frågeställningar 

Mer än hälften av de som svarat på enkäten ser etiska utmaningar och målkonflikter kopplade till 

teknikutveckling i offentlig sektor, medan en av fem inte ser sådana utmaningar. Svaren visar att man 

behöver fundera över förhållningssätt och bemötande när teknikutveckling väcker etiska fråge-

ställningar kring risker och hur människors integritet ska säkras.  

Etiska frågeställningar med anknytning till integritet belystes i flera av svaren, till exempel hur 

sekretess ska kunna garanteras. Svaren tar även upp hur avvägning ska göras mellan integritet och 

andra legitima intressen, såsom tillgång till data för att kunna utveckla medicinska behandlingar eller 

samhällstjänster.  Risker med artificiell intelligens lyfts i svaren, till exempel oklarheter i ansvars-

utkrävande, risk att fördomar byggs in i självlärande systems algoritmer och svårigheter att sätta etiskt 

ansvarsfulla gränser för vad maskiner får göra.  

Svaren visar att de som är verksamma inom offentlig sektor reflekterar över sitt förhållningssätt. Till 

exempel ses korrekthet, förtroende och oberoende som viktiga värden, bland annat för att kunna göra 

prioriteringar när resurserna är begränsade och att säkerställa etiken när inflytandet av stora aktörer 

ökar. Hur företrädare för offentlig sektor bemöter människor tas upp i svaren, till exempel i 

förhållande till diskriminering, utanförskap och arbetsförhållanden.  

De svarande har en medvetenhet om att teknikutvecklingen kräver avvägning mellan intressen som 

rör säkerhet för individ och samhälle i förhållande till effektivitet och innovation. De målkonflikter som 



 

 

lyfts fram i svaren rör bland annat individ i förhållande till samhälle, effektivitet i förhållande till 

säkerhet samt teknikutveckling i förhållande till förutsättningar och likabehandling.  

Tekniken utvecklas snabbare än regelverken 

Varannan respondent ser utmaningar i de regelverk man tillämpar vid innovation kopplad till 

teknikutveckling inom offentlig sektor, till exempel på grund av oklarheter eller att regelverk saknas.  

I svaren återkommer beskrivningar om föråldrade regelverk med bristande anpassning till dagens 

teknik. Det finns även upplevelser av komplexa regelverk som kan vara svåra att tolka och tillämpa.  

Samarbete skulle stimuleras av ett tydligt uppdrag 

En av tre aktörer inom offentlig sektor svarar i enkäten att de dagligen samarbetar med andra inom 

den offentliga sektorn, medan en av fyra har samarbete med näringslivet varje vecka. Samarbete med 

civilsamhället sker någon eller några gånger varje år. Samarbete med enskilda varierade mer. En 

grupp inom offentlig sektor samarbetar med enskilda varje dag, medan en lika stor grupp inte har 

något sådant samarbete alls.  

Enligt svaren behövs investering i resurser och arbete med värderingar för att uppnå framgångsrikt 

samarbete i offentlig sektor. I svaren påtalas att samarbete kräver satsning och tydlighet samt att 

samarbete ger vinster, samtidigt som det kan vara utmanande.  

De svarande menar att det mest effektiva sättet att stimulera samarbete är ett tydligt uppdrag, till 

exempel i regleringsbrev eller motsvarande. Andra sätt är att se samarbete som verksamhets-

utveckling, liksom möjlighet att avsätta tid och att det finns särskilda medel för samarbete.  

Exempel kan tjäna som inspiration 

Rapporten innehåller en rad beskrivningar av hur aktörer inom offentlig sektor arbetat med regelverk 

kopplade till teknikutveckling och innovation. beskrivningarna kan fungera som goda exempel och 

inspiration för fortsatt utvecklingsarbete.  
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1. En undersökning av synen på teknikutveckling 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet var att analysera hur företrädare för offentlig sektor ser på en rad frågor kopplade till 

teknikutveckling.  

Vi undersökte fem frågeställningar: 

- Förändring av offentlig sektor, på kort och lång sikt, till följd av teknikutvecklingen,  

- Etiska utmaningar och målkonflikter kopplade till teknikutveckling inom offentlig sektor, 

- Utmaningar i regelverk vid innovation kopplad till teknikutveckling, 

- Samarbete i förhållande till ett gott innovationsklimat, och 

- Goda exempel på arbete med regelverk kopplade till teknikutveckling och innovation. 

1.2 Metod och urval och definitioner  

I denna rapport undersöker vi erfarenheter hos representanter för offentlig sektor samt deras 

bedömning av den framtida utvecklingen av teknikutveckling och innovation. Vi har tagit oss an 

denna uppgift genom att ta in underlag från dem som har ansvar för att planera, genomföra och 

utveckla en stor del av den offentliga verksamheten i Sverige. Vi vill ge en röst åt dem som varje dag 

tillämpar de lagar och utför den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. För att kunna 

nå så många som möjligt valde vi att genomföra en enkät till aktörer inom offentlig sektor såväl på 

nationell som regional nivå. 

Enkäten innehöll flera delar som tillsammans svarade mot de fem frågeställningarna. I huvudsak 

utforskades varje frågeställning med en till tre centrala frågor som kunde besvaras med fördefinierade 

flervalsalternativ i kombination med öppna svar. En viktig del var att ta in information som 

respondenterna själva formulerade. I de öppna fritextsvaren ombads respondenterna att 

genomgående utgå från sin egen verksamhet och ansvarsområde. En beskrivning av synen på 

frågeställningen och erfarenheter inom området efterfrågades. Respondenterna uppmanades att vara 

så konkreta som möjligt och gärna ge exempel.  

Vår resultatredovisning följer uppdelningen i de fem frågeställningarna. Därtill har vi gjort en 

sammanfattande och fördjupad analys av resultaten, utifrån vilken vi dragit övergripande slutsatser. 

Liksom för alla enkäter har formuleringen av frågorna stor betydelse för hur de besvarats och vi har 

därför vinnlagt oss om att formulera frågorna så neutralt som möjligt.  

Den webbaserade enkäten var i fält mellan slutet av april och början av juni 2019. Totalt besvarades 

226 enkäter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på strax över sjuttio procent. Enkätundersökningen har 

således ett inte alltför stort bortfall och vår bedömning är att bortfallet inte medfört någon uppenbar 

systematisk snedvridning av resultaten.  



En undersökning av synen på teknikutveckling 

3 

Vi valde att skicka enkäten till samtliga statliga förvaltningsmyndigheter, samtliga myndigheter under 

riksdagen och samtliga statliga affärsverk. Enkäten skickades även till alla regioner. För domstolar och 

kommuner gjordes ett representativt urval med utgångspunkt i domstolarnas storlek, inriktning och 

geografiska placering. Urvalsmodellen för kommunerna baserades på befolkningsstorlek för att få en 

likvärdig andel av små och stora kommuner i hela landet.  

En fullständig beskrivning av metodiken, samt förklaring av de begrepp som används i rapporten, 

finns i bilaga 1 respektive bilaga 5.  
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2. Den samlade bilden av resultaten 

Nulägesbeskrivning av teknikutveckling i en viktig sektor 

Denna rapport är en nulägesbeskrivning av hur företrädare för offentlig sektor ser på teknikutveckling 

och därtill kopplade regelverk och etiska frågor i en tid som gränsar till 2020-talet. Enkelt uttryckt kan 

man se offentlig sektor som verksamhet som bedrivs med hjälp av skattebetalarnas pengar. Den 

offentliga sektorn har stor betydelse för den långsiktiga tillväxten; om man jämför Sverige med andra 

länder är det tydligt att Sverige har skött det offentliga åtagandet mer effektivt och på ett sätt som 

gett bättre stöd för långsiktig tillväxt (1). Därtill är den offentliga sektorn av stor principiell betydelse i 

rollen som genomförare av beslut från riksdag och regeringen.  

Vår förhoppning är att resultaten ska komma till användning på flera olika sätt. Det viktigaste är att få 

ett underlag som avstamp för framtida förslag. För att kunna förändra och utveckla måste vi först veta 

var vi står idag. Av stor betydelse är också att få syn på möjligheter och risker för att kunna ta kloka 

beslut. En annan användning av resultaten är att i framtiden kunna gå tillbaka och följa upp 

genomförda förändringar.  

Allt mer teknikbaserad verksamhet 

Synen på teknikutvecklingen inom offentlig sektor speglas genom svaren från en enkät till 

myndigheter, regioner, kommuner och domstolar under våren 2019. Den bild svaren målar upp visar 

en förväntan om stora förändringar de kommande åren, där verksamheten blir allt mer teknikbaserad. 

Många beskriver en framtid där tekniken utvecklas snabbare än regelverken.  

Digitalisering är det som återkommer oftast i de öppna beskrivningarna av teknik som förväntas ha 

störst betydelse de närmsta åren. Utvecklingen från industrisamhälle till ett digitalt samhälle har 

belysts i temarapporter från Digitaliseringskommissionen, bland annat inriktade på det datadrivna 

samhället och det sociala kontraktet i en digital tid (2). I sin slutrapport målar kommissionen upp ett 

framtidsscenario, där man ser Sverige som ett integrerat, smart och konkurrenskraftigt digitalt 

samhälle (3).  

I enkätsvarens beskrivningar av teknikutvecklingen på tio till tjugo års sikt är det istället artificiell 

intelligens som oftast återkommer. En undersökning som genomförts av Vinnova år 2018 visar att 

företrädare för offentlig sektor har en positiv bild av AI och den nytta tekniken skulle kunna tillföra 

verksamheten (4). Den största potentialen med AI ses inom den kommunala sektorn.  Det strategiska 

arbetet med AI uppges dock ännu inte kommit så långt, framför allt beroende på brist på kompetens, 

tid och ekonomiska resurser.  

Såväl digitalisering som artificiell intelligens kan ses som breda teknikområden med stor 

förändringskraft för den offentliga sektorn. Fokuserade teknikområden såsom sakernas internet (eng. 

internet of things, IoT) nämns inte lika ofta, troligen eftersom det inte är lika många som ser 
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tillämpningar i sin egen verksamhet. En övergripande tolkning av dessa svar är att de beskriver hur 

man ser på utvecklingen inom sin egen verksamhet, vilket inte kan generaliseras till en beskrivning av 

teknikutvecklingen i hela samhället.   

Svaren illustrerar att företrädare för offentlig verksamhet ser en betydande påverkan på kort sikt, 

samtidigt som det finns en öppenhet för att teknikutvecklingen kan komma att förändra grundvalarna. 

Även om det finns mönster som går igen hos alla som besvarat enkäten, så finns det troligen en viss 

koppling till hur brett uppdrag organisationen i fråga har. En stor myndighet som bedriver verksamhet 

av många olika slag ser troligen annorlunda på teknikutvecklingens möjligheter och risker jämfört 

med en liten expertmyndighet.  

Olika mönster nationellt och regionalt 

Vi har inte gjort någon fördjupad analys av enkätsvaren i syfte att studera hur en viss sektor kommer 

att påverkas av teknikutvecklingen. Ett skäl till detta är att många aktörer inom offentlig sektor arbetar 

brett och sektorsövergripande (såsom Vinnova eller Riksrevisionen), även om vissa är verksamma 

inom avgränsade områden som kan hänföras till en specifik sektor (såsom Läkemedelverket eller 

Transportstyrelsen).  

På gruppnivå framträder ett mönster där svaren från regioner och kommuner speglar en förväntan om 

större påverkan till följd av teknikutvecklingen, jämfört med statliga förvaltningsmyndigheter. 

Regionerna bedriver en heterogen verksamhet med ett obligatoriskt ansvar för hälso- och sjukvård, 

viss tandvård och regional utveckling inom sitt geografiska område. Kommunerna ansvarar för en stor 

del av samhällsservicen, där medborgarna bor, och är skyldiga att tillhandahålla en rad funktioner, 

exempelvis social omsorg, skola samt vatten och avlopp. Kollektivtrafiken är en obligatorisk uppgift 

gemensamt för regioner och kommuner. Därtill kan såväl regioner som kommuner ta sig an frivilliga 

uppgifter till exempel inom kultur, turism eller näringslivsutveckling.  

En möjlig förklaring till skillnaden i svaren från dem som arbetar nationellt respektive regionalt är att 

regionerna och kommunerna oftare har direkt kontakt med enskilda medborgare. Kanske påverkar 

det funderingarna kring utveckling, särskilt kring hur tekniken skulle kunna bidra till att alla får den 

service de behöver när den demografiska utvecklingen för med sig allt färre invånare i arbetsför ålder 

och allt fler med behov av stöd. Ett liknande resonemang förs av Vinnova som förklaring till skillnaden 

i bedömning av potentialen för AI mellan myndigheter och regioner/kommuner (4).  

Tekniken och det mänskliga mötet 

Svaren speglar att offentlig sektor på sikt blir allt mer teknikbaserad. Ett exempel är att det personliga 

mötet beskrivs som alltmer sällsynt i framtiden. En sådan förändring skulle kunna föra med sig 

konsekvenser i den komplexa kommunikationen mellan företrädare för samhället och den enskilda 

människan. Det kan väcka frågor kring hur medborgare förhåller sig till information som förmedlas via 

teknik istället för ett möte mellan identifierbara människor.  
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En internationell litteraturöversikt har undersökt värdet av e-förvaltning i olika perspektiv, och 

författarna menar bland annat att det kan stärka etiska värden och professionalismen hos 

tjänstemännen i offentlig sektor (5). Sedan 2018 har Myndigheten för Digital förvaltning i uppdrag att 

samordna arbetet med digitalisering i den svenska förvaltningen (6).  

Omfattningen av kontakten mellan en individ eller ett företag och offentlig verksamhet påverkar 

bedömningen av verksamhetens kvalitet, enligt en undersökning från Statskontoret (7). De som varit i 

kontakt med myndigheterna är mer nöjda. Dock visar undersökningen inte på vilket sätt kontakterna 

har skett.  

Vikten av värdegrund och förhållningssätt när etiska frågor väcks 

Korrekthet, förtroende och oberoende beskrivs i svaren som viktiga värden för dem som är 

verksamma inom offentlig sektor. Detta kan tolkas som att den statliga värdegrunden hålls aktuell och 

levande inom offentlig sektor. Värdegrunden kan ses som en sammanfattning av grundläggande 

värderingar i det svenska samhället som uttrycks i våra grundlagar och lagar. Den bygger på sex 

principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service (8, 9).  

Svaren visar att förhållningssättet är viktigt när teknikutvecklingen väcker etiska frågor. Vid sidan av 

bemötande av människor (med frågeställningar kopplade till exempelvis diskriminering och 

utanförskap) lyfter svaren en rad etiska utmaningar kopplade till teknikutveckling, såsom integritet (till 

exempel risker för integriteten när alltmer data om individen blir digitalt tillgänglig) och risker med 

artificiell intelligens (till exempel oklarheter i ansvarsutkrävande).  

Just etiska frågeställningar kopplade till artificiell intelligens har diskuterats mycket de senaste åren. 

Bland exempel från Sverige kan nämnas att Statens medicinsk-etiska råd inriktade sin årliga konferens 

på detta ämne år 2018 (10) och att etik är en uttalad del av visionen för det nationella AI initiativ som 

startades i Göteborg år 2019 (11). Som ett av många internationella exempel kan nämnas att EU 

nyligen tagit fram en vägledning för etik inom AI (12).  

Målkonflikter som rör såväl människor som organisation 

Svaren visar en medvetenhet om att teknikutvecklingen kräver avvägning mellan intressen som rör 

säkerhet för individ och samhälle i förhållande till effektivitet och innovation. Flera målkonflikter tas 

upp i svaren. De rör sådant som har med enskilda människor att göra, såsom integritet i förhållande 

till öppenhet och transparens. Ett annat exempel är teknikutveckling i förhållande till arbete och 

likabehandling, där respondenterna bland annat resonerar kring hur tekniken påverkar starkare och 

svagare grupper i samhället. Men även målkonflikter på mer organisatorisk nivå lyfts fram, såsom 

effektivitet och utveckling i förhållande till säkerhet. Respondenterna skriver även om flera 

målkonflikter mellan teknikutveckling och dess förutsättningar (till exempel juridiska krav) och 

konsekvenser (till exempel kostnad eller effekter på miljön).  
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Samtidigt finns en upplevelse av att inte kunna åstadkomma all förändring och utveckling på egen 

hand. I svaren beskriver aktörerna inom offentlig sektor en förväntan på bättre samordning och 

gemensamma satsningar för att möta framtidens utmaningar.  

En hel del samarbete idag – och funderingar kring hur det kan bli mer 

En av frågorna rör samarbete i förhållande till "ett gott innovationsklimat" i en innovativ och 

samverkande förvaltning. Svaren visar att det redan idag finns ett stort mått av samarbete, framför allt 

mellan de som är verksamma inom offentlig sektor där tre av fyra bedriver samarbete varje dag. 

Givetvis varierar svaren, men sett på gruppnivå sker samarbete med näringslivet varje vecka. Beroende 

på ansvarsområde och uppgifter finns en stor variation i hur mycket samarbete man har med 

civilsamhället och enskilda. Vissa möter enskilda medborgare varje dag, medan andra inte har något 

sådant samarbete alls.  

Respondenterna har fått prioritera bland ett antal insatser man tror skulle stimulera ytterligare 

samarbete. Den insats som bedömdes vara mest effektiv är ett tydligt uppdrag, till exempel i 

regleringsbrev eller motsvarande. Många påtalar i svaren att samarbete kräver resurser, framför allt i 

form av finansiering men att även tid och kompetens behövs. En tolkning är att samarbete inte ses 

som egen egennytta, utan snarare som ett redskap för att arbeta tillsammans med 

verksamhetsutveckling. För att åstadkomma ett sådant arbete kan det finnas behov av att utveckla en 

djupare relation som grundas i ett gemensamt intresse av en förändring eller utveckling.  

De beskrivningar av möjligheter och utmaningar med samarbete som beskrivs av dem som svarat på 

enkäten ligger i linje med de erfarenheter som Statskontoret inhämtat från myndigheter som valt att 

arbeta tillsammans. En slutsats av de fallstudier man gått igenom är att de tydligt visar att samverkan 

driver på utvecklingen (13). Liknande resultat ses i en undersökning av innovation och förnyelse inom 

ett urval av ungefär etthundra svenska myndigheter. De som anser att de lyckas med sitt 

innovationsarbete involverade externa parter och slutanvändare såsom kunder och medborgare i 

betydligt högre utsträckning än de som inte lyckas så väl med innovation (14).  

De flesta som har fått enkäten har svarat 

Underlaget bygger på en enkät som har besvarats av företrädare för mer än tvåhundra myndigheter, 

regioner, kommuner och domstolar under våren 2019. Sett till alla dessa var svarsfrekvensen strax 

över sjuttio procent, vilket är i linje med enkäter till liknande målgrupper som gjorts av bland annat 

Statskontoret (se referenser i metodbeskrivningen, Bilaga 1). Bland regioner och kommuner var 

svarsfrekvensen dock knappt femtio procent. Som helhet har enkätundersökningen inte alltför stort 

bortfall och den höga svarsfrekvensen kan ses som en indikation på att frågeställningar kopplade till 

teknikutveckling har betydelse för dem som fick enkäten. Vår bedömning är att bortfallet inte medfört 

någon uppenbar systematisk snedvridning av resultaten. 
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Begrepp kan vara svåra att definiera 

Enkäten innehåller en rad frågor kring teknikutveckling. Det saknas entydig definition av begreppet, 

vilket innebär att det kan tolkas på olika sätt. Som vägledning för dem som har besvarat frågorna 

fanns konkreta exempel på teknikutveckling, samtidigt som respondenterna uppmanades att inte 

begränsa sig utan istället utgår från vad som är relevant i den egna verksamheten. Innovation kan ses 

som ett begrepp som ligger nära teknikutveckling. Som stöd valde vi att skriva fram en beskrivning av 

vad vi avser med innovation och gav även några exempel (se bilaga 5 om ordförklaringar). Det kan 

finnas ett värde i ett fortsatt utvecklingsarbete för att definiera och tydliggöra vad som menas med så 

väl teknikutveckling som innovation.   

Underlag för mer kunskap 

Avslutningsvis vill vi vara tydliga med att denna rapport är avsedd som en kunskapshöjande 

sammanställning och analys. Den ger inte några rekommendationer om insatser eller åtgärder.   
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3. Förändring på både kort och lång sikt 

Vi har undersökt hur företrädare för offentlig sektor ser på förändring till följd av teknikutveckling. Det 

finns en stor enighet bland respondenterna om att teknikutvecklingen kommer att påverka den egna 

verksamheten såväl inom de närmsta åren som på längre sikt.  

De svar vi har fått från regioner och kommuner visar att man ser en större påverkan från teknik-

utvecklingen jämfört med svaren från statliga förvaltningsmyndigheter. De närmsta åren bedömer två 

av fem regioner och kommuner att hela deras verksamhet kommer att förändras (36, respektive 42 

procent), medan motsvarande andel bland myndigheterna är en av fem (18 procent). 

Endast ett fåtal respondenter har gjort bedömningen att teknikutvecklingen inte kommer att påverka 

verksamheten. Samtliga kommer från små förvaltningsmyndigheter med mycket specialiserade 

uppgifter.  

Svaren illustrerar att företrädare för offentlig 

verksamhet ser en betydande påverkan på 

kort sikt, samtidigt som det finns en 

öppenhet för att teknikutvecklingen kan 

komma att förändra grundvalarna. Några 

skriver att det inte är säkert att de fortfarande 

finns kvar.  

 

  

”På 10–20 års sikt kommer hela vår verksamhet att 

vara förändrad” Statlig förvaltningsmyndighet 

”Om 10–20 år är jag osäker på om […] finns kvar 

som myndighet även om behovet att utvärdera 

forskning och sammanställa kunskap kommer att 

vara minst lika viktig” Statlig förvaltningsmyndighet 
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Figur 1. Förändring i offentlig sektor de närmsta fem åren till följd av teknikutvecklingen. Antal svarande: 220.  

Fråga: Bedömer ni att teknikutvecklingen kommer förändra er verksamhet de närmsta åren? (från idag och ungefär fem år framåt). 

 

 

 

 

Figur 2. Långsiktig förändring i offentlig sektor till följd av teknikutvecklingen. Antal svarande: 221.  

Fråga: Bedömer ni att teknikutvecklingen kommer att förändra er verksamhet på längre sikt? (ungefär 10–20 år framåt i tiden)  
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Figur 3. Teknikområden som kommer att förändra verksamheten i den offentliga sektorn på kort sikt (ungefär fem år, mörkare 

staplar), respektive längre sikt (10–20 år, ljusare staplar). Figuren visar hur många av fritextsvaren som innehåller ett eller flera av 

orden (olika böjningar samt såväl svenska och engelska har räknats in). Antal svarande 197 (förändring inom fem års sikt), 

respektive 179 (förändring 10–20 års sikt).  

 

Fråga: Beskriv den teknikutveckling ni bedömer har störst betydelse de närmsta åren, respektive på längre sikt. Beskriv vilken 

teknikutveckling det gäller. Beskriv gärna även hur den kommer att påverka er verksamhet de närmsta åren (ungefär fem år 

framåt i tiden, respektive på 10–20 års sikt).  

 

3.1 Teknikutvecklingen förändrar offentlig sektor de kommande åren  

Totalt inkom nästan tvåhundra fritextsvar som beskrev bedömningen hos företrädare för offentlig 

sektor av teknikutvecklingen de närmsta åren (fråga 1.2). De flesta kom från statliga 

förvaltningsmyndigheter eller myndigheter under riksdagen (162, respektive 4 stycken). Därutöver 

kom svar från kommuner (15), regioner (8), domstolar (6) och statliga affärsverk (2).  

De teknikrelaterade begrepp som oftast togs upp i de öppna svaren var digitalisering, AI, automation 

och data, se figur 3. Svaren speglar att den teknikutveckling de flesta i aktörer inom offentlig sektor 

ser inom de kommande åren i huvudsak rör teknik till stöd för den egna verksamheten.  
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Framför allt myndigheter med teknik- och 

utvecklingsorienterad kärnverksamhet 

beskriver i sina svar hur artificiell intelligens 

bedöms kunna användas inom utvecklings-

arbete för en rad olika områden de närmsta 

åren, såsom transport, vård och 

övervakning. Det finns även beskrivningar 

av hur teknik som ännu inte är så spridd, 

såsom blockkedjor och 5G, troligen börjar 

att införas under kommande femårsperiod.  

Teknikutvecklingens betydelse och påverkan på aktörerna inom offentlig sektor de kommande fem 

åren analyserades med kvalitativ metodik (se bilaga 1 för metodbeskrivning).  

Beskrivningarna av hur teknikutvecklingen kommer att förändra verksamheten i den offentliga sektorn 

de närmsta åren genererade 16 första nivåns teman (Bilaga 4). Dessa kunde kondenseras och 

abstraheras till fem andra nivåns teman som i sin tur kunde kondenseras till ett tredje nivåns tema: 

”Teknikutvecklingen kommer att förändra verksamheten de närmsta åren”.  

Tabell 1. Sammanfattning av teman för de fritextsvar som beskriver hur teknikutvecklingen som kommer att förändra 

verksamheten i den offentliga sektorn de närmsta åren.  

Tredje nivåns tema Andra nivåns tema 

Teknikutvecklingen kommer att förändra 

verksamheten de närmsta åren 

Offentlig sektor kommer att arbeta annorlunda 

Teknikutvecklingen ger möjligheter att utveckla den 

offentliga verksamheten 

Utvecklingen sker nära användarna 

Svårigheter och risker måste hanteras 

Teknikutvecklingen kan ge lägre miljöpåverkan 

 

  

”Den teknikutveckling som kommer att ha störst 

betydelse inom vår forskning de kommande åren 

är AI (djupinlärning och då främst rörande bild-, 

video-, ljud- och textanalys)” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Lösningar baserade på blockkedjor börjar dyka 

upp som myndigheten behöver hantera 

alternativt anamma, till exempel olika former av 

skuldebrev…” Statlig förvaltningsmyndighet 
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Offentlig sektor kommer att arbeta annorlunda 

Svaren beskriver ett pågående arbete med 

digitalisering och automatisering av 

handläggning och interna processer inom 

offentlig verksamhet. Bedömningen är att 

detta arbete kommer att intensifieras under 

de kommande åren, något som påverkar 

verksamheten i stor utsträckning. Det finns 

även beskrivningar av ökande digitalisering 

i annan verksamhet än ärendehantering.  

De som svarar gör bedömningen att 

arbetssättet för de anställda inom offentlig 

sektor kommer att förändras under den 

kommande femårsperioden. Flera aspekter 

belyses i svaren, men återkommande är en 

beskrivning där mer rutinbetonat arbete 

minskar.  Vissa beskriver en förändring av 

arbetets innehåll, där manuellt arbete 

minskar samtidigt som möjlighet till mer 

kvalificerade uppgifter öppnar sig.  

Ett tema i svaren är att arbetet blir mer 

mobilt och flexibelt. Vissa av svaren 

utvecklar vad de menar med dessa 

begrepp, till exempel mobila arbetsplatser eller att tekniken gör det möjligt att få tillgång till 

informationssystem för handläggare som arbetar ute i fält.  

Teknikutvecklingen ger möjligheter att utveckla offentlig verksamhet  

Temat byggs upp av fyra teman som 

handlar om olika aspekter av utveckling av 

verksamheten inom offentlig sektor.  

Svaren tar upp teknikutvecklingen som ett 

verktyg för effektivisering av verksamheten, 

till exempel genom att kunna utföra 

uppgifter snabbare och till lägre kostnad, 

öka produktionen eller genom att kunna 

utveckla nya och förbättrade tjänster.  

”Inom den närmsta framtiden kommer vi att 

fokusera på att digitalisera och effektivisera 

dokument- och ärendehanteringen och 

arbetssättet inom verksamheten. Vi tittar dels på 

hur vi kan datorisera informationen men också på 

hur vi sedan kan arbeta mer effektivt när 

informationen väl är digital” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Det digitala verksamhetsstödet bedömer vi 

kommer öka” Region 

”Trafikledning till sjöss /…/ möjliggör digital 

tjänsteutveckling genom att fartyg delar sin 

färdplan elektroniskt med berörda och 

autentiserade instanser såsom exempelvis andra 

fartyg i närheten” Statligt affärsverk 

 
”Automatisering av idag manuella eller semi 

manuella rutiner kommer förändras snabbt inom 

en femårsperiod med ny teknik inom robotisering 

och AI” Statlig förvaltningsmyndighet 

”Tillgången till arbetsmaterial utanför vårt egna nät” 

Domstol 

Fler verksamhetsprocesser kommer att 

digitaliseras och generar i sin tur nya digitala 

resurser till verksamheten. Ökad kvalité och 

effektivisering som resultat 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”AI – skapar förutsättningar för ytterligare 

automatisering, förbättrad dataanalys exempelvis 

för att upptäcka brott mot välfärdssystemet, 

virtuella assistenter som kan bidra till en förbättrad 

kundservice” Statlig förvaltningsmyndighet 
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Svaren beskriver olika sätt att förbättra 

säkerheten och höja kvaliteten med 

teknikens hjälp inom en rad olika områden. 

Många av svaren tar upp att teknik-

utvecklingen samtidigt kan förbättra 

effektiviteteten och höja kvaliteten. 

En strävan efter ökad transparens och 

tillgänglighet beskrivs i svaren, och 

teknikutvecklingen ses som en möjlighet 

att sprida och tillgängliggöra resultat och 

verksamhet inom offentlig sektor.  

Några av svaren tar upp teknik-

utvecklingen som en möjlighet att möta 

samhällets demografiska utmaningar, 

framför allt med den åldrande 

befolkningen.  

Utvecklingen sker nära användarna 

Svaren beskriver en vilja hos företrädarna 

för offentlig sektor att ge bättre service till 

medborgarna och att underlätta för 

näringslivet. En del tar upp tekniken som 

stöd för dem som behöver lite extra hjälp 

för att kunna använda en offentlig 

verksamhet, till exempel personer med 

funktionsvariationer eller äldre. Andra tar 

upp tekniken som ett sätt att förenkla och 

snabba upp hanteringen för alla.  

I svaren beskrivs ett alltmer digitalt gränssnitt mot användare utanför den egna verksamheten. 

Möjligheten att själv utföra sina ärenden tas upp i flera svar.  

”Sverige går en utmanande demografisk 

utveckling till mötes då antalet unga och äldre 

blir fler. /…/ Avgörande för att klara välfärden är 

utnyttjande av digital teknik eftersom det kan 

medför en effektivare verksamhet då processer 

kan automatiseras” Kommun 

”Digitaliseringen slår igenom i alla åldersgrupper 

vilket innebär att t ex äldre kommer att acceptera 

och vilja konsumera e-health tjänster i större 

omfattning” Statlig förvaltningsmyndighet 

”Portal för självbetjäning” Domstol 

 

”Distansoberoende vård, utökad egenvård med 

stöd av professionen och tekniken t ex 

hemmonitorering. Tekni<k som stöd för ett 

säkrare och effektivare arbetssätt” Kommun 

”E-tjänster - ökat utbud - enkel ärendehantering - 

från registrering till beslut - behöver sällan 

komplettera med handlingar i första skedet” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

 

”Hur vi tillgängliggör information och ger åtkomst 

till tjänster spår vi kommer påverka 

verksamheten främst. Allt ifrån nätverk 

infrastruktur, enheter där information och 

funktioner tillgängliggörs, identitet och 

behörighetshantering, integration och säkerhet” 

Kommun 
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Många beskriver ökade krav och 

förväntningar som en pådrivande faktor för 

teknikutvecklingen inom offentlig 

verksamhet de kommande åren. Svaren tar 

upp att de som kommer i kontakt med 

offentlig verksamhet har förväntningar på 

hur tekniken fungerar. 

Svaren speglar att utvecklingen inom 

offentlig sektor sker i form av samskapande 

med användarna, till exempel att individer 

tillgängliggör data. Det finns även exempel 

på att enskilda tillgängliggör data som kan 

användas i den offentliga verksamheten.  

 

Svårigheter och risker måste hanteras 

Svaren beskriver att molntjänster används i 

allt högre utsträckning. Molntjänster 

beskrivs både i termer av utmaningar och 

möjligheter. Exempel på utmaningar som 

nämns är att behålla kontroll över sina data, 

styrning av funktionalitet och möjlighet att 

ge IT-stöd. Tillgänglighet och flexibilitet 

nämns som positiva effekter. 

I svaren menar företrädare för offentlig 

sektor att teknikutvecklingen medför högre 

krav på säkerhet, kontroll och autentisering. 

Ökad tillgång till digitala tjänster gör det 

viktigt att veta att det är rätt person som är 

inloggad.  Enstaka svar tar upp risken att 

teknikutvecklingen gör det svårare att 

genomföra tillsyn.  

Svaren tar upp att utvecklingen de närmsta 

åren kommer att föra med sig förändrade 

kompetensbehov och behov av andra 

yrkesroller.   

”Förväntningar från våra kunder på modern 

teknik påverkar hur vi utformar e-tjänster etc.” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”… besökare kommer ha förväntningar att t.ex. 

kunna betala sitt museibesök i en app eller att 

man i en musei-app vill kunna söka fram 

information om ett föremål finns utställt på 

museet eller inte” Statlig förvaltningsmyndighet 

 ”… ge patient möjlighet att mäta sitt tillstånd som 

sedan tas emot av IT-system som möjliggöra att 

kliniker kan fatta medicinska beslut i snabbare 

takt och utsträckning” Region 

”… möjligheten att tillvarata data från andra källor 

än de egna observationsstationerna, t ex från 

privatpersoner…” Statlig förvaltningsmyndighet 

 

”Allt fler managementprogram och applikationer 

flyttas till molnet vilket ställer till det för oss som 

har egen drift av skyddade nät och inte kan 

öppna upp mot internet”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Tillgängligheten är också ett krav som ökar och 

möjligheten till molnlösningar är ett måste” 

Region 

”Då digitalisering och självkörande fordon, AI mm 

kommer att utvecklas kommer utmaningarna i 

hur man kontrollerar säkerheten att bli en 

utmaning” Statlig förvaltningsmyndighet 

”Att ha medborgarsidor (mina sidor) i alla steg av 

handläggningen. Säkerheten kommer därför att 

behövas utvecklar ytterligare” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Nya yrken och delar av nuvarande arbetsroller 

kommer försvinna, inom t ex ekonomi, löner” 

Kommun  
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Teknikutvecklingen kan ge lägre miljöpåverkan 

en utveckling med allt mer distansarbete 

och digitala möten minskar resandet 

menar respondenterna.  

Svaren visar också att teknikutvecklingen 

kan påverka miljön på flera sätt, till 

exempel inom transportområdet. Det finns 

också exempel på miljöarbete i bred 

bemärkelse.  

 

 

3.2 Utveckling behövs när allt mer teknik tar plats  

Totalt inkom 179 fritextsvar som beskrev 

bedömningen från företrädare för 

offentlig sektor av teknikutvecklingen på 

tio till tjugo års sikt (fråga 1.3). De flesta 

svar inkom från statliga förvaltnings-

myndigheter eller myndigheter under 

riksdagen (147, respektive 3 stycken). 

Därutöver kom svar från kommuner (16), regioner (6), domstolar (5) och statliga affärsverk (2).  

De teknikrelaterade begrepp som oftast togs upp i de öppna svaren var AI och maskininlärning, se 

figur 3.  Detta skiljer sig från bedömningen av de närmsta åren, där digitalisering var det 

teknikområde som flest nämnde i sitt svar.  

I bilaga 7 finns ett exempel från dagens arbete inom en myndighet. Två personer som varit ansvariga 

för utvecklingsarbetet berättar om hur man infört AI som stöd i sina interna processer.  

  

”Seminarier och konferenser kommer i hög grad 

ersättas av webbinarier och liknande” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

 

 

”Elektrifiering av kollektivtrafik och fordon 

kommer att påverka regionens industri samt 

miljöarbetet” Region  

”Teknikutvecklingen kommer att vara ett mycket 

viktigt verktyg för oss att bidra till ett samhälle 

med mindre klimatpåverkan”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Det som kommer påverka oss mest framöver är 

AI och maskininlärning, vilket vi redan i dag kan 

se i olika tjänster men vi tror att det om 10 år 

kommer hinna utvecklas så väl att det börjar 

påverka verksamheten mer märkbart” 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Teknikutvecklingens betydelse och påverkan på aktörerna inom offentlig sektor på längre sikt 

analyserades med kvalitativ metodik.  

Beskrivningarna av hur teknikutvecklingen kommer att förändra verksamheten i den offentliga sektorn 

de närmsta åren genererade 13 första nivåns teman (Bilaga 4). Dessa kunde kondenseras och 

abstraheras till fyra andra nivåns teman som i sin tur kunde kondenseras till ett tredje nivåns tema: 

”Behov av utveckling och flexibilitet när allt mer teknik tar plats i framtidens offentliga verksamhet”.  

Tabell 2. Sammanfattning av teman för de fritextsvar som beskriver hur teknikutvecklingen som kommer att förändra 

verksamheten i den offentliga sektorn på längre sikt.  

Tredje nivåns tema Andra nivåns tema 

Behov av utveckling och flexibilitet när allt mer 

teknik tar plats i framtidens offentliga 

verksamhet 

Offentlig sektor blir allt mer teknikbaserad 

För att klara utvecklingen behövs omvärldsbevakning, 

förändringsvilja och livslångt lärande 

Förändrade sätt att göra transaktioner  

Globalisering och ökat samarbete 

Teknikutveckling stödjer hållbarhet 

Offentlig sektor blir allt mer teknikbaserad 

I svaren beskrivs en fortsatt förändring av 

arbetssättet i offentlig sektor, där artificiell 

intelligens och automatisering förväntas få 

en allt större betydelse på längre sikt. Av 

svaren framgår att företrädare för offentlig 

sektor tror att sådan teknik kommer att 

finnas både till stöd för intern verksamhet 

och i mer specialiserade funktioner.  

De som svarat på enkäten menar att mer 

och snabbare information kommer att 

göras tillgänglig, till exempel i form av 

beslutsstöd.  

 

 

”Om 10–20 år är det inte omöjligt att AI är en 

integrerad del av vardagen vilket kommer ge 

stora effekter och skapa stora möjligheter” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Majoriteten av våra beslut kommer fattas med 

automatik av AI” Kommun 

”Teknik för analys av information, som bidrar till 

att fatta rätt beslut eller att ge en så bred bild 

som möjligt inom ett verksamhetsområde”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Tillgång och användning av stora datamängder, 

analys och beslutsfattande m.m.” Kommun 
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Svaren beskriver en utveckling där det 

personliga mötet blir alltmer sällsynt. 

Kontakter mellan människor förväntas i 

högre uträckning ske via en teknisk 

lösning.  

 

Omvärldsbevakning, förändringsvilja och livslångt lärande behövs 

Flera skriver att det är svårt att göra en 

bedömning av hur tekniken kommer att 

utvecklas på lång sikt och hur det påverkar 

den egna verksamheten. Ungefär en av tio 

gör bedömningen att utvecklingen på 

längre och kortare sikt blir densamma.  

Svaren beskriver behovet av flexibelt 

förhållningssätt och förmåga att snabbt 

ställa om i en föränderlig omvärld. In-

trycket är att utvecklingen går allt fortare, 

vilket gör att man noga måste följa med 

och hålla sig uppdaterad. Flera lärosäten 

tar i detta sammanhang upp värdet av 

forskning, framför allt med 

tvärvetenskapligt angreppsätt.   

Människor behöver ha ett livslångt lärande, 

svaren beskriver att nya kompetenser och 

yrkesroller kommer att efterfrågas.  

Förändrade sätt att göra transaktioner 

Bedömningen som speglas i svaren är att 

nya affärsmodeller kommer att utvecklas, 

med annorlunda säljkanaler än i dag. Nya 

handelstrender beskrivs, bland annat med 

en ökande delningsekonomi.  

”Det fysiska mötet minskar i betydelse och digital 

interaktion ökar” Kommun 

”Utvecklingen inom digitala kundmötet med 

(chatt-) bottar och bakomliggande Machine 

Learning (AI) teknologier bör ha mognat” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

 

”Svårt att sia om men automatisering och AI 

kommer att få en väldigt stor påverkan” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Vi vet inte idag hur vår värld och verksamhet ser 

ut på lång sikt. Det enda vi vet är att vi måste 

förändras i takt med omvärlden och teknik-

utvecklingen. Säkerställa att vi har rätt 

kompetens och förmågor för att ställa om 

snabbt”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Teknikutvecklingen i samhället påverkar också 

behovet av livslångt lärande som möjliggör 

fortbildning av yrkeskategorier” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Våra verksamheter kommer i större omfattning 

bestå av specialister istället för administratörer” 

Kommun 

”Olika avtal mellan köpare och säljare. Det kan 

vara flera aktörer i led” 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Enligt de inkomna svaren förväntas allt fler 

betalningar ske via digitala valutor. Svaren 

beskriver en utveckling mot kontaktfria 

betalflöden, där kryptovalutor skulle kunna 

bli vanligare.  

I svaren beskrivs att användningen av 

blockkedjor troligen ökar. Det ses som ett 

sätt att genomföra säkra transaktioner.  

 

 

 

Globalisering och ökat samarbete 

I svaren tecknas en framtid med ökad 

globalisering och internationella sam-

arbeten. Europeiskt samarbet, liksom juridisk 

reglering inom EU, lyfts fram i flera svar.  

I svaren beskrivs en förväntan på bättre 

samordning och gemensamma satsningar 

för att möta framtidens utmaningar. Även 

eget arbete med att i högre utsträckning 

integrera sin verksamhet mot andra aktörer 

inom offentlig sektor beskrivs.  

Teknikutveckling stödjer hållbarhet 

Miljöaspekter beskrivs som en drivkraft både 

för att utveckla den egna verksamheten och 

att acceptera ny teknik. I en tid av stark 

teknikutvecklingen beskrivs också en 

efterfrågan på det enkla och hållbara.  

Svaren beskriver en utveckling med mindre 

pappershantering, eftersom man tror att 

tekniska lösningar kommer att vara 

etablerade som fungerande alternativ.  

 

  

”Ett scenario kan till exempel vara att vissa 

kryptovalutor kommer anses vara en säkrare 

(mer förutsägbar och likvid) tillgång än andra, 

oberoende av teknisk plattform, marknads-

utbredning, volym, etc” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Lösningar baserade på blockkedjor är vardag 

och myndigheten använder tekniken för egen 

nytta” Statlig förvaltningsmyndighet 

”Blockkedjor. När det gäller vägtransporter rör 

det sig om, att koppla ihop positionering med 

stöd och kontrollsystem för både företag, förare 

och myndigheter” Statlig förvaltningsmyndighet 

”Vår verksamhet utgör en del av det nationella 

och europeiska ekosystemet och 

myndighetsgränserna blir mer sömlösa” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Integrationer mot andra myndigheter och 

organisationer, vilket kommer att underlätta och 

effektivisera inhämtandet av den information 

som är nödvändig för att fatta beslut i ärenden” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Miljöaspekten kommer bli en drivkraft för 

förändring som vi inte riktigt ser tydligt idag styr 

vår teknikutveckling. Om 20 år kommer fokus på 

återanvändning vara ett ekonomisk/ miljö-

mässigt/ säkerhetsmässigt krav till skillnad mot 

dagens hantering av teknik och utveckling” Region 

”En ökad teknikutveckling tror vi kommer öka 

efterfrågan på det genuint manuella, vi tror på en 

ökad teknikutveckling/ digitalisering parallellt 

med en ökad efterfrågan på det handgjorda” 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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4. Etiska utmaningar och målkonflikter 

Vi har undersökt hur företrädare för offentlig sektor ser på etiska utmaningar och målkonflikter 

kopplade till teknikutvecklingen. Bland de som svarat på en flervalsfråga i ämnet ansåg nästan tre av 

fem att det finns etiska utmaningar (figur 4), medan andelen som ansåg att det finns målkonflikter var 

något lägre (54 procent).  

Figur 4. Etiska utmaningar i offentlig sektor till följd av teknikutvecklingen. Antal svarande: 217.  

Fråga: Finns det etiska utmaningar kopplade till teknikutvecklingen inom ert område?  

 

Totalt inkom 124 fritextsvar som beskrev bedömningen hos företrädare för offentlig sektor som rör 

etiska utmaningar kopplade till teknikutvecklingen (fråga 2.1). De flesta svaren inkom från statliga 

förvaltningsmyndigheter eller myndigheter under riksdagen (99, respektive 3 stycken). Därutöver kom 

svar från kommuner (12), regioner (6), domstolar (3) och statliga affärsverk (1).  

   

Ja, det finns etiska 

utmaningar

58%Nej

21%

Kan inte svara

21%
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4.1 Förhållningssätt viktigt när teknik väcker etiska frågeställningar  

Etiska utmaningar kopplade till teknikutvecklingen inom offentlig analyserades med kvalitativ 

metodik. Beskrivningarna av de etiska utmaningarna genererade tolv första nivåns teman (Bilaga 4). 

Dessa kunde kondenseras och abstraheras till fyra andra nivåns teman som i sin tur kunde 

kondenseras till ett tredje nivåns tema: ”De som är verksamma inom offentlig sektor behöver fundera 

över sitt förhållningssätt och bemötande när teknikutvecklingen aktualiserar etiska frågeställningar 

kring risker och hur människors integritet ska säkras”.  

Tabell 3. Sammanfattning av teman för de fritextsvar som beskriver etiska utmaningar kopplade till teknikutvecklingen  

Tredje nivåns tema Andra nivåns tema 

De som är verksamma inom offentlig sektor behöver 

fundera över sitt förhållningssätt och bemötande 

när teknikutvecklingen aktualiserar etiska 

frågeställningar kring risker och hur människors 

integritet ska säkras 

Integritet 

Risker med AI och autonoma system 

Förhållningssätt hos offentlig sektor 

Bemötande av människor 

Integritet 

Etiska frågeställningar med anknytning till integritet belystes i flera av svaren. Ett återkommande 

ämne i fritextsvaren var utmaningar kring den personliga integriteten, till exempel hur sekretess och 

informationssäkerheten ska kunna garanteras och hur avvägning ska göras mellan integritet i 

förhållande till andra legitima intressen såsom tillgång till data för att kunna utveckla medicinska 

behandlingar eller samhällstjänster. Tillgång till data och rätt till information var också sådant som 

många tog upp i sina svar.  

Hantering av känsliga personuppgifter lyfts 

fram i svaren.  

 

”Personuppgiftshantering (GDPR) kan vara och är 

en utmaning i relation till exempelvis utveckling 

av e-tjänster” Statlig förvaltningsmyndighet 



Etiska utmaningar och målkonflikter 

24 

Svaren beskriver att man ser risker för 

integriteten när alltmer data om individen blir 

digitalt tillgänglig. I svaren problematiseras 

även var gränsen går för den personliga 

integriteten när det finns fler typer av data om 

människor och deras beteende, liksom en 

otydlighet i vad som är privat. Ytterligare 

exempel rör integritet när tekniken genererar 

data från övervakning via satelliter, kameror 

och sensorer.  

Balansen mellan personlig integritet och 

möjligheten att ta fram olika tillämpningar tas 

upp i flera svar.  

 

 

Risker med AI och autonoma system 

Oklarheter i ansvarsutkrävande tas upp i flera 

av svaren. Till exempel beskrivs en osäkerhet 

kring vem som har ansvaret för självlärande 

system.  På liknande sätt beskrivs oklarhet, 

såväl etiskt som juridiskt, i situationer när 

beslut vilar på bedömningar som gjorts av 

system eller maskiner. Några anser att 

juridiken släpar efter i den snabba tekniska 

utvecklingen.  Ytterligare en aspekt som tas 

upp är svårigheter för den enskilde att kunna 

utkräva ansvar.  

Svaren tar upp risk för snedvridning ur olika perspektiv. Dels beskrivs en risk att algoritmer i 

självlärande system tränas på data som inte är fullt ut representativa, vilket skulle kunna bygga in 

fördomar i algoritmerna. Vidare beskrivs en risk för att de människor som programmerar och lär upp 

systemen (medvetet eller oavsiktligt) kan föra in en snedvridning. Svårigheten att få en tydlighet och 

transparens i hur algoritmerna är uppbyggda och tränade ses också som en etisk utmaning, eftersom 

det är svårt att granska risken för snedvridning.  

”Integritetsmässiga aspekter när informations-

mängderna ökar” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Digitalisering och användningen av algoritmer 

kan ge ökad effektivitet vid användningen av olika 

resurser, men innebär ofta att stora mängder 

data samlas in, där gränsen mellan arbete och 

privatliv blir otydlig och där informations-

insamlingen kan blir så omfattande att den rör 

den personliga integriteten”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”En teknisk utveckling som är positiv för en 

individ kan samtidigt öka risken för att 

personuppgifter röjs eller hanteras felaktigt. 

Konflikten blir då mellan att ge stöd mot att 

riskera information” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Ansvarstagande, om en AI gör misstag och lär av 

dåliga data. Vem är ansvarig?” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Automatiserat beslutsfattande kombinerat med 

brist på transparens i genomförda beslut / 

rekommendationer samt bias i data som kan 

leda till att upptränade modeller ärver brister i 

samhället, så som förfördelning av grupper eller 

individer”  

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Utmaningar i att sätta ramar för systemen tas 

upp i svaren. Människor bygger systemen och 

har därmed ansvar för att sätta rimliga och 

etiskt ansvarsfulla gränser för vad maskinerna 

kan göra, enligt några av svaren.  

Förhållningssätt hos dem som är verksamma inom offentlig sektor 

Korrekthet, förtroende och oberoende 

beskrivs som viktiga värden för personer inom 

offentlig sektor. Några svar beskriver att varje 

aktör inom offentlig sektor har ett tungt 

ansvar, eftersom sättet att agera kommer att 

få återverkningar för hela sektorns förtroende.  

Inflytande av stora aktörer gör det svårare att 

säkerställa etiken, enligt några av fritextsvaren. 

Svaren beskriver att viss teknik enbart 

tillhandahålls av enstaka leverantörer, vilket 

begränsar möjligheten att styra över etiska 

aspekter. Det nationella, i förhållande till internationella, perspektivet tas upp liksom etiska 

frågeställningar vid gränsdragningen mellan offentlig och kommersiell verksamhet.  

Några av svaren tar upp behovet av etiskt förhållningsätt vid prioriteringar, till exempel i situationer 

då resurserna är begränsade.  

Bemötande av människor 

Diskriminering och utanförskap i förhållande 

till teknikutvecklingen tas upp i svaren. Risken 

för diskriminering till följd av att tekniken gör 

generaliseringar, baserade på snedvridet urval 

av data, tas upp. En annan aspekt som belyses 

i svaren är att inte alla har samma möjligheter 

och tillgång till den nya tekniken och att en 

teknikintensiv offentlig sektor kan göra det 

svårare för vissa grupper att ta del av sina 

rättigheter.  

”System kan komma att få större makt och det 

blir mycket viktigt vad de har fått för instruktioner 

och ramar. Blir ramarna för vida kan det leda fel, 

fingertoppskänslan riskerar att gå förlorad”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Risk finns att tilltron till tekniken och vår förmåga 

att skydda de känsliga uppgifterna kan medföra 

att de inte nyttjar våra digitala tjänster” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Vi kan inte utveckla AI i Sverige idag utan köper 

teknik och tjänster som är svåra att säkerställa ur 

etisk synpunkt - inte minst hos våra globala 

programvarujättar”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Alla har inte datorer”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Vissa personer får ökade möjligheter till 

individuell delaktighet, där tekniken eliminerar 

funktionshindren i vardagen. För andra kan 

svårigheter med att förstå och använda tekniska 

lösningar skapa ett utanförskap och stora 

svårigheter att delta på lika villkor som samhälls-

medborgare”  

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Etiska arbetsförhållanden och anställnings-

möjligheter tas upp i några av svaren, till 

exempel risken för att utbyggnad av tekniska 

lösningar kan minska antalet arbetstillfällen 

och att de som arbetar med teknik ska ha 

rimliga villkor såväl i Sverige som 

internationellt.  

4.2 Teknikutveckling kräver avvägning mellan intressen 

Målkonflikter kopplade till teknikutvecklingen inom offentlig analyserades med kvalitativ metodik. 

Beskrivningarna av målkonflikter genererade femton första nivåns teman (Bilaga 4). Dessa kunde 

kondenseras och abstraheras till fyra andra nivåns teman som i sin tur kunde kondenseras till 

ett tredje nivåns tema: ”Teknikutvecklingen kräver avvägning mellan intressen som rör säkerhet för 

individ och samhälle i förhållande till effektivitet och innovation”.  

Tabell 4. Sammanfattning av teman för de fritextsvar som beskriver målkonflikter kopplade till teknikutvecklingen 

Tredje nivåns tema Andra nivåns tema 

Teknikutvecklingen kräver avvägning mellan 

intressen som rör säkerhet för individ och 

samhälle i förhållande till effektivitet och 

innovation 

Individen i förhållande till samhället 

Effektivitet och utveckling i förhållande till säkerhet 

Teknikutveckling i förhållande till förutsättningar och 

konsekvenser 

Teknikutveckling i förhållande till arbete och likabehandling 

Individen i förhållande till samhället 

Målkonflikter som rör den enskilda 

individen tas upp i flera av svaren. Framför 

allt uppmärksammas den personliga 

integriteten i förhållande till andra intressen, 

såsom strävan efter öppenhet och 

transparens i tillgång till data.  

 

”Det gäller att göra det så att alla är vinnare, vi vill 

inte rationalisera "bort" medarbetare, vi vill 

istället öka resursutnyttjandet, bli en än mer 

attraktiv arbetsgivare och samtidigt bli mer 

effektiva” Kommun 

”Målkonflikt uppstår /…/ när vi har mål som 

bygger på att samla in så stor och bred mängd 

data som möjligt, samtidigt som ens personliga 

integritet blir viktigare och viktigare. Dessa två är 

inte motpoler, men båda måste tas i beaktande 

när Big Data växer sig ännu större framåt”  

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Även motsättningen mellan personlig 

integritet och behov av övervakning såväl i 

militära som civila applikationer, såsom 

hemtjänsten, togs upp i de öppna svaren.  

Några av svaren beskriver konflikten mellan 

att slippa lagring av personliga uppgifter 

mot värdet av bevara data och upprätta 

arkiv. Något som återkommer i svaren är 

konflikter mellan individen och gruppen.  

Effektivitet och utveckling i förhållande till säkerhet 

Värdet av effektiv administration där 

tekniken underlättar och förenklar 

verksamheten i förhållande till säkerhet tas 

upp i flera svar.  

Möjligheten till innovation och nytänkande 

diskuteras i förhållande till värdet av 

säkerhet och försiktighet i de fritt 

formulerade svaren. Bland annat tar de upp 

distribuerad tillgång till data i förhållande till att kunna garantera säkerheten.  

Teknikutveckling i förhållande till förutsättningar och konsekvenser 

Många av svaren tar upp möjligheter och 

förutsättningar för att bedriva 

teknikutveckling, till exempel mellan ny 

teknik och begränsade resurser.  

Svaren beskriver att det kan finnas 

utmaningar i att bedriva nyskapande, 

flexibel och effektiv teknikutveckling inom 

ramen för de regler som gäller i enlighet 

med dagens juridiska ramverk (se även 

avsnittet om utmaningar i regelverk). 

Balansen mellan teknikutveckling och 

bevarat förtroende tas upp, liksom ut-

veckling i relation till praktisk genomförbarhet.  

 

”Tekniska verktyg som är bra ur ett 

verksamhetsmässigt perspektiv, t.ex. för 

övervakning och kontroll kan leda till risker för 

den personliga integriteten” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Målkonflikten rör vad som är bäst för kollektivet 

och individens rättigheter till sitt eget privatliv” 

Kommun 

”Det finns en ständig målkonflikt mellan 

effektivitet och säkerhet/integritet”  

Kommun 

”Vi har stora krav på säkerhet samtidigt som vi vill 

göra vår statistik så tillgänglig som möjligt”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Vi har sedan start en målkonflikt gällande t ex 

hälsoekonomi: vad är rimligt ekonomiskt, t ex nya 

dyra terapimetoder som presenteras - och vad är 

rimligt att betala utifrån patientnytta?” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Konkurrenstillsynen får inte hindra teknik-

utvecklingen eller annan innovation. Många nya 

tjänster bygger på tillgång till användardata, och 

för att det ska vara möjligt för konsumenter att 

byta leverantör krävs att alla företag ges tillgång 

till samma data” Statlig förvaltningsmyndighet 
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Konflikten mellan att åstadkomma 

förbättrad effektivitet i verksamheten 

visavi begränsningar i flexibilitet och 

service tas upp i svaren.  

Även teknikutveckling i förhållande till 

miljöbelastning tas upp i svaren. 

 

 

 

Teknikutveckling i förhållande till arbete och likabehandling 

Olika gruppers möjlighet att tillgodogöra 

sig ny teknik tas upp som en målkonflikt, 

där svaren lyfter fram risken att svagare 

grupper missgynnas.  

Målkonflikter kopplade till arbetsmiljö 

beskrivs i svaren, liksom motsättning 

mellan ny teknik och risk för sämre 

tillgång till arbete.  

 

 

 

  

”Digitalisering kontra bemötande och 

tillgänglighet” Domstol 

”Möjligheten till användning av AI t ex inom 

undervisningen kan eventuellt skapa en mål-

konflikt mellan önskan om effektiv undervisning i 

relation till den långa traditionen av kontakt 

mellan lärare och studenter”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Teknikutvecklingen bidrar till miljöpåverkan. 

Teknikutvecklingen kan motverka miljöpåverkan.” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”En generell målkonflikt är att tekniker 

implementeras utan tillräcklig kritisk granskning 

av effekter av dess införande, och 

beställarinkompetens leder till att man inte ser 

konflikterna bakom initiativ.  Ett exempel på detta 

är att trots att forskningen kring hur digitalisering 

av t.ex. socialtjänster leder till marginalisering av 

redan marginaliserade grupper är eftersatt, lyfts 

digitalisering av tjänster mot medborgare som en 

silverkula för att komma till rätta med våra 

utmaningar” Statlig förvaltningsmyndighet 

”Inom exempelvis sustainability-området finns 

målkonflikter. Genom att använda ny teknik kan 

man skapa mer effektiva processer och metoder 

vilket kan leda till att det finns färre arbets-

tillfällen. En helt digitaliserad produktion kan leda 

till "svarta" fabriker vilket å ena sidan är kostnads-

effektivt men leder till att jobb försvinner”  

Statlig förvaltningsmyndighet 
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5. Utmaningar i regelverk 

Vi har undersökt om företrädare för offentlig sektor upplever att det finns utmaningar i dagens 

regelverk vid innovation kopplad till teknikutveckling.   

5.1 Tekniken utvecklas snabbare än regelverken 

När det gäller sådana regelverk som man själv har ansvar för svarade drygt en fjärdedel (27 procent av 

de 216 som svarat på flervalsfrågan) att det finns utmaningar. Motiveringen är ungefär jämt fördelad 

mellan svarsalternativen att det finns oklarheter i regelverken, att användarna tycker att det finns 

oklarheter eller att regelverk helt saknas. Exempel på andra skäl som tas upp är att lagstiftningen inte 

är anpassade efter de aktuella förutsättningarna eller att det finns konflikter mellan olika regelverk.  

Flera tar upp att tekniken utvecklas snabbare 

än reglerna. Ytterligare en utmaning som tas 

upp är att det finns flera olika regelverk, som 

inte är harmoniserade sinsemellan. De flesta 

av fritextsvaren tar upp utmaningar i regelverk 

som är specifika för det egna verksamhetsområdet. En ofta återkommande frågeställning i 

fritextsvaren är också hur gällande säkerhetslagstiftning samt offentlighet- och sekretessregler 

förhåller sig till informationshantering som förläggs till en publik och global molntjänst. 

5.2 Oklarhet och dålig anpassning utmanar tillämpning av regelverk 

På frågan om man ser utmaningar i de regelverk man tillämpar vid innovation kopplad till 

teknikutvecklingen svarade hälften att det finns utmaningar (49 procent av de 213 som svarat på 

flervalsfrågan). En fjärdedel menade att det inte finns utmaningar, medan en fjärdedel inte kunde 

svara på frågan.   

  

”Processen för att ändra regelverket är inte 

anpassad för takten i teknikutvecklingen - det tar 

lång tid att uppdatera och konsekvens-utreda.” 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Figur 5. Utmaningar i regelverk vid innovation kopplad till teknikutveckling. Antal: 104 svarade att det finns utmaningar och 

dessa har fått följdfrågan om vari utmaningarna består. Grafen visar hur stor andel som har markerat ett visst svarsalternativ 

(flera alternativ kunde markeras). 

   

Fråga: Ser ni utmaningar i de regelverk ni tillämpar vid innovation kopplad till teknikutveckling? Om du svarat ja - ange varför det 

finns det utmaningar. (det var möjligt att markera flera skäl).  

 

 

 

På frågan om vilka regelverk som innebär utmaningar angav de flesta (43 av svaren) lagstiftning, 

förordningar och andra regelverk som är specifika för det egna verksamhetsområdet.  

I fritextsvaren som beskriver regelverk som 

uppfattas som utmanande återkommer 

EU:s dataskyddsförordning, ofta benämnd 

GDPR, oftast (23 av svaren).  

Flera tar upp utmaningar relaterade till 

molntjänster (15 av svaren) och upp-

handling (14 av svaren). Andra åter-

kommande svar är regelverk som rör 

personuppgifter (8 svar), standarder (5 

svar), arkiv (5 svar) och underskrifter (4 

svar).  
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Tolkningen är oklar

Regelverket är inte anpassat

Det är oklart vilka regler som gäller

Regelverk saknas

Annat skäl

”GDPR - mycket är oklart när det gäller nivån för 

hur regelverket ska tolkas.” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Molntjänster, de är helt fundamentala för 

utvecklingen och digitalisering, det måste 

tydliggöras hur offentlig sektor skall förhålla sig 

till molntjänster med utländskt ägarskap” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”LOU* och de tolkningar vi gör av den innebär 

stora svårigheter att tillägna sig ny teknik och 

resurser för innovation”  

Statlig förvaltningsmyndighet 
* LOU: Lagen om offentlig upphandling 
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I öppna svar som beskriver utmaningarna 

återkommer beskrivningar om regelverk 

som är föråldrade och inte anpassade till 

dagens teknik och förutsättningar (21 svar).  

Flera skriver också om att regelverken 

upplevs som komplexa och svåra att tolka 

eller använda, samt att det är svårt att ha en 

överblick (17 svar).  Specifikt tar några upp 

att det krävs mycket resurser att efterleva 

regelverken, vilket ibland leder till att man 

väljer bort innovationsrelaterade aktiviteter 

(8 svar). Ytterligare en återkommande aspekt 

i svaren är att det finns flera regelverk som 

styr den egna verksamheten, och det finns 

en upplevelse av att dessa inte är 

harmoniserade sinsemellan och därför blir 

motstridiga (8 svar).  

  

”Många delar i lagstiftningen är inte 

teknikneutrala och/eller anpassade efter den 

digitala verklighet vi och våra användare lever i” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Lagstiftning och juridik har svårt att hantera eller 

godkänna de nya tekniska möjligheterna som 

kommer - det går väldigt långsamt samt att det är 

svårt att bryta upp gammal kultur och när 

juridiken inte är i framkant så bromsas 

utvecklingen ner” (Kommun). 

”Juridiska frågeställningar vid val av IT-lösningar är 

tidskrävande och komplexa eftersom de kan 

tolkas på olika sätt” Statlig förvaltningsmyndighet 

”Det är oklart hur offentlighets- och 

sekretesslagen och informationshantering 

fungerar tillsammans med molntjänster”  

Statlig förvaltningsmyndighet 
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6. Samarbete skulle stimuleras av tydligt uppdrag 

Vi har undersökt i vilken utsträckning, och med vilka grupper, aktörer inom offentlig sektor bedriver 

samarbete. De flesta svarade att de dagligen samarbetar internt, till exempel mellan olika avdelningar 

(71 procent av de 212 som besvarat frågan). I övrigt svarar man att samarbete mest sker med andra 

aktörer inom offentlig sektor; en av tre samarbetar dagligen medan två av tre har samarbete minst 

varje vecka. Svaren speglar också att samarbete med näringslivet förekommer förhållandevis ofta. En 

fjärdedel av dem som besvarat frågan samarbetar varje vecka och två tredjedelar har samarbete med 

näringslivet minst månadsvis.  

Samarbete med civilsamhället förekommer, men inte lika ofta som med offentlig sektor eller 

näringslivet, enligt svaren. Fyra av fem av de som besvarat frågan rapporterar att de har samarbete 

med civilsamhället minst någon gång per år. Det vanligaste är att sådant samarbete sker någon eller 

några gånger varje år; dagligt samarbete rapporterades endast i 15 procent av svaren. När det gäller 

samarbete med enskilda finns en större spridning i svaren. Drygt en fjärdedel av dem som besvarat 

frågan samarbetar dagligen, medan nästan lika stor andel inte har något sådant samarbete alls.  

Figur 6. Omfattningen av samarbete mellan offentlig sektor och olika grupper Antal svar: 212. 

Fråga: Hur mycket samarbetar ni med olika aktörer inom dagens verksamhet? 
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På frågan om vad som skulle stimulera samarbete svarade de flesta att ett tydligt uppdrag om 

samarbete, till exempel i regleringsbrev eller motsvarande, skulle ha störst effekt. Samarbete som ett 

sätt att utveckla den egna verksamheten sågs också som ett sätt att stimulera utökat samarbete, 

liksom möjlighet att avsätta tid och att det finns särskilda medel avsatta till samarbete.  

Figur 7. Förutsättningar som skulle stimulera samarbete. Grafen visar hur stor andel (%) som har markerat ett visst 

svarsalternativ. Antal svar: 191 

 

Fråga: Vilka förutsättningar skulle stimulera samarbete i er framtida verksamhet? (Ett av alternativen valdes i första hand, ett 

annat i andra hand och ytterligare ett alternativ i tredje hand. Alternativen har förkortats i figuren av utrymmesskäl.  Se fråga 4.2 i 

Bilaga 2 för fullständig beskrivning av svarsalternativen).  
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6.1 Samarbete kräver tydlighet, resurser och värderingsarbete 

Totalt inkom 70 fritextsvar som beskrev samarbete inom offentlig sektor (fråga 4.2 och 4.4). De flesta 

kom från statliga förvaltningsmyndigheter eller myndigheter under riksdagen (61, respektive ett svar). 

Därutöver kom svar från en domstol, fyra kommuner, tre regioner och ett statligt affärsverk.  

Synen på samarbetet inom offentlig sektor analyserades med kvalitativ metodik.  

Beskrivningarna av samarbete genererade nio första nivåns teman (Bilaga 4). Dessa kunde 

kondenseras och abstraheras till tre andra nivåns teman som i sin tur kunde kondenseras till ett tredje 

nivåns tema: ”För framgångsrikt samarbete i offentlig sektor behövs tydlighet samt investering i 

resurser och värderingar”.  

Tabell 5. Sammanfattning av teman för de fritextsvar som beskriver förutsättningar som underlättar samarbete 

Tredje nivåns tema Andra nivåns tema 

För framgångsrikt samarbete i offentlig sektor 

behövs tydlighet samt investering i resurser och 

värderingar 

Samarbete kräver satsning och tydlighet 

Värderingar är viktiga för samarbete 

Samarbete ger vinster, men är också utmanande 

Samarbete kräver satsning och tydlighet 

Många av svaren påtalar att samarbete 

kräver resurser, framför allt i form av 

finansiering men även andra resurser såsom 

tid och kompetens återkommer.  

För att kunna prioritera samarbete behövs 

såväl mål som ett tydligt uppdrag, före-

trädelsevis i form av regeringsuppdrag, 

menar respondenterna.  

Flera lyfter även att uppdrag behöver följas 

upp för att verkligen bli prioriterade och 

genomförda. Ett skäl som tas upp är att 

aktörer inom offentlig sektor har många 

olika uppgifter som konkurrerar om tiden.   

Några av respondenterna ger förslag till olika insatser på nationell nivå som skulle stimulera 

samarbete inom offentlig sektor. Exempel är att staten genomgående bör arbeta mer proaktivt, 

utarbetande av gemensamma nationella strukturer för samarbete såsom forum för 

myndighetssamarbete samt nationell styrning av vissa utpekade områden.  

”Landar nästan alltid ner i en resursfråga - både 

personers tid och reda pengar”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Möjlighet att avsätta tid hör ihop med tydligt 

uppdrag. Många myndigheter har en diger 

uppdragsflora. För att kunna prioritera 

samverkan kan antalet övriga uppdrag behöva 

skäras ner. Samverkan tar tid och resurser i 

anspråk” Statlig förvaltningsmyndighet 

”Tydliggörande i högskolelag och regleringsbrev 

om innovationsuppdraget, samt dedikerade 

medel med tydlig uppföljning”  

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Formalisering, såsom avtal eller strategi, 

behövs ofta för att samarbete ska komma 

till stånd menar respondenterna. Det kan 

handla dels om interna dokument, dels om 

avtal mellan aktörer för att komma överens 

om formerna och villkoren för samarbete.   

Värderingar är viktiga för samarbete 

Kulturen på en arbetsplats, till exempel en 

anda av förståelse och tillit, lyfts fram i 

svaren.  Detsamma gäller medarbetarnas 

inställning, såsom vilja att samverka och 

egenskaper som nytänkande, lyhördhet 

och öppenhet.  Både kultur och inställning 

ses som viktiga för samarbete. 

Ledarskapets betydelse poängteras i flera 

svar. Framför allt betonas värdet av att 

chefer stödjer samarbete och har förståelse 

för att det kräver tid och ansträngning.  

Relationer tas också upp i svaren, till 

exempel värdet av att bygga nätverk.  

Dessutom skriver flera att samarbete underlättas av att man ibland kan ses i verkliga livet.  

Samarbete ger vinster, men är också utmanande 

Att samarbete ger vinster lyfts fram i 

svaren, till exempel att samarbete behövs 

för att nå andra mål i verksamheten och att 

samarbete kan bidra till hög kvalitet i 

verksamheten.   

Bland de utmaningar som tas upp kan nämnas att det finns en otydlighet när flera aktörer har samma 

eller liknande uppdrag, att samarbetet måste röra något specifikt för att inte riskera att bli urvattnat 

och tappa mening samt att samverkan kräver såväl tid som anpassning för att lyckas.  

”Kräver också ofta en hel del avtalsarbete om 

samarbetet skall fungera över tid”  

Kommun 

”En kultur som premierar nytänk med tillåt och 

acceptans för att vi måste få misslyckas ibland i 

sökandet efter bättre lösningar”  

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Chefer som förstår och understödjer en kultur 

som uppmuntrar till samarbete och innovation” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Samarbete bygger på personliga relationer. /…/ 

Personliga relationer är allt!” 

Statlig förvaltningsmyndighet 

”Samarbete och samverkan med samhällets 

aktörer är en nödvändighet för att forskning skall 

komma till (verklig) nytta – Impact” 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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7. Exempel på arbete med regelverk  

Totalt inkom över 950 beskrivningar på hur aktörer inom offentlig sektor arbetat med regelverk 

kopplade till teknikutveckling och innovation. Dessa listas i sin helhet i bilaga 6 i syfte att fungera som 

goda exempel och inspiration.  

En av beskrivningarna återges nedan. Den berättar om arbetssätt, vilka förändringar som uppnåtts och 

vilka som varit involverade i arbetet.  

 

  

Mobila lösningar 

”År 2015 startade ett mindre mobilitetsteam. Under 2015 startade även en satsning på att få ut 

10 000 smartmobiler till samtliga poliser ute på fältet och förse polisen med möjligheter att 

kunna göra slagningar direkt i de centrala registren. Från början fanns åtkomst till cirka ett dussin 

centrala system, även på andra myndigheter. Det handlade om sådant som misstankeregister, 

brottsbelastningsregister och väg- och transportregister.  

Sedermera har även åtkomst till internationell information som efterlysningar och viseringar 

lanserats. Dessutom finns en polisiär kamera-app så att de bilder som tas hanteras på ett 

ändamålsenligt sätt.  

Utgångspunkten för arbetet har varit att involvera poliserna själva och ta till vara den feedback 

som fås från användarna av systemen. Polismyndigheten arbetar agilt med it, med mindre och 

kontinuerliga leveranser. För att förstå behoven följer IT-utvecklarna ofta med polisen i fält. I 

appen finns dessutom möjlighet att betygsätta själva appen och lämna synpunkter och förslag. 

I nuläget har samtliga medarbetare inom polisen åtkomst till ett basutbud av mobila tjänster och 

poliser i fält har än fler för att på ett effektivt sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter, med hög 

kvalitet och rätt information för ingripanden.” 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Metodbeskrivning 

Enkätundersökning riktad till offentlig sektor 

Under våren 2019 genomförde Kommittén för teknologisk innovation och etik en enkätundersökning 

riktad till företrädare för offentlig sektor. Enkäten skickades till myndigheter och statliga affärsverk, 

domstolar, regioner och kommuner. Enkäten var utformad för att fånga informanternas uppfattning i 

ett antal frågor inriktade på teknikutveckling och därtill relaterade frågeställningar.  

Enkäten skickades till aktörernas officiella adress, utan att ange någon specifik person inom 

organisationen. Mottagaren av enkäten fick själv avgöra vilka inom organisationen som var bäst 

lämpade att svara. Svaren skulle representera hela organisationen och kunde diskuteras med kollegor. 

Det stod också varje respondent fritt att ta in olika underlag från sin organisation, eller anordna 

diskussioner för att kunna spegla olika synpunkter och erfarenheter inom sin verksamhet. Endast ett 

svar togs emot från varje respondent. Ingen ersättning gavs till dem som besvarat enkäten.  

Enkäten utformades av Komets sekretariat efter diskussion med ledamöterna i kommittén. Enkäten 

utgör bilaga 2. Den var i fält den 29 april 2019 till och med den 3 juni 2019. 

Enkätundersökningen genomfördes av Komets sekretariat och utgör rapportens huvudmaterial. 

Nedan ges en beskrivning av studiens design och genomförande. 

Enkätens utformning 

Enkäten innehöll sex frågeområden, där varje fråga bestod av delfrågor. De flesta frågeområdena 

bestod av dels frågor som kunde besvaras med flervalsalternativ, dels frågor med öppna fritextsvar. 

Det fanns även frågor om enklare bakgrundinformation.   

Tabell B1.1. Enkätens frågeområden. 

Frågeområde Delfrågor, flervalsalternativ Delfrågor, öppna svar 

Teknikutveckling 2 2 

Etiska utmaningar och målkonflikter 2 2 

Utmaningar i regelverk 4 2 

Samarbete 2 1 

Exempel på eget arbete med regelverk 0 3 

Bakgrundsinformation 1 3 
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Urval 

Målgrupp för undersökningen var svensk offentlig sektor. Som representanter för målgruppen valde 

sekretariatet att skicka enkäten till statliga förvaltningsmyndigheter, myndigheter under Riksdagen, 

statliga affärsverk, domstolar, regioner och kommuner. För domstolar och kommuner gjordes ett 

urval, se nedan.  

Tabell B1.2. Antal utskickade enkäter  

Mottagare Antal  Kommentar 

Statliga förvaltningsmyndigheter 241  

Myndigheter under Riksdagen 4  

Statliga affärsverk 3  

Domstolar 7 Urval 

Regioner 21  

Kommuner 41 Urval 

 

Förteckning över myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen hämtades i april 2019 från 

den myndighetsinformation som tillhandahålls av Ekonomistyrningsverket. Från denna förteckning 

hämtades även e-postadresser till statliga förvaltningsmyndigheter, myndigheter under Riksdagen, 

statliga affärsverk och domstolar.  

Förteckning över regioner och kommuner, samt e-postadresser, hämtades från statistiksektionen 

inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i mars 2019.  

Urvalsmodellen för de kommuner som 

inkluderades i enkäten utgick från 

kommunernas befolkningsstorlek den 30 

september 2018. Kommunerna 

stratifierades i fyra grupper, där slumpen 

fick avgöra vilka kommuner som 

inkluderades i de grupper som hade färre 

än 100 000 invånare.  

Principen för modellen är inspirerad av 

(men inte identisk med) den modell som 

tillämpas inom SKL för att få fram ett 

representativt urval.  

 

”Motivet till urvalsmodellen är att de flesta av 

landets kommuner är små.  

Mediankommunen har knappt 16 000 invånare, 

d.v.s. hälften av landets kommuner har mindre än 

16 000 invånare, samtidigt som hälften av landets 

invånare bor i de 32–33 största kommunerna.  

Därför vill vi vara säkra på att få med en skälig del av 

de största kommunerna och viktar till deras fördel.”  

Samordnare vid statistiksektionen inom Sveriges 

Kommuner och Landsting 

 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Tabell B1.3. Urvalsmodell för kommuner. 

Antal kommuninvånare Urval Antal 

100 000 eller fler 1:1 Alla kommuner inkluderas 18 kommuner 

40 001 – 100 000  1.5 Var femte kommun  9 kommuner 

20 001 – 30 000 1:10 Var tionde kommun 6 kommuner 

 

För domstolarna gjorde sekretariatet ett urval med utgångspunkt från domstolarnas storlek, inriktning 

och geografiska placering. 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med en webbaserad enkät som startades den 29 april 2019 och 

avslutades den 3 juni 2019 (se utskicksordning i figur 8). Inbjudan att delta i enkäten, liksom 

påminnelser, skickades via e-post. Varje respondent fick en unik länk till en egen enkät.  

Figur B1.1. Utskicksordning.  

 

Svarsfrekvens i linje med liknade enkäter 

Totalt besvarades 226 enkäter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 71 procent. Dock skilde sig 

svarsfrekvensen åt mellan olika kategorier. I de små grupperna domstolar och myndigheter under 

Riksdagen besvarades samtliga utskickade enkäter, medan två av tre statliga affärsverk svarade.  

Nästan fyra av fem i den stora gruppen statliga förvaltningsmyndigheter svarade på enkäten. Regioner 

och kommuner hade den lägsta svarsfrekvensen, strax under hälften av enkäterna besvarades.  

Svarsfrekvensen rapport ligger i linje med flera enkäter till liknande respondentgrupper från 

Statskontoret. Exempel är en undersökning om myndighetssamverkan som år 2017 skickades till 

myndigheter under regeringen (13) och en undersökning om förenklad administration inom statliga 

myndigheter år 2016, som båda hade en svarsfrekvens 70 procent (15). En undersökning riktad till 

kommunerna år 2016 om kommunal avtalssamverkan hade en svarsfrekvens på 68 procent (16).  

Svarsfrekvensen i den här undersökningen är något högre (70, jämfört med 60 procent) än en enkät 

inriktad på artificiell intelligens i offentlig verksamhet som skickades från Vinnova till statliga 

myndigheter, kommuner och regioner år 2018 (4). Den är också väsentligt högre än de svenska svaren 

E-post med inbjudan att 

delta i enkät. v 18, 2019

Påminnelse via e-post. 

v 21, 2019

Påminnelse 2 via e-post. 

v 22, 2019
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på en europeisk undersökning av förändringar och utmaningar i statsförvaltningen år 2015 (41 

procent) (17) och även jämfört med de europeiska svaren i samma undersökning (24 procent) (18).  

Svarsfrekvensen för denna enkät är dock något lägre (70, jämfört med 81 procent) än Statskontorets 

enkät om tillitsbaserad styrning inom statliga myndigheter år 2018 (19). En förklaring kan vara att 

Statskontoret i detta fall gjorde individuella utskick direkt till myndigheternas administrativa chefer.  

Besvarade enkäter 

En enkät räknades som besvarad även om respondenten avstått att svara på någon av frågorna. I 

redovisningen av enkätsvaren anges hur många respondenter som har besvarat varje enskild fråga.  

Inga av frågorna i enkäten var obligatorisk. Varje respondent kunde därmed själv bestämma om man 

ville svara på en fråga eller hoppa över den. Generellt sett valde fler att svara på frågor med 

flervalsalternativ jämfört med frågor som besvarades i fritext.  

Tabell B1.4. Svarsfrekvens 

Mottagare Utskick Besvarade Svarsfrekvens 

Statliga förvaltningsmyndigheter 241 185 77% 

Myndigheter under Riksdagen 4 4 100% 

Statliga affärsverk 3 2 67% 

Domstolar 7 7 100% 

Regioner 21 9 43% 

Kommuner 41 19 46% 
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Verksamhet som bedrivs av dem som har svarat på enkäten 

De som svarade på enkäten var jämt fördelade på olika typer av verksamhet som förekommer inom 

offentlig sektor, med en liten övervikt mot verksamhet inom kunskapsspridning.  

Figur B1.2. Typ av verksamhet som speglas i enkätsvaren. Antal svar: 205. 

Fråga: Vilken verksamhet bedriver ni? (det var möjligt att markera flera typer av verksamhet) 

 

 

Kodning av fritextsvar  

I enkätens öppna frågor har respondenten inbjudits att med egna ord besvara frågan. En kvalitativ 

innehållsanalys har genomförts för de öppna frågorna, där svaren från frågorna har kodats till 

tematiska kategorier. Fritextsvaren kodades med induktiv metod, det vill säga med utgångspunkt i det 

insamlade materialet (20). Extraktion, kondensat och kodning genomfördes av en medarbetare vid 

Komets sekretariat.  

Kodning av fritextsvar innebär att texten har tolkats av den som genomfört kodningen. Eftersom 

kodningen inte validerats av dem som svarat på enkäten och formulerat fritextsvaren går det inte att 

veta säkert om den valda koden överensstämmer med hur respondenten tänkt.  

En syntes av materialet gjordes, där fritextsvaren för en viss frågeställning kombinerades för att få en 

överblick av hur respondenterna såg på frågan. Syntesen gjordes i flera steg. Sekretariatet gick 

igenom fritextsvaren för att identifiera teman som stämdes av mot citat. Dessa kondenseras sedan för 

att utveckla första nivåns teman. Besläktade första nivåns teman reduceras sedan till andra nivåns 

teman i en iterativ process. Besläktade andra nivåns teman syntetiseras slutligen till övergripande 

tredje nivåns teman.  

  

Kunskapsspridning

21%

Service

17%

Analys

15%

Annat

13%

Främjande

12%

Tillsyn

12%

Normering

10%



Bilagor 

47 

Bortfall och representativitet 

Bortfallet i undersökningen redovisas i tabell 10. I tabellen redovisas kända orsaker till bortfall, det vill 

säga där respondenten hört av sig och meddelat orsak, och de fall när orsaken inte är känd eftersom 

respondenten varken besvarat eller meddelat orsak.  

Tabell B1.5. Bortfallsredovisning 

Mottagare Vill ej delta Ej svarat Kommentar 

Statlig förvaltningsmyndighet 7 49 Bland dessa finns såväl stora som små 

myndigheter, med en viss övervikt för små 

myndigheter. Tolv är nämndmyndigheter.  

Myndighet under Riksdagen 0 0 Inget bortfall 

Statliga affärsverk 0 1 

 

Domstolar 0 0 Inget bortfall 

Region 0 12 Storleken på de regioner som besvarat enkäten 

var jämförbar med dem som inte svarat 

(medianen för invånarantal 273 115 jämfört 

med 293 824).  

 

Två av de tre största regionerna (fler än en 

miljon invånare) har svarat.   

Kommun 0 22 Storleksfördelningen för de kommuner som 

besvarat enkäten var jämförbar med dem som 

inte svarat (medianen för invånarantal 65 664 

jämfört med 84 999).  

 

Bland de kommuner som svarat fanns såväl de 

allra största (mer än 500 tusen invånare) som de 

allra minsta (färre än tio tusen invånare).    

 

Det finns en risk för ett systematiskt bortfall baserat på förhållningssätt. Ett exempel kan vara att 

aktörer inom offentlig sektor som sällan arbetar med regelverk kopplade till utveckling och 

användning av ny teknik avstår från att besvara enkäten i högre utsträckning än sådana aktörer 

inom offentlig sektor som är mer engagerade i sådana frågor. Skulle detta vara fallet så tecknar 

resultaten förmodligen en bra bild av uppfattningar hos de respondenter som kommer att beröras 

mest av ny teknikutveckling. 
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Det går inte att säga säkert inte om benägenheten att besvara enkäten är större bland dem med ett 

bejakande förhållningsätt till teknikutveckling, jämfört med dem som är mer avvaktande. Låg kunskap 

om frågorna som undersöks kan också vara en bidragande orsak till svarsbortfallet. 

En sammanfattande bedömning är dock att det inte finns någon uppenbar systematisk snedvridning 

av resultaten till följ av bortfallet.  
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Bilaga 2. Enkätformulär 

 

 

Om enkäten 
Enkäten innehåller frågor om teknikutveckling och regelverk.  Den skickas till samtliga statliga myndigheter 
samt ett antal regioner och kommuner. 
 
Svarsdatum 
Vi behöver ditt svar senast den 24:e maj, 2019.  
 
Synpunkter och frågor 
Synpunkter kan lämnas sist i enkäten.  
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Charlotte Hall, 08-405 29 25. 
 
Enkäten skickas ut av en statlig kommitté  
En kommitté är en grupp som tillkallats på grund av ett regeringsbeslut och som har ett utredningsuppdrag. 
Man kan också säga att det är en myndighet som tillfälligt har bildats för att skaffa underlag för ett politiskt 
ställningstagande. Enkäten är en del i kommitténs arbete med att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram 
förslag.  
 
Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) ska främja policyutveckling som bidrar till att skapa 
goda förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ansvarsfull teknikutveckling. Läs mer på Komets webbsida 
(länk).  
 
Syfte 
Syftet med enkäten är att analysera hur offentlig sektor ser på regelverken kring teknikutveckling och 
innovation som ett underlag för de förslag kommittén ska lämna till regeringen.  
 
Så här kommer svaren att användas 
Svaren kommer att registreras och sparas enligt föreskrifter om allmänna handlingar och arkivregler. 
Kommitténs sekretariat kommer att sammanställa och analysera svaren, så att de kan presenteras i 
kommitténs rapporter och informationsmaterial.  
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Teknikutvecklingen är snabb och omfattande. Det går inte att här räkna upp allt som kan rymmas inom 
teknikutveckling, vi ger endast några exempel som inspiration. Begränsa inte svaret till dessa områden, se 
istället till vad som är relevant inom ert område. 
 
Några exempel är mobil uppkoppling till internet för fler människor och saker, mindre och mer kraftfulla 
sensorer samt utökade användningsområden för artificiell intelligens och maskininlärning. Ytterligare exempel 
är digitalisering och automatisering som skapar nya lösningar, applikationer och tjänster i samhället. 
 
1.1 Bedömer ni att teknikutvecklingen kommer att förändra er verksamhet de närmsta åren? 
(från idag och ungefär fem år framåt) 
 
◌ Ja - hela vår verksamhet kommer att förändras 
◌ Ja - vissa delar av vår verksamhet kommer att påverkas 
◌ Ja - mindre förändringar 
◌ Nej 
◌ Kan inte svara 
 
1.2 Beskriv den teknikutveckling ni bedömer har störst betydelse de närmsta åren. 
Beskriv vilken teknikutveckling det gäller. Beskriv gärna även hur den kommer att påverka er verksamhet de 
närmsta åren (ungefär fem år framåt i tiden).  
 
Fritextsvar: ……………………… 
 
1.3 Bedömer ni att teknikutvecklingen kommer att förändra er verksamhet på längre sikt? 
(ungefär tio till tjugo år fram i tiden) 
 
◌ Ja - hela vår verksamhet kommer att förändras 
◌ Ja - vissa delar av vår verksamhet kommer att påverkas 
◌ Ja - mindre förändringar 
◌ Nej 
◌ Kan inte svara 
 
1.4 Beskriv den teknikutveckling ni bedömer har störst betydelse på längre sikt. 
Beskriv vilken teknikutveckling det gäller. Beskriv gärna även hur den kommer att påverka er verksamhet på 
längre sikt (ungefär 10 till 20 år framåt i tiden). 
 
Fritextsvar: ……………………… 
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2.1 Finns det etiska utmaningar kopplade till teknikutvecklingen inom ert område? 
Etiska utmaningar kan till exempel röra prioriteringar mellan olika grupperingar eller intressen, möjligheten för 
en individ att själv fatta beslut eller omständigheter som påverkar en persons integritet.  
 
◌ Ja - det finns etiska utmaningar 
◌ Nej 
◌ Kan inte svara 
 
 
2.2 Beskriv de etiska utmaningarna 
Beskriv de etiska utmaningar som är kopplade till teknikutveckling inom ert område.  
 
Fritextsvar: ……………………… 
 
2.3 Finns det målkonflikter kopplade till teknikutvecklingen inom ert område? 
Med målkonflikt mellan två mål menas att om det ena målet nås, så motverkas det andra målet.  
Målkonflikter kan finnas inom en lång rad olika områden och kan till exempel röra individer, grupper, processer 
eller samhällsområden.  
 
◌ Ja - det finns målkonflikter 
◌ Nej 
◌ Kan inte svara 
 
2.4 Beskriv målkonflikterna 
Beskriv målkonflikter som är kopplade till teknikutveckling inom ert område. Var så konkret som möjligt och 
ange gärna vilka mål som står mot varandra. Ge gärna exempel från er verksamhet.  
 
Fritextsvar: ……………………… 
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Regelverk kan vara författningar eller andra föreskrifter, EU-rätt och internationell rätt, riktlinjer, standarder, 
finansiella styrmedel eller processer. 
 
En beskrivning av innovation är att på ett nytt sätt kombinera kunskap, idéer och resurser för att bättre och 
mer effektivt uppfylla ett behov. En innovation kan vara en ny produkt, tjänst, arbetssätt, process, 
organisationsform eller systemändring som kommit till nytta och skapat ett värde. 
 
3.1 Ser ni utmaningar i de regelverk ni själva har ansvar för vid innovation kopplad till teknikutveckling?  
Här frågar vi efter regler som ni har särskilt ansvar för. Ansvaret kan följa av att ni har föreskriftsrätt inom ett 
visst område, eller att ni utarbetar råd eller regler till stöd för andra aktörer. 
 
◌ Ja  
◌ Nej 
◌ Vi har inte ansvar för något sådant regelverk 
◌ Kan inte svara 
 
Om du svarat ja - ange varför det finns det utmaningar 
 
□ Det saknas regelverk inom område där vi har ansvar 
□ Det är oklart vilka regler som gäller, vilket gör det svårt att formulera tydliga regler  
□ Användarna tycker att det är oklart hur reglerna ska tolkas  
□ Annat skäl 

Beskriv vilka regelverk det gäller och utveckla gärna varför det finns utmaningar 

Fritextsvar: ……………………… 
3.2 Ser ni utmaningar i de regelverk ni tillämpar vid innovation kopplad till teknikutveckling?  
Här frågar vi efter regler som ni tillämpar i er verksamhet, men inte har eget ansvar för.  
◌ Ja  
◌ Nej 
◌ Kan inte svara 
 
Om du svarat ja - ange varför det finns det utmaningar 
 
□ Det saknas regelverk  
□ Det är oklart vilka regler som gäller  
□ Det är oklart hur reglerna ska tolkas  
□ Reglerna är inte anpassade efter vår verksamhet 
□ Annat skäl 

Beskriv vilka regelverk det gäller och utveckla gärna varför det finns utmaningar 

Exempel kan röra regelverk för tillsyn eller tillståndsprövning (begränsa inte svaret till dessa exempel, frågan 
rör alla regler som ni tillämpar).  
 
Fritextsvar: ……………………… 
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Fråga 4 avser samarbete i förhållande till "ett gott innovationsklimat" i en innovativ och samverkande 
förvaltning. Exempel på samarbete kan vara att gemensamt lösa problem eller att arbeta på ett sätt som 
utforskar och tar tillvara omvärldens villkor och förutsättningar.  
 
Det övergripande målet för förvaltningspolitiken (prop. 2009/10:175): 
"En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad kvalitet, 
service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.” 

4.1 Hur mycket samarbetar ni med olika aktörer inom dagens verksamhet? 

 Inte alls Enstaka 

tillfälle per år 

Varje 

månad 

Varje vecka Dagligen Kan inte 

svara 

Internt, t ex mellan enheter 

eller avdelningar 

 

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

Offentlig sektor t ex 

myndigheter, regioner eller 

kommuner 

 

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

Näringslivet, t ex företag 

eller branschorganisationer 

 

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

Civilsamhället, t ex 

föreningar eller 

intresseorganisationer 

 

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

Enskilda medborgare 

 

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

Andra aktörer ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 
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4.2 Kommentarer kring de samarbeten ni har idag 

Frågan avser samarbete i förhållande till "ett gott innovationsklimat" i en innovativ och samverkande 
förvaltning.  

4.3 Vilka förutsättningar skulle stimulera samarbete i er framtida verksamhet? 

Den förutsättning som är viktigast (rullist, där respondenten väljer ett av alternativen) 

− Ett tydligt uppdrag om samarbete, t ex i regleringsbrev eller motsvarande 

− En intern strategi som prioriterar samarbete 

− Spontant samarbete när behov uppstår i verksamheten 

− Möjlighet att avsätta tid till samarbete 

− Det finns särskilda medel avsatta till samarbete 

− Det finns personer i vår verksamhet som är särskilt drivande för samarbete och som engagerar andra 

− Samarbete som ett sätt att utveckla vår verksamhet 

− Samarbete som kompetensutveckling för våra medarbetare 

− Annan förutsättning 
 
Den näst viktigaste förutsättningen (rullist, där respondenten väljer ett av alternativen) 

− Ett tydligt uppdrag om samarbete, t ex i regleringsbrev eller motsvarande 

− En intern strategi som prioriterar samarbete 

− Spontant samarbete när behov uppstår i verksamheten 

− Möjlighet att avsätta tid till samarbete 

− Det finns särskilda medel avsatta till samarbete 

− Det finns personer i vår verksamhet som är särskilt drivande för samarbete och som engagerar andra 

− Samarbete som ett sätt att utveckla vår verksamhet 

− Samarbete som kompetensutveckling för våra medarbetare 

− Annan förutsättning 
 
Den tredje viktigaste förutsättningen (rullist, där respondenten väljer ett av alternativen) 

− Ett tydligt uppdrag om samarbete, t ex i regleringsbrev eller motsvarande 

− En intern strategi som prioriterar samarbete 

− Spontant samarbete när behov uppstår i verksamheten 

− Möjlighet att avsätta tid till samarbete 

− Det finns särskilda medel avsatta till samarbete 

− Det finns personer i vår verksamhet som är särskilt drivande för samarbete och som engagerar andra 

− Samarbete som ett sätt att utveckla vår verksamhet 

− Samarbete som kompetensutveckling för våra medarbetare 

− Annan förutsättning 
 

4.4 Kommentarer om förutsättningar som underlättar samarbete. 

Frågan avser samarbete i förhållande till "ett gott innovationsklimat" i en innovativ och samverkande 
förvaltning.  
Fritextsvar: ……………………… 
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5. Beskriv hur ni har arbetat med regelverk kopplade till teknikutveckling och innovation 
 
En beskrivning av innovation är att på ett nytt sätt kombinera kunskap, idéer och resurser för att bättre och 
mer effektivt uppfylla ett behov. En innovation kan vara en ny produkt, tjänst, arbetssätt, process, 
organisationsform eller systemändring som kommit till nytta och skapat ett värde. 
 
Exempel på arbete med regelverk: utveckling av riktlinjer, förändring av processer eller ny tillämpning av ett 
regelverk. Andra exempel kan röra framtagning av föreskrifter eller hur ni arbetat med EU-rätt.  
 
Syftet är att identifiera goda exempel som kan spridas och vara till inspiration för andra.  
 
Var så konkret som möjligt, till exempel genom att beskriva arbetssätt, vilka förändringar som uppnåtts och 
vilka som varit involverade. 
 
5.1 Exempel 1 
 
Fritextsvar: ……………………… 
 
5.2 Exempel 2 
 
Fritextsvar: ……………………… 
 
5.3 Exempel 3 
 
Fritextsvar: ……………………… 
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6. Uppgift om vem som besvarat enkäten 
6.1 Ange vilken myndighet, region eller kommun svaren avser 
 
Fritextsvar: ……………………… 
 
6.2 Namn på kontaktperson 
 
Fritextsvar: ……………………… 
 
6.3 Mailadress till kontaktperson 
 
Fritextsvar: ……………………… 
 
Inom ramen för enkätförfarandet kommer sekretariatet att behandla uppgifter om kontaktpersoner för 
respondenter (namn och e-postadress). Dessa personuppgifter är avsedda att användas enbart för att kunna 
kommunicera med berörda respondenter om det behövs för att exempelvis följa upp oklarheter eller på grund 
av tekniska problem, såsom att texter inte går att läsa. Genom att besvara och återsända enkäten lämnas 
samtycke till denna hantering av personuppgifter. Sekretariatet ansvarar för att inga obehöriga tar del av 
dessa uppgifter och att uppgifterna inte används för annat ändamål. Uppgifter om kontaktperson kommer att 
behandlas tills enkätsvaren har sammanställts, för att därefter raderas 
6.4 Vilken verksamhet bedriver ni? 
Markera alla alternativ som är relevanta för er verksamhet.  
 
□ Tillsyn  
□ Normering, t ex genom att ge ut föreskrifter eller allmänna råd  
□ Främjande, t ex genom att finansiera eller på annat sätt stödja viss verksamhet  
□ Kunskapsspridning  
□ Analys  
□ Service, t ex till andra myndigheter eller till medborgarna 
□ Annat 
□ Kan inte svara 
 
7. Kommentarer, synpunkter och förslag 
 
Lämna gärna kommentarer som rör svaren i enkäten. Kommittén för teknologisk innovation och etik är även 
tacksamma för synpunkter på ämnen som inte tas upp i enkäten. 
 
Fritextsvar: ……………………… 
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Vi uppskattar att ni fyllt i enkäten - det är viktigt för oss! 
 
Svaren kommer att användas för att analysera hur offentlig sektor ser på regelverk kring teknikutveckling och 
innovation som ett underlag för de förslag som kommittén ska lämna till regeringen. 
 
Enkäten skickas ut av statlig kommitté  
En kommitté är en grupp som tillkallats på grund av ett regeringsbeslut och som har ett utredningsuppdrag. 
Man kan också säga att det är en myndighet som tillfälligt har bildats för att skaffa underlag för ett politiskt 
ställningstagande.  
 
Enkäten är en del i kommitténs arbete med att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag.  
 
Kommittén för teknologisk innovation och etik ska främja policyutveckling som bidrar till att skapa goda 
förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ansvarsfull teknikutveckling. Mer information finns här (länk).  
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Bilaga 3. Lista över de respondenter som enkäten skickats till 

 

Statliga förvaltningsmyndigheter 

- Alkoholsortimentsnämnden 

- Allmänna Reklamationsnämnden 

- Ansvarsnämnden för djurens hälso- 

och sjukvård 

- Arbetsförmedlingen 

- Arbetsgivarverket 

- Arbetsmiljöverket  

- Arvfondsdelegationen 

- Barnombudsmannen 

- Blekinge Tekniska Högskola 

- Bokföringsnämnden 

- Bolagsverket 

- Boverket 

- Brottsförebyggande Rådet 

- Brottsoffermyndigheten 

- Centrala Djurförsöksetiska Nämnden 

- Centrala Studiestödsnämnden 

- Datainspektionen 

- Delegationen för folkrättslig 

granskning av vapenprojekt 

- Delegationen mot segregation 

- Diskrimineringsombudsmannen 

- Domarnämnden 

- E-Hälsomyndigheten 

- Ekobrottsmyndigheten 

- Ekonomistyrningsverket 

- Elsäkerhetsverket 

- Energimarknadsinspektionen 

- Etikprövningsmyndigheten 

- Exportkreditnämnden 

- Fastighetsmäklarinspektionen 

- Fideikommissnämnden 

- Finansinspektionen 

- Finanspolitiska Rådet 

- Folke Bernadotteakademin 

- Folkhälsomyndigheten 

- Forskarskattenämnden 

- Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande 

- Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 

välfärd 

- Fortifikationsverket 

- Forum För Levande Historia 

- Försvarets Materielverk 

- Försvarets Radioanstalt 

- Försvarshögskolan 

- Försvarsmakten 

- Försäkringskassan 

- Gentekniknämnden 

- Granskningsnämnden för 

försvarsuppfinningar 

- Gymnastik- och Idrottshögskolan  

- Göteborgs Universitet 

- Havs- och Vattenmyndigheten 

- Hälso- & Sjukvårdens Ansvarsnämnd 

- Högskolan Dalarna 

- Högskolan i Borås 

- Högskolan i Gävle 

- Högskolan i Halmstad 

- Högskolan i Kristianstad 

- Högskolan i Skövde 

- Högskolan Väst 

- Högskolans Avskiljandenämnd 

- ILO-Kommittén 

- Inspektionen för 

Arbetslöshetsförsäkring 

- Inspektionen för Socialförsäkringen 

- Inspektionen för Strategiska Produkter 

- Inspektionen för Vård och Omsorg 

- Institutet för Arbetsmarknads- och 

Utbildningspolitisk Utvärdering 

- Institutet för Rymdfysik 

- Institutet för Språk och Folkminnen 

- Justitiekanslern 

- Jämställdhetsmyndigheten 

- Kammarkollegiet 

- Karlstads Universitet 

- Karolinska Institutet 

- Kemikalieinspektionen 

- Klimatpolitiska Rådet 

- Kommerskollegium 

- Konjunkturinstitutet 

- Konkurrensverket 

- Konstfack 

- Konstnärsnämnden 

- Konsumentverket 

- Kriminalvården 

- Kronofogdemyndigheten 
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- Kungliga Biblioteket 

- Kungliga Konsthögskolan 

- Kungliga Musikhögskolan 

- Kungliga Tekniska Högskolan 

- Kustbevakningen 

- Kärnavfallsfonden 

- Lagrådet 

- Lantmäteriet 

- Linköpings Universitet 

- Linnéuniversitetet 

- Livsmedelsverket 

- Lokala Säkerhetsnämnden vid 

Barsebäck 

- Lokala Säkerhetsnämnden vid 

Forsmark 

- Lokala Säkerhetsnämnden vid 

Oskarshamn 

- Lokala Säkerhetsnämnden vid Ringhals 

- Lokala Säkerhetsnämnden vid Studsvik 

- Luleå Tekniska Universitet 

- Lunds Universitet 

- Läkemedelsverket 

- Länsstyrelsen i Blekinge Län 

- Länsstyrelsen i Dalarnas Län 

- Länsstyrelsen i Gotlands Län 

- Länsstyrelsen i Gävleborgs Län 

- Länsstyrelsen i Hallands Län 

- Länsstyrelsen i Jämtlands Län 

- Länsstyrelsen i Jönköpings Län 

- Länsstyrelsen i Kalmar Län 

- Länsstyrelsen i Kronobergs Län 

- Länsstyrelsen i Norrbottens Län 

- Länsstyrelsen i Skåne Län 

- Länsstyrelsen i Stockholms Län 

- Länsstyrelsen i Södermanlands Län 

- Länsstyrelsen i Uppsala Län 

- Länsstyrelsen i Värmlands Län 

- Länsstyrelsen i Västerbottens Län 

- Länsstyrelsen i Västernorrlands Län 

- Länsstyrelsen i Västmanlands Län 

- Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 

- Länsstyrelsen i Örebro Län 

- Länsstyrelsen i Östergötlands Län 

- Malmö Universitet 

- Medlingsinstitutet 

- Migrationsverket 

- Mittuniversitetet 

- Moderna Museet 

- Myndigheten för Arbetsmiljökunskap 

- Myndigheten för Delaktighet 

- Myndigheten för Digital Förvaltning 

- Myndigheten för Familjerätt och 

Föräldraskapsstöd 

- Myndigheten för Kulturanalys 

- Myndigheten för Press, Radio och Tv 

- Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) 

- Myndigheten för Stöd till Trossamfund 

- Myndigheten för Tillgängliga Medier 

- Myndigheten för Tillväxtpolitiska 

Utvärderingar och Analyser 

- Myndigheten för Ungdoms- och 

Civilsamhällesfrågor 

- Myndigheten för Vård- och 

Omsorgsanalys 

- Myndigheten för Yrkeshögskolan 

- Mälardalens Högskola 

- Nationalmuseum 

- Naturhistoriska Riksmuseet 

- Naturvårdsverket 

- Nordiska Afrikainstitutet 

- Notarienämnden 

- Nämnden för Hemslöjdsfrågor 

- Nämnden mot Diskriminering 

- Patent- och Registreringsverket 

- Patentombudsnämnden 

- Pensionsmyndigheten 

- Polarforskningssekretariatet 

- Polismyndigheten 

- Post- och Telestyrelsen 

- Regeringskansliet 

- Revisorsinspektionen 

- Riksantikvarieämbetet 

- Riksarkivet 

- Riksdagens Arvodesnämnd 

- Riksgäldskontoret 

- Rymdstyrelsen 

- Rättshjälpnämnden 

- Rättshjälpsmyndigheten 

- Rättsmedicinalverket 

- Sameskolstyrelsen 

- Sametinget 

- Sida 

- Skatterättsnämnden 

- Skatteverket 

- Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
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- Skogsstyrelsen 

- Skolforskningsinstitutet 

- Skolväsendets Överklagandenämnd 

- Socialstyrelsen 

- Specialpedagogiska Skolmyndigheten 

- Spelinspektionen 

- Statens Ansvarsnämnd 

- Statens Beredning för medicinsk och 

social utvärdering 

- Statens Centrum för arkitektur och 

design 

- Statens Energimyndighet 

- Statens Fastighetsverk 

- Statens Försvarshistoriska Museer 

- Statens Geotekniska Institut 

- Statens Haverikommission 

- Statens Historiska Museer 

- Statens Inspektion för 

Försvarsunderrättelseverksamheten  

- Statens Institutionsstyrelse 

- Statens Jordbruksverk 

- Statens Konstråd 

- Statens Kulturråd 

- Statens Maritima och 

Transporthistoriska Museer 

- Statens Medieråd 

- Statens Museer för Världskultur 

- Statens Musikverk 

- Statens Servicecenter 

- Statens Skolinspektion 

- Statens Skolverk 

- Statens Tjänstepensions- och 

Grupplivnämnd 

- Statens Tjänstepensionsverk 

- Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

- Statens Väg- och 

Transportforskningsinstitut 

- Statens Överklagandenämnd 

- Statistiska Centralbyrån 

- Statskontoret 

- Stockholms Konstnärliga Högskola 

- Stockholms Universitet 

- Strålsäkerhetsmyndigheten 

- Styrelsen för Ackreditering och Teknisk 

Kontroll 

- Svenska ESF-Rådet 

- Svenska FAO-Kommittén 

- Svenska Institutet 

- Svenska Institutet för Europapolitiska 

Studier 

- Sveriges Författarfond 

- Sveriges Geologiska Undersökning 

- Sveriges Lantbruksuniversitet 

- Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut 

- Säkerhets- och 

Integritetsskyddsnämnden 

- Säkerhetspolisen 

- Södertörns Högskola 

- Tandvårds- och 

Läkemedelsförmånsverket 

- Tillväxtverket 

- Totalförsvarets Forskningsinstitut 

- Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet 

- Trafikanalys 

- Trafikverket 

- Transportstyrelsen 

- Tullverket 

- Umeå Universitet 

- Universitets- och Högskolerådet 

- Universitetskanslersämbetet 

- Upphandlingsmyndigheten 

- Uppsala Universitet 

- Valmyndigheten 

- Verket för Innovationssystem 

- Vetenskapsrådet 

- Åklagarmyndigheten 

- Örebro Universitet 

- Överklagandenämnden för 

Etikprövning 

- Överklagandenämnden för Högskolan 

- Överklagandenämnden för 

Nämndemannauppdrag 

- Överklagandenämnden för Studiestöd 

Myndigheter under Riksdagen 

- Riksdagens ombudsmän 

- Riksdagsförvaltningen 

- Riksrevisionen 

- Sveriges Riksbank 

Statliga affärsverk 

- Luftfartsverket 

- Sjöfartsverket 

- Svenska Kraftnät 
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Domstolar 

- Arbetsdomstolen 

- Domstolsverket 

- Förvaltningsrätten i Luleå  

- Hovrätten för Västra Sverige 

- Kammarrätten i Sundsvall 

- Stockholms tingsrätt 

- Östersunds Tingsrätt 

Regioner 

- Region Blekinge 

- Region Dalarna 

- Region Gotland 

- Region Gävleborg 

- Region Halland 

- Region Jämtland Härjedalen 

- Region Jönköpings län 

- Region Kalmar län 

- Region Kronoberg 

- Region Norrbotten 

- Region Skåne 

- Region Stockholm 

- Region Sörmland 

- Region Uppsala 

- Region Värmland 

- Region Västerbotten 

- Region Västernorrland 

- Region Västmanland 

- Region Örebro län 

- Region Östergötland 

- Västra Götalandsregionen 

Kommuner 

- Bodens kommun 

- Borås stad 

- Degerfors kommun 

- Enköpings kommun 

- Eskilstuna kommun 

- Gävle kommun 

- Göteborgs stad 

- Hallstahammars kommun 

- Halmstads kommun 

- Helsingborgs stad 

- Huddinge kommun 

- Hultsfreds kommun 

- Hylte kommun 

- Järfälla kommun 

- Jönköpings kommun 

- Kalmar kommun 

- Kiruna kommun 

- Kävlinge kommun 

- Lerums kommun 

- Linköpings kommun 

- Lunds kommun 

- Malmö stad 

- Mora kommun 

- Munkfors kommun 

- Nacka kommun 

- Norrköpings kommun 

- Pajala kommun 

- Stockholms stad 

- Strängnäs kommun 

- Sundbybergs stad 

- Söderhamns kommun 

- Umeå kommun 

- Upplands Väsby kommun 

- Uppsala kommun 

- Västerås stad 

- Växjö kommun 

- Ydre kommun 

- Åmåls kommun 

- Örebro kommun 

- Örnsköldsviks kommun 

- Östersunds kommun 
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Bilaga 4. Teman i kvalitativ analys 

Teknikutveckling de kommande fem åren 

Fråga: Beskriv den teknikutveckling ni bedömer har störst betydelse de närmsta åren. Beskriv vilken 

teknikutveckling det gäller. Beskriv gärna även hur den kommer att påverka er verksamhet de närmsta 

åren (ungefär fem år framåt i tiden).  

Tredje nivåns tema:  

Teknikutvecklingen kommer att förändra verksamheten i offentlig sektor de närmsta fem åren. 

 

Andra nivåns tema Första nivåns tema Antal som tar upp 

temat i fritext 

Offentlig sektor kommer att 

arbeta annorlunda 

Digitalisering och automatisering av handläggning och interna processer 64 

Arbetssättet för de anställda inom offentlig sektor kommer att förändras 46 

Arbetet blir mer mobilt och flexibelt 12 

Teknikutvecklingen ger 

möjligheter att utveckla den 

offentliga verksamheten 

Effektivisering och nya tjänster 58 

Ökad kvalitet och säkerhet 28 

Ökad transparens och tillgänglighet  20 

Möta demografiska utmaningar 3 

Utvecklingen sker nära 

användarna 

De som är verksamma inom offentlig sektor vill underlätta och ge bättre service 36 

Alltmer digitalt gränssnitt mot användare utanför den egna verksamheten 23 

Ökade krav och förväntningar driver på 13 

Samskapande med användarna 6 

Svårigheter och risker måste 

hanteras 

Molntjänster innebär utmaningar, men också möjligheter 11 

Teknikutvecklingen medför högre krav på säkerhet, kontroll, autentisering 9 

Förändrade kompetensbehov och yrkesroller 8 

Teknikutvecklingen kan ge 

lägre miljöpåverkan 

Distansarbete och digitala möten minskar resandet 8 

Teknikutvecklingen kan påverka miljön på flera sätt  4 
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Teknikutveckling på 10–20 års sikt  

Fråga: Beskriv den teknikutveckling ni bedömer har störst betydelse på längre sikt. Beskriv vilken 

teknikutveckling det gäller. Beskriv gärna även hur den kommer att påverka er verksamhet de närmsta 

åren (ungefär 10–20 år framåt i tiden).  

Tredje nivåns tema:  

Behov av utveckling och flexibilitet när allt mer teknik tar plats i framtidens offentliga 

verksamhet. 

 

Andra nivåns tema Första nivåns tema Antal som tar upp 

temat i fritext 

Offentlig sektor blir allt mer 

teknikbaserad 

AI och automatisering får allt större betydelse 50 

Mer och snabbare information tillgänglig, t ex i form av beslutsstöd 12 

Det personliga mötet blir alltmer sällsynt 12 

För att klara utvecklingen 

behövs omvärldsbevakning, 

förändringsvilja och livslångt 

lärande 

Det är svårt att bedöma utvecklingen på lång sikt 26 

Ett flexibelt förhållningssätt krävs, man måste bevaka utvecklingen 10 

Människor behöver ha ett livslångt lärande, nya kompetenser och yrkesroller 

efterfrågas 

9 

Förändrade sätt att göra 

transaktioner 

Användningen av blockkedjor ökar 8 

Nya affärsmodeller 6 

Allt fler betalningar via digitala valutor 3 

Globalisering och ökat 

samarbete 

Ökad globalisering 10 

Mer samarbete och samordning 9 

Teknikutveckling stödjer 

hållbarhet 

Miljöaspekter är en drivkraft  10 

Pappershanteringen minskar eller försvinner 9 
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Etiska utmaningar 

Fråga: Beskriv de etiska utmaningarna 
 

Tredje nivåns tema:  

De som är verksamma inom offentlig sektor behöver fundera över sitt förhållningssätt och 

bemötande när teknikutvecklingen aktualiserar etiska frågeställningar kring risker och hur 

människors integritet ska säkras. 

 

Andra nivåns tema Första nivåns tema Antal som tar upp 

temat i fritext 

Integritet 

 

 

 

Personlig integritet 35 

Hantering av känsliga personuppgifter  24 

Risker för integriteten när alltmer data om individen blir digitalt tillgängliga  24 

Balans mellan personlig integritet och tillämpningar   9 

Risker med AI och autonoma 

system 

 

 

Oklarheter i ansvarsutkrävande  13 

Risk för snedvridning  13 

Utmaningar i att sätta ramar för systemen  5 

Förhållningssätt hos offentlig 

sektor 

 

 

Korrekthet, förtroende och oberoende 20 

Inflytande av stora aktörer gör det svårare att säkerställa etiken 7 

Prioritering 4 

Bemötande av människor 

 

Diskriminering och utanförskap 23 

Etiska arbetsförhållanden och anställningsmöjligheter 9 
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Målkonflikter 

Fråga: Finns det målkonflikter kopplade till teknikutvecklingen inom ert område? 

 

Tredje nivåns tema:  

Teknikutvecklingen kräver avvägning mellan intressen som rör säkerhet för individ och 

samhälle i förhållande till effektivitet och innovation.  

 

Andra nivåns tema Första nivåns tema Antal som tar upp 

temat i fritext 

Individen i förhållande till 

samhället 

Integritet / Öppenhet och transparens 15 

Individens behov / Kollektivets bästa 11 

Gallra data / Bevara data  4 

Integritet / Övervakning 5 

Effektivitet och utveckling i 

förhållande till säkerhet 

Effektivitet / Säkerhet 20 

Teknikutveckling och innovation / Säkerhet och försiktighet 12 

Distribuerad åtkomst av data / Säkerhet 7 

Teknikutveckling i 

förhållande till 

förutsättningar och 

konsekvenser 

Teknikutveckling / Kostnad 15 

Effektivitet / Flexibilitet och service 13 

Teknikutveckling / Juridiska krav 12 

Teknikutveckling / Förtroende och genomförbarhet 6 

Teknikutveckling / Miljö 5 

Teknikutveckling i 

förhållande arbete och 

likabehandling 

Starkare / Svagare grupper  10 

Teknikutveckling / Arbetsmiljö 7 

Teknikutveckling / Färre arbetstillfällen 5 
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Samarbete 

Fråga: Kommentarer om förutsättningar som underlättar samarbete 
 

Tredje nivåns tema:  

För framgångsrikt samarbete i offentlig sektor behövs tydlighet samt investering i resurser och 

värderingar. 

 

Andra nivåns tema Första nivåns tema Antal som tar upp 

temat i fritext 

Samarbete kräver satsning 

och tydlighet 

  

 

Samarbete kräver resurser 27 

Mål och tydliga uppdrag, inklusive uppföljning 14 

Nationella insatser 12 

Formalisering, såsom avtal eller strategi 8 

Värderingar är viktiga för 

samarbete 

 

 

Kultur och inställning  26 

Ledarskap 5 

Relationer 5 

Samarbete ger vinster, men 

är också utmanande 

Vinster 8 

Utmaningar 9 
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Bilaga 5. Ordförklaringar  

Blockkedja enligt Nationalencyklopedin: ”öppet (publikt) och distribuerat verifieringssystem för 

digitala transaktioner, bland annat för valutaenheten bitcoin. Data lagras permanent i så kallade block 

som bildar en kedja i nätverket, var och en med information om en utförd transaktion. Varje ny 

transaktion måste godkännas av ett antal datorer i blockkedjans nätverk innan den läggs som ett nytt 

block till blockkedjan. Alla transaktioner krypteras och blockkedjan lagras i krypterad form.” 

Etiska utmaningar kan till exempel röra prioriteringar mellan olika grupperingar eller intressen, 

möjligheten för en individ att själv fatta beslut eller omständigheter som påverkar en persons 

välbefinnande, värdighet och integritet.  

Innovation att på ett nytt sätt kombinera kunskap, idéer och resurser för att bättre och mer effektivt 

uppfylla ett behov. En innovation kan vara en ny produkt, tjänst, arbetssätt, process, 

organisationsform eller systemändring som kommit till nytta och skapat ett värde. 

Molntjänster kan sägas vara tekniker och tjänstemodeller som fokuserar på internetbaserad 

användning och tillhandahållande av IT-system, processkapacitet, lagrings- och minnesutrymme 

(Artikel 29-gruppen, Yttrande 05/2012 om molntjänster, Cloud computing).  

Målkonflikt med målkonflikt mellan två mål menas att om det ena målet nås, så motverkas det 

andra. Målkonflikter kan finnas inom en lång rad olika områden och kan till exempel röra individer, 

grupper, processer eller samhällsområden. 

Regelverk kan vara lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, EU-rätt och internationell rätt, 

riktlinjer, standarder, finansiella styrmedel eller processer.  

Respondent är den som svarat på enkäten. I rapporten avses med begreppet respondent 

genomgående en hel organisation, inte den person som skickat in enkäten. Exempel kan vara en 

statlig förvaltningsmyndighet eller en kommun 

RPA Robotstyrd processautomation (engelska: Robotic Process Automation) är en teknik som används 

för att automatisera uppgifter som annars skulle utföras manuellt av kontorspersonal. 

Samarbete exempel på samarbete kan vara att gemensamt lösa problem eller att arbeta på ett sätt 

som utforskar och tar tillvara omvärldens villkor och förutsättningar. 

Teknikutveckling det går inte att här räkna upp allt som kan rymmas inom teknikutveckling. Några 

exempel är mobil uppkoppling till internet för fler människor och saker, mindre och mer kraftfulla 

sensorer samt utökade användningsområden för artificiell intelligens och maskininlärning. Ytterligare 

exempel är digitalisering och automatisering som skapar nya lösningar, applikationer och tjänster i 

samhället.  
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Bilaga 6. Arbete med regelverk - exempel och inspiration  

Nedan finns exempel på hur aktörer inom offentlig sektor arbetat med regelverk kopplade till 

teknikutveckling och innovation. Exemplen är hämtade från respondenternas beskrivningar av det 

egna arbetet med regelverk kopplade till teknikutveckling och innovation (fråga 5 i enkäten).  

Varje fritextsvar har sorterats in i en av tre kategorier: 

1) anpassning av regelverk och policyarbete,  

2) kunskapsuppbyggnad och informationsspridning samt  

3) utveckling av förvaltning och tjänster.    

Anpassning av regelverk och policyarbete  

Arbetar/anpassar oss med PTS regelverk i Stadsnät.  

Kommun  

En bredare samverkande dialog med marknadsparter och akademi om tolkning och tillämpning av 

regelverk. Kommer att vara avgörande i hantering av t.ex. kommande medicintekniska direktiv.  

Region 

Anpassat regelverk om ädelmetallkontroll till att kunna använda laserstämpling. Jurister och 

handläggare har samarbetat.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Regelförnyelse och digitalisering, servicedesign i samråd med arbetsmarknadens parter och 

målgrupper för våra föreskrifter.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Reglering av NANO-material Föreskrifter till företag om krav på rapportering av NANO Uppbyggnad 

av e-tjänst för rapportering.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Umeå universitet följer de lagar och föreskrifter som är gällande. Det är svårt att uttryckligen ange 

exempel men kan t.ex. vara regler för samarbetet med forskare i andra länder.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi arbetar med lagöversyn för att se hur befintlig lagstiftning inom vårt område behöver förändras 

utifrån nya förutsättningar.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har underlättat användning av drönare i stor 

skala i skogsbruket. Drönare är extremt bra 

verktyg för att effektivisera skogsbruket. Sedan 

Anpassat regelverk om 

ädelmetallkontroll till 

att kunna använda 

laserstämpling.  

Statlig förvaltningsmyndighet 
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2016 har Skogsstyrelsen arbetat nära tillsammans med berörda myndigheter för att klara kamera-

bevakningslagen, luftrumsregler och lagen om geografisk information. Insatserna har varit mycket 

lyckade och det är numera enkelt för enskilda skogsägare att använda drönare i egen skog.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Anpassning av regelverk och policyarbete - Internationella regelverk 

AV arbetar med de europeiska produktdirektiven. T.ex. arbetar vi tillsammans med andra europeiska 

stater vad gäller utvecklingen av maskindirektivet.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Anpassat föreskrifter inom ackreditering i takt med förändringar inom EU, EA, ILAC, IAF Samarbete 

handläggare och jurister, deltagit vid olika internationella möten.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Anpassning av regelverk och policyarbete - Regelverk som rör personuppgifter 

Anpassning till gällande sekretesslagstiftning och GDPR.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Arbete med att utveckla vår registerförfattning studiestödsdatalagen för att ge oss vidare rätt att 

behandla personuppgifter för ytterligare ändamål vid sidan av ren handläggning, t.ex. för utvecklings- 

och teständamål.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Utarbetat plan för GDPR efterlevnad.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Anpassning av regelverk och policyarbete - Regelverk som rör mobilitet 

Regelverk för elektrifierade vägar. Olika tekniska lösningar för elektrifierade godstransporter och 

kollektivtrafik på väg.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Det pågår bland annat ett utvecklingsarbete inom myndigheten för att utveckla de juridiska 

förutsättningarna för förarlösa fordon (inom samtliga trafikslag).  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Regelverk för att möjliggöra s.k. MAAS-lösningar 

(mobility as a service) för en effektivare och mer 

hållbar mobilitet i städer och på landsbygd.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Inom det s.k. Mobilitetspaketet kommer flera 

rättsakter att kräva teknikutveckling i syfte att 

Regelverk för 

elektrifierade vägar. 

Olika tekniska lösningar 

för elektrifierade gods-

transporter och 

kollektivtrafik på väg.  

Statlig förvaltningsmyndighet 
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förenkla vardagen för transportnäringen och tillsynsmyndigheter. Harmonisering av tekniska regler på 

EU-nivå kan göra tågtransporter billigare genom att: 1) samma tåg ska kunna passera flera länder, 2) 

mer rationell tillverkning av komponenter, 3) enklare köp av transporter genom flera länder.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Regelverk för fordon i trafik med en varierande grad självkörande teknik.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Ett långsiktigt FoI-samarbete tillsammans med industrin och akademin där tester har utförts och 

teknik, processer, regelverk utvecklats har lett till en förändring i lagstiftningen med möjlighet att 

framföra 74-tons tunga lastbilar.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

EMSWe (European Maritime Single Window Enviroment) är kommande lagstiftning i form av en EU 

förordning som ska ersätta det tidigare rapporteringsdirektivet 2010/65. Det nya lagförslaget skapar 

ett gemensamt dataset för rapportering av internationella konventioner (FAL), olika EU direktiv och 

förordningar samt av nationell lagstiftning som är relevant för ett fartygs anlöp till en europeisk hamn. 

Detta ger Sjöfartsverket helt nya möjligheter att kunna utbyta information mellan alla de olika 

aktörerna som är inblandade i ett anlöp tack vare att datamängden är känd och standardiserad.  

Det ger oss möjligheter att planera bogserbåtar, lotsar, kajplatser med kranar och stuveripersonal för 

att möjliggöra ”just in time” anlöp. Det ger oss också möjlighet att kunna förmedla information vidare 

i transportkedjan för att effektivisera informationsutbytet och kunna automatisera processer.   5.4 

Exempel 4 R-mode (Baltic) – Projekt för att demonstrera GNSS-oberoende positionering. Försöket är 

en del i ett EU-finansierat projekt Ranging Mode for the Baltic Sea med medlemmar från Sverige, 

Danmark, Tyskland och Polen och målet är att utveckla och demonstrera ett back-up-system för 

positionering. Svenska partners är Sjöfartsverket, RISE, Gutec AB och SAAB.  

Statligt affärsverk 

Anpassning av regelverk och policyarbete - Policyarbete 

Inom många områden deltar VGR:s personal i policyarbete regionalt och nationellt. Via vårt EU kontor 

i Bryssel också på EU nivå. Gäller såväl sjukvård som regionala utvecklingsfrågor.  

Region 

Vi har en policy för samverkan som fått pris och är vägledande för lärosätet. 

Statlig förvaltningsmyndighet 

 Vi har upprättat regelverk, policys kring digitalisering.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Framtagande av ny IT-policy.  

Statlig förvaltningsmyndighet 
Vi har en policy för 

samverkan som  

fått pris … 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Riktlinjer om immateriella tillgångar och näringslivssamverkan ("IP Policyn"). 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har en policy för samverkan som fått pris och är vägledande för lärosätet. 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Utarbetat policy för informationssäkerhet. 

Statlig förvaltningsmyndighet  

Kunskapsuppbyggnad och informationsspridning 

Kunskapsinhämtning på två fronter, dels kring AI och risker för diskriminering och dels för att nyttja i 

verksamhetsstödjande system.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Myndigheten ger bidrag till akademi och industri för rymdrelaterad forskning och teknikutveckling. En del 

av bidragsverksamheten riktar sig mot samarbeten mellan industri och akademi där industrin är 

kravställare, och finansierar sin del av samarbetet, och myndigheten ger bidrag för akademins medverkan.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

PRV i samverkan med SIDA och WIPO (World Intellectual Property Organization) utbildar 100 tal 

beslutfattare och aktörer inom immaterialrätten från LDC länder. Inom ramen för det arbetet jobbar 

deltagarna med projekt som har bäring på processutveckling och systemändring i sina länder.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har genomfört ett hackaton kring kompetensförsörjning inom staten. "Skills360".  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Kunskapsuppbyggnad och informationsspridning - Experiment 

Att kunna göra mer randomiserade experiment i samband med policyutveckling.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Till exempel stöd från TVV och region Kronoberg: demonstratorer för innovationer inom området 

robotisering / automatisering mm. SMART-IAT.  Bygga demonstratorer som genom experiment kan 

visa på hur ny teknik kan kombineras och användas konkret.  State of the art teknik måste användas! 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Kunskapsuppbyggnad och 

informationsspridning – Förstudier 

En samordnare gör en utredning om FOU, hittills 

mest varit kartläggning av nuvarande läge vilket 

ska leda till framtagande av en strategi.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har som regel att 

alltid försöka genom-

föra en slags litet 

miniprojekt där vi 

prövar en ny ide… 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista där eHälsomyndigheten genomförde förstudie.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

MTM har bedrivit pilotstudier för att undersöka nuläget avseende tillgängligheten hos konsumtions- 

och distributionslösningar för e-böcker, ljudböcker och digital nyhetsmedia. Efter utvärderingen 

erbjöds marknadsaktörerna workshops för att informera och utbilda om tillgänglighet utifrån WCAG 

2.1, European Accessibility m m. Det mötte mycket stort intresse hos marknadens aktörer och MTM 

kommer att upprepa studien för att mäta om och i sådana fall hur produkter och tjänster har 

förbättrats.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har deltagit i två digitala pilotprojekt i samverkan med Socialstyrelsen och e-Hälsomyndigheten och 

sjukvårdsregionerna.   

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har som regel att alltid försöka genomföra en slags litet miniprojekt där vi prövar en ny ide, en 

produkt för att mer handgripligen lära oss om idén eller lösningen är något för vår verksamhet. Vi har 

upptäckt att det är bra att dokumentera i förväg vad som är syftet och målet med denna POC.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Kunskapsuppbyggnad och informationsspridning – Informationsspridning 

Inom ramen för vår information och utbildning uppdrag har vi samarbetat med universitet, 

myndigheter och privata aktörer och tagit fram utbildningar och genomfört utbildningsinsatser på 

svenska lärosäten.   

Statlig förvaltningsmyndighet 

Visa på fördelar med digitala E-tjänster 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Rundabordssamtal innan sammanställning och publicering av FI:s ställningstaganden. Genomfördes i 

samband med att frågan om molntjänster blev aktuell. Även om FI inte kunde ge konkreta svar på alla 

frågor som kom upp gav samtalen god insikt i aktörernas farhågor/förväntningar. Aktörerna fick å sin 

sida insikt i hur FI arbetade med frågan, vad vi brottas med och vilka faktorer som skulle komma att 

styra FI:s ställningstagande.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Stockholms universitet arbetar sedan något år med att internt informera om och synliggöra sociala 

innovationer, dvs. innovationer som löser samhälleliga problem. Dessa skiljer sig delvis ifrån 

"traditionella" innovationer och resultaten kan ofta bli ett nytt arbetssätt eller förhållningssätt lika väl 

som en produkt eller ett företag.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Visa på fördelar med 

digitala E-tjänster. 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Tillsynsrapport om styrning och kontroll av IT-verksamheten i försäkringsföretag: Belyser relevant 

lagstiftning, hur FI tolkat den och hur den tillämpats på olika lösningar som FI har granskat. 

Tillsynsrapporter skapar en gemensam referenspunkt för dialog med instituten.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Tydliggöra innovationsprocessen i förhållande till utvecklingsprocessen, dvs vad är innovation och vad 

är annan utveckling för att förenkla tid från ide till POC (proof of concept).  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Utifrån en målsättning eller ämnesområde (elbilsladdning) genomföra en workshop runt vad vi vet, 

vart vi tror det är på väg och vilka utmaningar som hamnar inom vårt område. Utifrån det 

sammanställda underlaget (vad har vi för utmaning) specificera vad vi behöver ta ställning till och 

analyser hur det hänger ihop med vår roll Informera om vilka förändringar eller förtydliganden det 

kräver I princip alla inom myndigheten som arbetar med relaterade frågor samt externa intressenter 

(myndigheter som har viss roll, branschorganisationer och aktörer inkl. standardisering) Bred 

informationsspridning bl a genom de deltagande organisationerna.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har gjort en digitaliseringsrapport som lett till flera seminarier som fått stor uppmärksamhet. 

"Digitalisering och den statliga arbetsgivarpolitiken."  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Kunskapsuppbyggnad och informationsspridning – Policylabb 

Vinnova medorganiserar, följer upp och finansierar policylabb (policylabbcase) hos myndigheter. 

Detta är tänkt att både skapa efterfrågan på policylabbmetoder hos myndigheter och bygga kapacitet 

bland oss (Vinnova) själva.  

Det pågår även ett parallellt arbete med att utvärdera arbetssättet och att arbeta för en mer 

bestående och kraftfull struktur kring policyutveckling. Ett policylabb är en tillfällig eller bestående 

grupp av aktörer med olika kompetenser som använder och utvecklar innovativa metoder för att 

förändra regelverk. Syftet är att ta fram ett agilt arbetssätt för att utveckla regelverk som stimulerar 

snarare än hindrar innovationer för hållbar utveckling. En viktig grund i ett policylabb är förmågan att 

våga experimentera med användaren i centrum.  

/…/ Vinnova har flera andra samarbeten som på olika sätt har till syfte att inspirera regulatoriska 

myndigheter och system.  Se mer på: https://www.vinnova.se/m/smart-

policyutveckling/policyutveckling-och-innovation/   Exempel 1: Skatteverkets policylabb med Vinnova 

för att utveckla regler och tjänster i den nya 

delningsekonomin.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

… tid och resurser 

samlas för att skapa 

innovativ verksamhets-

utveckling. 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Policylabb.  Exempel: Finansinspektionen om att föra en dialog kring innovation och hur olika 

regelverk kan tolkas med fintechbolagen.  För att göra FI till en organisation som snabbare kan förstå 

och designa system och inte hamna på efterkälken.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Skapandet av ett innovationslabb där tid och resurser samlas för att skapa innovativ 

verksamhetsutveckling. 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Utveckling och förvaltning av tjänster 

Utveckling och förvaltning av tjänster - Arbetssätt 

Vi är en domstol som bedömer om uppfinningar är patenterbara och uppfyller förutsättningar för 

ensamrätt samt dömer i tvister om intrång och ogiltighet av patent. Vi bedriver ett strukturerat arbete 

för att minska väntetiderna i dessa frågor och ge de berörda snabba besked samt att öka kvaliteten 

och överskådligheten i våra avgöranden för att ge god vägledning i framtida fall. Resultaten har varit 

tydliga och mycket positiva.  

Domstol 

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg, alla med medarbetare i hemtjänsten har digitalverktyg för 

att få information, dela information samt som en "fjärrkontroll" för att lägga till nya funktioner t ex 

medicin hantering, nyckel-fria lås, stöd för e-handel och mat-leveranser, Skype kommunikation med 

arbetsledning eller sjuksköterska. 
Kommun 

Söka externfinansierade medel för testbäddar där flera initiativ pågår inom äldreomsorgen med syftet 

att klara mer/anställd samtidigt som tryggheten för de äldre bibehålles.  

Kommun 

Införandet av ett nytt diariesystem, Public 360, har skapat ett enhetligt arbetssätt och likartad 

hantering av ärenden inom hela koncernen VGR.  Teknikutveckling har därmed förändrat arbetssättet 

på ett positivt sätt för både personal, politiker och allmänhet som lättare och på ett likartat sätt kan se 

ärendenas innehåll och beslut.  

Region 

Aktivitetsbaserat arbetssätt.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Användning av sökverktyg, exempelvis FTK 

(Forensic Tool Kit), för sökning i material som 

omhändertagits vid räder.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Mobilt arbetssätt inom 

vård och omsorg,  

alla medarbetare i 

hemtjänsten har 

digitalverktyg … 

Kommun 



Bilagor 

77 

Vi har uppdaterat gallringsrutiner utifrån nya förordningar. Digitala originalhandlingar bevaras i 

ursprungligt skick, vi skriver inte ut längre.   

Statlig förvaltningsmyndighet 

GARP En initialt 100% manuell process där vi nu tittar på hur RPA/AI kan stötta.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

I samband med omorganisation och en omfattande ombyggnation reviderar vi vårt arbetssätt ur flera 

aspekter - digitalisering, mötesstruktur och mötesteknik, förhållningssätt till varandra och till vårt 

arbete. Det innebär i viss mån förnyelse och anpassning av tekniska hjälpmedel, möblering m.m.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Involvera ledning, verksamhetskunskap samt extern expertis från början men säkerställ att 

kompetensen finns kvar i organisationen.  Bedöm tidigt om innovationen är ska fullföljas eller inte. 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Lean-arbete.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Med känd strategi och mål (enl. exempel 1) får organisationen själva arbeta fram riktlinjer och 

principer för hur vägen till målet ska uppnås.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Oberoende av andra samverkansmyndigheter har vi infört och installerat teknik för webb-möten i alla 

våra sammanträdeslokaler för att underlätta för medarbetaren att följa mötes- och resepolicy.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Policylabb.  Exempel: Transportstyrelsen för att hitta sätt att göra processen enklare för alla 

inblandade rörande självkörande fordon.  Vända långa handläggningstider där ansökningar om och 

om igen måste kompletteras, ofta på grund av bristfällig information och okunskap, vilket har försenat 

pilotprojekten. Detta ökar i sin tur kostnaderna för företagen och försenar den nya teknikens 

tillämpning.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Referensgrupper som en del av föreskriftsarbetet: Tungt men nödvändigt element i föreskriftsarbetet, 

jobbiga men lärorika diskussioner med mycket pålästa experter från finansiella sektorn. Genomfördes 

med gott resultat innan FI:s föreskrifter om hantering av operativ risk och IT-verksamheten inom 

Bankområdet publicerades.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har en lokal organisation som jobbar med 

säkerhetsfrågor. Det gäller all typ av säkerhet, 

…. Digitala original-

handlingar bevaras i 

ursprungligt skick, vi 

skriver inte ut längre.   

Statlig förvaltningsmyndighet 
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både fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Utöver detta så jobbar flera även nationellt med de 

frågorna vilket gör att vi får en bra påverkansmöjlighet och ett bra samarbete på nationell nivå. Utifrån 

detta kommer vi också att ta fram riktlinjer för hur och var vi lagrar information och vilken typ av 

information som vi lagrar.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Tack vare vår strikta resepolicy uppmuntras vi att använda teknik för digitala möten. Detta spar både 

pengar, tid och miljö. Vi har sett att vi har fler möten som inkluderar hela verksamheten som är spridd 

över Sverige. Detta bidrar till att idéer från när och fjärran fångas upp.     

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har en SAFE-inspirerad utvecklingsprocess, en övergripande styrning avseende initiativ i form av en 

portföljstyrning och ett ramverk för styrning av specifika förmågor i form av funktioner med ansvar för 

t. ex: test, arkitektur, förvaltningsstyrning, utvecklingsplattform, säkerhet, innovation, riskhantering, IT-

strategi etc. Sammantaget ger detta en miljö med tydlighet, samverkan och helhetssyn.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

 Vi har ett innovationsteam på Skatteverket sedan januari 2017 som arbetar med att främja innovation 

och innovationsarbetet t ex med A.I. blockchain-teknik men också med metodik, hackatons m.m. 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har haft fokus på intern utveckling på myndigheten via särskild arbetsgrupp, föreläsare och 

personalaktiviteter. Vi har kontinuerlig omvärldsbevakning gällande digitalisering.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har sedan många år en etablerad process för utveckling.  Den tydliggör ansvarsroller i projekt samt 

vilka leverabler som krävs i de olika processtegen. Det gör också att det blir lättare att följa upp att 

projektet löper enligt tidsplan och levererar de effektmål som önskats.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Våra projektplaner, handlingsplaner, IT-design mm utvecklas mot strategi och målarkitektur, och följs 

även upp så att eventuella avvikelser hanteras korrekt.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

  

Vi har sett att vi har fler 

möten som inkluderar 

hela verksamheten som 

är spridd över Sverige.  

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Utveckling och förvaltning av tjänster – Interna styrdokument 

Konkurrensstrategi för att underlätta att privata aktörer kan vara med och utveckla den kommunala 

verksamheten.  

Kommun 

Systematisk kvalitetsledning och innovationsledning, Sosfs:en 2011:9.  

Kommun 

Interna riktlinjer för VFT-medel från Vinnova Skapa interna ramar för VFT inom Vinnovas ramar.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Myndigheten har en mycket begriplig och lättkonsumerad strategi som utmynnar i tillstånd i en 

utvecklingsplan för myndigheten. Tillstånden i utvecklingsplanen sprider sig sedan i form av uppdrag 

till de olika verksamheternas färdplaner.  

Arbetet sker i tvärfunktionella team som garanterar ett helhetstänk.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Skapandet av en verksamhetsstyrningsmodell för att ge hela verksamheten möjlighet att påverka och 

prioritera samt skapa bättre förutsättningar för resursallokering.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Teknikavdelningens verksamhetsmål har varit och är ständigt att den utrustning som installeras ska 

vara lätt att använda. Användarvänlighet prioriteras före mer avancerade lösningar.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har skapat en arbetsgrupp samt regelverk och checklistor inför bedömningar och val om 

användande av molntjänster.  Området adresserar informationssäkerhet, juridik, avtalshantering, 

användbarhet, arkitektur.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har tagit fram en långsiktig strategi för digital utveckling med tydliga årliga handlingsplaner. 

Kompetensutveckling, kommunikation och säkerhet står i fokus och det ska genomsyra alla delar av 

verksamheten. Både lednings- kärn- och stödverksamhet.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har tagit fram en ny struktur för våra interna 

styrdokument utifrån ett digitalt perspektiv. 

Syftet är att alla på ett enklare sätt ska veta vad 

som förväntas av dem i olika situationer. I den 

strukturen är processerna kring styrdokument 

Teknikavdelningens 

verksamhetsmål har 

varit och är ständigt att 

den utrustning som 

installeras ska vara lätt 

att använda.  

Statlig förvaltningsmyndighet 



Bilagor 

80 

och beslutskedjor viktiga.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har tagit fram en strategi för att främja innovation i hälso- och sjukvård och socialtjänst.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har tagit fram målbilder och handlingsplan för digital utveckling.   

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi strävar efter att ha strategisk styrning mot uppsatta mål, t ex övergripande IT-strategi med 

tillhörande IT-målarkitektur.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Utveckling och förvaltning av tjänster – Digitalisering 

Deltagande i olika "testbäddar" för digitaliseringar. I vårt fall Stockholm Digital Care.  

Kommun 

Digitalisering av arbetsprocesser för att minimera behovet av dubbelarbete.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Arbete med digitalisering och kopplingar till digitaliserad arbetssätt som vi jobbar med.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Automatiserad metadataextraktion av text och bild för individuell indexering av digitiserade 

informationsresurser.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

DDS är ett initiativ som startade 2015 och partners är KTH Stockholms Universitet, Ericsson, Skanska, 

Scania, ABB Telia och Vattenfall, med behovsägare från Stockholms stad och Region Stockholm.   

Målsättningen med DDS har varit att lära sig samverkan mellan företag, akademi och offentlig sektor. 

Målet har även varit att med stöd av digital teknik och digital teknik i system bidra konkret till 

utveckling av nya produkter och tjänster, som kan bidra till Stockholms stad och Region Stockholms 

möjligheter att leverera lösningar och service till medborgare och företag på ett bättre och mer 

kostnadseffektivt sätt.   I detta arbete är det oftast policy- och regelfrågor som stoppar det konkreta 

samarbetet, t.ex. LoU, IPR, GDPR, statsstödsregler, kommunallagen etc.  För att lösa detta har parterna 

bildat ett policyråd där det bl.a. varit fokus på LoU och IPR i våra samarbeten.  

LoU: Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. IPR: (engelska intellectual property right agreement) är ett immaterialrättsligt 

avtal som ofta skrivs mellan samarbets-parter när utvecklings- 

eller forskningssamarbete påbörjas. 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Digitalisering av  

arbetsprocesser för att 

minimera behovet av 

dubbelarbete.  

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Digitaliseringen av ärendehantering och e-arkiv.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Gemensam digtalstrategi för samtliga länsstyrelser (21) För att nå vår vision om att vara Digital och 

smart för ett hållbart samhälle har länsstyrelserna antagit en gemensam strategi som berättar på vilket 

sätt vi ska närma oss den visionen, Nationell digital strategi. Strategin är utgångspunkten för 

länsstyrelsernas digitala utveckling. Den berättar hur vi ska ta oss an den digitala resa vi måste göra 

för att anpassa oss till världens nya och snabbt föränderliga digitala förutsättningar. Det vill säga till 

nya tekniska möjligheter, nya beteenden och nya behov som idag driver och formar stora delar av 

samhällsutvecklingen.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Införande av digitalt verktyg för verksamhetsstyrning och uppföljning där syfte var att tillgängliggöra 

och synliggöra verksamhetsplan för alla medarbetare. Detta har lett till att fler medarbetare vill 

påverka sina egna och myndighetens mål och verksamhet.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Digitaliseringen av ärendehantering och e-arkiv. 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Införande av Public 360, ett digitalt ärendehanteringssystem. Vi har gått från ett pappers-arkiv till ett 

digitalt.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Kärnavfallsfonden har implementerat ny teknik för att kunna ta emot och skicka e-fakturor. 

Information om detta finns på myndighetens hemsida.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Myndigheten deltar i ett myndighetsgemensamt projekt om digital inlämning av årsredovisningar 

(DIÅR). Myndighetens särskilda uppgift i projektet är att vara med och ta fram taxonomier som bygger 

på årsredovisningslagens krav och myndighetens normgivning.  Myndigheter som ingår i projektet 

tillsammans med Bokföringsnämnden är Bolagsverket, Skatteverket, Statistiska centralbyrån och 

Finansinspektionen.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Samarbete mellan alla lärosäten för högre utbildning gällande riktlinjer och utbildningsmaterial vid 

införande av GDPR En grupp personer från olika lärosäten arbetade fram ett material som sedan 

spreds till alla. Stor ekonomisk besparing.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Se-leg projektet som finansierats av Vinnova 

syftar till att i samverkan med bl.a. 

Digitaliseringen av 

ärendehantering  

och e-arkiv. 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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folkbiblioteken göra det enklare att genomföra legitimation i syfte att etablera säkra digitala 

identiteter. Projektet har som mål att göra Sverige mindre beroende av enskilda utfärdare av e-

legitimationer (t.ex. BankID) och samtidigt göra e-legitimation till en demokratisk rättighet för alla 

som vistas i Sverige. Inom projektet arbetar vi med modern identitetsteknologi (OpenID Connect) i 

kombination med affärsutveckling och utveckling av nya och säkrare processer för 

legitimationskontroll. Projektet inspirerade delar av den statliga reboot-utredningen (SOU 2017:114).   

Statlig förvaltningsmyndighet 

Namnunderskrifter har tagits bort på alla handlingar där det inte enligt lagen måste finnas.  

Det har möjliggjort en digital hantering 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Söksystem som använder metadatan och indexeringen enligt 5.1 för nya sökmöjligheter av 

digitiserade resurser.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Tillämpning av regelverk: Myndigheten har slutat att skicka ut positiva besked på papper underskrivna 

med signatur. Istället ges positiva besked elektroniskt. Negativa besked (avslag på ansökan) skickas 

dock fortfarande påskrivet på papper.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har under senare år skapat särskild verksamhetsövergripande arbetsgrupp för digitalisering på 

myndigheten. Arbetet har resulterat i att nya interna processer kring exempelvis GDPR och 

informationssäkerhet kunnat skapats på ett effektivt sätt och med god kvalitet. Nya riktlinjer och 

policys har utarbetats inom områdena och förankrats bland alla medarbetare. Arbetet har skett i 

samarbete med extern konsultexpertis samt med stöd av annan myndighet med expertiskunskap.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

  

Namnunderskrifter har 

tagits bort på alla 

handlingar där det inte 

enligt lagen måste 

finnas.  

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Utveckling och förvaltning av tjänster – Tjänsteutveckling 

Installering av kodlås som underlättar för vårdpersonal för access hos medborgare som vårdas i 

hemmet.  

Kommun 

Etablera en utvecklingsportal för regionen. En webbplats som beskriver för olika aktörer hur externa 

parter interagerar digitalt med regionen. Här beskrivs tillhandahållna funktioner, informationsmängder 

(API:er) och regelverk för åtkomst på ett modernt sätt.  

API: applikationsprogrammeringsgränssnitt (engelska application programming interface) 

Region 

Hemmonitorering Pilotprojekt i samarbete med extern leverantör av IT-stöd. Projekt i Primärvården 

för att utöka egenvård för kroniskt sjuka oberoende patienter, med hjälp av teknik och stöd av 

professionen.  Vårdmodellen innebar att ge ett urval av de patienter som både kunde och var villiga 

att ta ett ökat ansvar för sin egenvård tillgång till ett digitalt egenvårdsstöd där de själva kunde mäta 

relevanta hälsoparametrar och kommunicera digitalt med hälsocentralen. Arbetssätten utformades 

med agil metodik i pilotprojektet i samarbete med patienter och personal på hälsocentralen, 

verksamhetsutvecklare samt andra specialister från regionen, facilitator från VälTel samt personal från 

ImagineCare. Först utvecklades en initial arbetshypotes, som sedan testades i liten skala och 

utvärderades. Därefter skalades projektet kontinuerligt upp, med regelbundna avstämningar där 

problem identifierades och löstes när dessa dök upp. Eftersom projektet utforskade helt nya 

arbetsmodeller där det inte fanns legal praxis att luta sig mot, samtidigt som den nya 

dataskyddsförordningen GDPR implementerades under projektets gång, genomfördes dialog med 

regionjurist och annan juridisk kompetens angående personuppgiftshanteringen. Efter juridiska 

utredningar och genomgångar föreslogs en modell där leverantören av tjänsten var 

personuppgiftsansvarig för vissa delar gentemot patienten och med samtycke delade personuppgifter 

till regionen, och där regionen var personuppgiftsansvarig för andra delar gentemot patienten, och 

där leverantören då var personuppgiftsbiträde. Även avgränsningar gentemot patientdatalagen 

berördes och klargjordes under projektet. Enligt gällande rutin för auktorisation av system inom 

Region Jämtland Härjedalen genomfördes riskanalys och informationsklassificering/säkerhetskrav 

170404 med stöd av Krisberedskap säkerhet och miljö. Sammanfattningsvis visar pilotprojektet att en 

ny vårdmodell för nära vård som bygger på digital egenvård kan implementeras och ger positiva 

initiala resultat både bland patienter och personal. Finns särskild rapport för projektet Projektgruppen 

rekommenderar att utöka pilotprojektet till att 

omfatta fler patienter och hälsocentraler.  

Region 

AR/Mixed reality - ett pilotprojekt på 

Medelhavsmuseet i samarbete med forskare vid 

KTH för att tillgängliggöra en unik samling för en 

ny publik. Utan att öppna montern ges publiken 

Projekt i Primärvården 

för att utöka egenvård 

för kroniskt sjuka 

oberoende patienter, 

med hjälp av teknik och 

stöd av professionen. 

Region 
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möjlighet att ”plocka ut" och laborera samt personifiera de ömtåliga föremålen virtuellt.   

Statlig förvaltningsmyndighet 

Exemplet Min Pension. För att öppna upp tillgången till information har vi samverkat med andra 

aktörer, både offentliga och privata. Vi har tillämpat regelverket för utlämnade av uppgifter på ett nytt 

sätt för att möjliggöra utvecklingen  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Exemplet Statistikregistret. Vi har utvecklat ett statistikregister som använder registerdata där vi vill 

använda open source och där utmaningar i regelverket finns. För att komma framåt har vi tagit med 

kompetens kring säkerhetsfrågor i innovationsuppdraget.   

Statlig förvaltningsmyndighet 

GIS-kartor och utvecklingen av karttjänster för egen handläggning och andra aktörer. Kräver ett 

samspel mellan olika avdelningar inom verksamheten och att de är uppdaterade externt. Förutsätter 

att man är medveten om vilka roller och faser som finns i utvecklingen och servicen. Arbete med 

kartläggning av processen, förvaltning, informationsägare m m har gjorts under lång tid och synliggör 

både brister och styrkor i samarbetet.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

ISP har kopplat en kundwebb till vårt interna ärendehanteringssystem vilket underlättar både för 

ansökande företag som vår handläggning av ärenden.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Korean Database Project. Ett pilotprojekt där vi återanvänt en egenutvecklad digital plattform för att 

tillgängliggöra en koreansk samling internationellt. Uppdaterade fakta på tre språk (svenska, engelska, 

koreanska). Högupplösta bilder och vissa föremål i 3D. Tillgänglig online.   3D-printade fragment för 

att bidra till rekonstruktion av hotat kulturarv.    

Statlig förvaltningsmyndighet 

Kärnkraftsolyckan i Chernobyl startade en tjänsteutveckling vid SMHI - gör "bakåtanalyser" av 

spridningsdata för att kunna identifiera var något har uppstått.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Metadataverktyget RUT utvecklas inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag att främja användandet 

av registeruppgifter i forskning och finns i en 

betaversion. I RUT beskrivs svenska 

myndighetsregister, kvalitetsregister, 

forskningsdatabaser och provsamlingar från 

biobanker med detaljerade metadata för att 

möjliggöra att registervariabler kan sökas, 

jämföras och kombineras inom och mellan 

… Vi har tillämpat 

regelverket för utlämnade 

av uppgifter på ett nytt 

sätt för att möjliggöra 

utvecklingen. 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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olika registertyper.   För att tillgängliggöra information om ett registers innehåll arbetar 

Vetenskapsrådet tillsammans med dem som förvaltar registren, ”registerhållare”. Registerhållaren 

tillhandahåller med stöd av RUT beskrivningar av registren på variabelnivå enligt en internationell 

standard där innehållets betydelse och representation, inkluderande förändringar av detta, tydliggörs 

för att möta FAIR principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).  RUT syftar till att göra 

informationen om registrens innehåll mer lättillgänglig för forskare så att dessa lättare kan identifiera 

variabler lämpliga för att besvara en specifik forskningsfråga. Samtidigt ger processen registerhållaren 

högkvalitativ metadatainformation om sitt register vilket tillför nytta även i andra sammanhang.   RUT 

är tänkt bidra till mer precisa beställningar av registerdata samt visa potentialen i att använda 

registeruppgifter för forskningsprojekt. Samtidigt kan myndigheter och hälso- och sjukvård lättare få 

ut kvalitativ information för att kvalitetsutveckla sin vård på nationell, lokal och enhetsnivå då 

registervariablerna och behovet av rikt metadata är snarlikt.   

Statlig förvaltningsmyndighet 

Premiepensionssystemet. I samband med omförhandling av alla fondbolag implementerade vi en 

möjlighet att välja bort fonder med placeringar i oönskade produkter. Ett litet/enkelt initiativ med 

potential att förändra fondmarknaderna.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

På myndighetens utvecklingsenhet utvecklas nya verktyg och tjänster.  Bl.a. tjänsten Mina Sidor där 

användarna/uppfinnarna kan digitalt få tillgång till sina PCT och varumärke- och designansökningar.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Söksystem som använder metadatan och indexeringen enligt 5.1 för nya sökmöjligheter av 

digitiserade resurser.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Tillämpning av länkade öppna data inom vår Digisam-verksamhet för spridning av offentlig konst som 

kulturarv skapar förutsättningar för att dela informationsmängder med andra informationsförvaltare 

inom konst-, kulturmiljö- och fastighetssektorn. Se Arkiv över offentlig konst på 

www.statenskonstrad.se  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Under de senaste åren har Statens konstråd drivit flera utvecklingsprojekt med fokus på gestaltad 

livsmiljö och konstnärliga praktiker. I dessa projekt har det ingått teknisk innovation. Läs mer om 

dessa projekt på:  

https://statenskonstrad.se/article/samverkan-

om-gestaltning-av-offentliga-miljoer-och-

stadsutveckling/ 

https://statenskonstrad.se/konst/konst-hander/  

Statlig förvaltningsmyndighet 

… RUT syftar till att göra 

informationen om 

registrens innehåll mer 

lättillgänglig för 

forskare … 

Statlig förvaltningsmyndighet 



Bilagor 

86 

Utveckling av en lönetjänst för utbildningssektorn där samtliga manuella underlag tagits bort till 

förmån för helt digitala flöden. Bland annat hanteras nu hela anställningsflödet via webformulär i 

lönesystemet som möjliggör att nyanställningar, ändringar och avslut hanteras helt digitalt. Det är 

också möjligt att skriva ut anställningsbevis direkt från lönesystemet baserat på inlagda uppgifter. 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Utvecklingsarbete pågår för att undersöka om det går att ta tillvara data från privata insamlingar av 

väderuppgifter. Det finns idag personer som har egna väderstationer som ger data (inte samma 

kvalitet och noggrannhet som SMHI:s 280 observationsstationer, men skulle kunna ge extra 

information). det finns också personer som har egna "kubsateliter" för insamling av väderdata.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vidareutveckling av e-tjänster som påbörjades under 2008 och som har intensiverat under de senaste 

åren. Utvecklingen har skett i samarbete med dem som ska nyttja e-tjänsterna, som är 

arbetslöshetskassorna.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Virtuellt obduktionsbord framtaget i samarbete med Intraspectal. Ger möjlighet att öppna och se varje 

skikt på en mumie utan att kistan någonsin öppnats. Uppdaterad med nya ännu mer högupplöst data. 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Öppna data – Skogsstyrelsen föreslog att kravet på skogsägare skulle tillhandahålla information till 

myndigheterna i form av en ”Skogs- och miljöredovisning” skulle tas bort. I stället skulle myndigheten 

tillhandahålla informationen via e-tjänsten ”Mina sidor för skogsägare”. Dessa skedde 1 januari 2009. 

Statlig förvaltningsmyndighet 

IALA/IMO/IHO - Martime Services (MS) in the context of e-navigation – MS är del av IMOs e-

Navigationskoncept och är beskrivning av en lång rad tjänstebeskrivningar, i dagsläget 17 stycken 

prioriterade, men det finns en lång rad tjänster som kommer att föras upp på listan så fort dessa 17 är 

färdigställda. De olika tjänsterna beskriver en lång rad områden som spänner över områden såsom 

Lotsning (MS6), VTS (MS1-3), Isbrytning (MS13), SAR (MS16) och Fartyg – Land rapportering (MS8). 

Beskrivningen av de olika MS är delegerat till dess ”domänägare” och skrivs med e-Navigation och 

digitalisering i åtanke. En lång rad standarder och format som krävs för att t.ex. Lotsningstjänsten ska 

kunna digitaliseras i större grad tas fram inom ramarna för e-Navigation och dess specifika MS (MS6 

Pilot Service). Arbetet kommer resultera i guidelines för de olika tjänsterna och vad som krävs för dess 

digitalisering. Resultatet är just 

guidelines och kommer därför inte vara 

tvingande. Längre fram kommer dessa 

beskrivningar möjligen att inkluderas i 

IMO:s olika instrument såsom 

Rekommendationer och Resolutioner. I 

… Utveckling av en lönetjänst 

för utbildningssektorn där 

samtliga manuella underlag 

tagits bort till förmån för helt 

digitala flöden. … 
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stort sett ligger samtliga av Sjöfartsverkets nuvarande kärnuppdrag inom någon av dessa tjänster och 

beskrivningarna kommer därför att påverka våra olika verksamheter. Sjöfartsverket är idag inblandat i 

ett flertal av dessa MS beskrivningar och genom att föra in våra innovationer på 

digitaliseringsområdet spås flera effektiviserings- och hållbarhetsvinster kunna hämtas hem. Arbetet 

är dock långsiktigt och kräver stor uthållighet. Om vi inte är delaktiga riskerar vi att hamna i en 

situation där våra interna system inte är kompatibla med kommande utveckling.  

Statligt affärsverk 

Sjöfartsverket har med stöd av regeringen i en rad projekt lett arbetet med att definiera, utveckla, 

demonstrera, validera och införa Sea Traffic Management (STM) som ett koncept. Sjöfartsverket ser en 

mycket stor potential för att använda STM i den egna verksamheten och för att öka effektiviteten, 

sjösäkerheten och miljönyttan inom svenska sjöfarten och det globala sjötransportsystemet. De 

principer och standarder för informationsdelning som utvecklas inom STM bidrar till de 

transportpolitiska målen och har potentialen att öppna vägen för bland annat följande nyttor: 1) Ökad 

förutsägbarhet vid ankomster och avgångar möjliggör bättre planeringsförutsättningar för alla 

involverade parter, kortare ledtider (just in time), färre förseningar och minskade kostnader per 

fartygsanlöp; 2) Nya innovativa tjänster som är interoperabla, med låga kostnader och som inte är 

leverantörsberoende (jämför med applikationsutvecklingen inom området smarta telefoner). Till 

exempel kan SMHI erbjuda automatiserad ruttoptimering på korta sträckor. Idag erbjuds deras 

tjänster till kunder med minst fyra dygns sjöresor på grund av den manuella hanteringen och 

kontakter via epost mellan fartyg och tjänst. 3) Kunskapen om andra fartygs intentioner kan ge ökad 

situationsmedvetenhet och kan potentiellt minska olycksrisker 4) Den digitala maritima infrastruktur 

med tillhörande tjänster som utvecklas inom ramen för STM är en möjliggörare för ökad 

automatisering och avancerat navigationsstöd från land.  STM ligger i linje med IMO:s vision och 

strategi samt i linje med ett antal av FN:s hållbarhetsmål, där Sverige tillsammans med Fiji i FN:s 

Generalförsamling tagit ett särskilt ansvar för mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja haven 

och de marina resurserna på ett hållbart sätt. STM möjliggör för fartyg att dela sin färdplan 

elektroniskt med berörda och autentiserade instanser såsom exempelvis andra fartyg i närheten, VTS, 

Kustbevakning, Tull, Ship Reporting System (SRS) och hamn i syfte att öka sjösäkerheten och 

möjliggöra effektivitetshöjande tjänster såsom förbättrad övervakning, just-in-time-anlöp, right 

steaming och förbättrad UKC-Management (Under Keel Clearence). Genom uppdateringen av 

HELCOM-rekommendation 34 E/2 som drivits av Transportstyrelsen och Sjöfartsverket gemensamt har 

det skapats förutsättningar för Östersjön att bli en första region där STM tillämpas i ett bredare 

perspektiv. STM engagerar spetskompetenser i 

Sverige, Europa och världen inom 

akademi/institut, myndigheter och industri med 

koppling till sjöfarten och sjötransportområdet.  

Statligt affärsverk 

… öka effektiviteten, sjö-

säkerheten och miljö-

nyttan inom svenska 

sjöfarten och det 

globala sjötransport-

systemet … 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Utveckling och förvaltning av tjänster – Systemutveckling 

Mobila lösningar. År 2015 startade ett mindre mobilitetsteam. Under 2015 startade även en satsning 

på att få ut 10 000 smartmobiler till samtliga poliser ute på fältet och förse polisen med möjligheter 

att kunna göra slagningar direkt i de centrala registren. Från början fanns åtkomst till cirka ett dussin 

centrala system, även på andra myndigheter. Det handlade om sådant som misstankeregister, 

brottsbelastningsregister och väg- och transportregister. Sedermera har även åtkomst till 

internationell information som efterlysningar och viseringar lanserats. Dessutom finns en polisiär 

kamera-app så att de bilder som tas hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Utgångspunkten för arbetet 

har varit att involvera poliserna själva och ta till vara den feedback som fås från användarna av 

systemen. Polismyndigheten arbetar agilt med it, med mindre och kontinuerliga leveranser. För att 

förstå behoven följer it-utvecklarna ofta med polisen i fält. I appen finns dessutom möjlighet att 

betygsätta själva appen och lämna synpunkter och förslag. I nuläget har samtliga medarbetare inom 

polisen åtkomst till ett basutbud av mobila tjänster och poliser i fält har än fler för att på ett effektivt 

sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter, med hög kvalitet och rätt information för ingripanden.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Office 365 - Här gjorde vi en omfattande riskanalys och förstudie innan vi implementerade tjänsten i 

verksamheten. Liknande studier gör vi nu inför en eventuellt flytt till Googles plattform där nya 

förutsättningar har dykt upp som t.ex. Cloud Act. I detta arbete tror vi att det viktigaste är att ha koll 

och kontroll över sin information. Det är viktigt att veta vad som är känslig information och vad som 

inte är det och hur man hanterar sin data men samtidigt är det viktigt att rädslan inte hindrar den 

tekniska utvecklingen.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Skapa en isolerad IT-miljö/labbmiljö (nätverk mm) där ny programvara (som inte certifierats för 

produktionsanvändning) kan användas för att snabbt testa ny teknik utan att äventyra myndighetens 

produktionsmiljö.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har tagit fram en förvaltningsorganisation där syftet är att skapa en starkare koppling mellan 

verksamhet och IT-tillämpning med hänsyn till processerna. Här skapas arenor mellan verksamhet och 

IT för att snabbt fånga upp behov.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har tagit fram en modell för förvaltning av myndighetens IT-system. Det är en variant på PM3 som 

starkt bidrar till samarbete mellan avdelningar och enheter på huvudkontoret. Vi har sett att detta 

bidrar till innovation då det finns forum som 

omhändertar förslag och idéer.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Gemensamma modeller 

för utvecklingsprocess, 

utvecklingsprojekt och 

systemförvaltning. 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Utveckling och förvaltning av tjänster – Samarbete 

Framtagandet av Göteborgs stads innovationsprogram 2018–2023. Togs fram i bred samverkan under 

2 år, co-creation över stadens förvaltningar och bolag - ca 60 st. autonoma nämnder/styrelser, 

politiskt förankrad.  

Kommun 

Strategi för samverkan med akademierna och där tanken är att övergripande formuleringar ska kunna 

brytas ner i avsiktsförklaringar och projekt.  

Kommun 

Ett exempel är arbetet som bedrivs inom ESS (under ledning av Eurostat) kring Trusted smart statistics. 

Statlig förvaltningsmyndighet 

GDPR: ca sparades 4 mkr för sektorn genom att lärosätena (gruppen ITCF) tog fram ett gemensamt 

material att arbeta utifrån på initiativ av 37 lärosätens IT-chefer, IT-direktörer eller CIO. Andra frågor 

som gruppen arbetat med är LADOK-LMS-koppling, genomlysning av Microsoft 365 (inkl. 

chefsjuristerna vid 4 lärosäten). Upphandlingar av Microsoft/Adobe görs gemensamt, likaså system för 

lär-plattform (Canvas).   

Statlig förvaltningsmyndighet 

Länsstyrelserna har sedan 10 år tillbaka (på uppdrag av Regeringen) samordnat sin IT-försörjning, där 

1 av de 21 länsstyrelserna försörjer samtliga länsstyrelser med IT – i form av ett helhetsåtagande 

(baserat på gemensam överenskommelse mellan myndigheterna). Länsstyrelserna var pionjärer i detta 

avseende – och långt före sin tid. Än idag är denna konstruktion med inomstatligt fullt konsoliderad 

IT-försörjning mellan myndigheter en ovanlig företeelse.   

Statlig förvaltningsmyndighet 

Statens konstråd har i samarbete med fastighetsägare, konstnärer, arkitekter, ingenjörer och andra 

utvecklat både arbetsprocesser och tekniska resultat i samband med planering och byggande. Konkret 

kan projektet leda till både konstnärligt nyskapande uttryck som präglar både miljöer och byggnader. 

Se till exempel konstnären Ann Lislegaards gestaltning av fasaden till Humanistiska teatern i Uppsala: 

https://statenskonstrad.se/konst/blomman-fran-weena-en-tidsresa-h-g-wells/om-ann-lislegaard/ 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Utveckling av processer för innovation i samarbete med Vinnova.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

 Vi har arbetat tillsammans med andra 

myndigheter inom området välfärdsteknologi. 

Där har det handlat om att möjliggöra och 

stimulera teknik som ett stöd för omsorgstagares 

självbestämmande och självständighet men 

… Länsstyrelserna var 

pionjärer i detta 

avseende – och långt 

före sin tid ... 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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också för att stärka personalens verktyg. Där har - och är - en stor fråga hur man ska göra detta och 

samtidigt navigera inom olika regelverk som ska skydda den enskildes integritet. Det handlar också att 

lösa frågor kring samtycke för att inte utestänga grupper som på grund av kognitiv 

funktionsnedsättning inte kan ge sitt samtycke på traditionell väg. Fortfarande återstår en effektiv 

tillämpning av regelverket för att inte hindra en viktig digitalisering. Det finns också alltjämt ett stort 

behov av ökad samsyn och samverkan mellan de myndigheter som ansvarar för regelverken. 

Socialstyrelsen, Datainspektionen, IVO, E-hälsomyndigheten mm. Vi har mer haft innovationsrollen i 

arbetet men är helt beroende av de övriga aktörerna i detta. Ytterst handlar det om de kommunala 

huvudmännens risktagande när och om de gör stora teknikinvesteringar eller använder digitalisering 

för att innovera sina arbetssätt och organisation.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi har ett innovationscenter och särskilt avsatta medel för innovation som drivs som ett 

myndighetsövergripande perspektiv.  Vi har gjort myndighetsövergripande innovation kring med AF, 

SKV, Migrationsverket och FK för en digital checklista för nyanlända.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Utveckling och förvaltning av tjänster – Utbildning och forskning 

 

Vi har introducerat väldefinierade innovationsslingor (inslag av innovationstänk) i flertalet 

utbildningar.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

En forskningsstrategi innebär inte bara att definiera forskningsfrågor och söka medel. I alla fall inte 

om man vill bygga en stark forskningsmiljö. Det innebär att inkludera frågor kring "varför vi" (valet 

innebär tydliggörande av värden i verksamheten, och uniciteten i dessa), "vart skall vi" (utmaningar 

som inkluderar FN:s hållbarhetsmål och hur det kopplar till var vi står) och hur vi skall åstadkomma 

detta (inkluderar strategi för finansiering, rekrytering, kommunikation, samverkan, 

nyttiggörande/immaterialrätt etc.). Struktur för denna typ av processer i forskningsmiljöerna är ett 

exempel på processer som startats och som kommer införlivas i myndighetens arbete med 

kvalitetssäkring av forskningen.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Forskning pågår kring hur SMHI ska kunna använda data från mobilmaster. Här finns ett samarbete 

med Eriksson (som äger hårdvaran) och mobiloperatörerna (som äger data). Indirekt data om sämre 

transmission mellan masterna kan ge information om att det förekommer nederbörd i ett visst 

område.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

I de VINNOVA-finansierade så kallade K3-

projekten (K3 = Kunskapstriangeln) för 

Forskning pågår kring 

hur SMHI ska kunna 

använda data från 

mobilmaster … 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet deltar Göteborgs universitet i 9 st. projekt där nya 

processer, riktlinjer och best practices för samverkan och nyttiggörande utvecklas. De handlar om t.ex. 

system för meritering av samverkan vid bl.a. anställning och bedömning av forskares CV:n (MERSAM), 

process för ansvarsfull hantering av kunskapstillgångar (IMP), och formering av strategisk samverkan 

med externa parter (SPETS). Alla projekten kan ses och läsas mer om här: http://unilink.se/vinnovas-

K3-projekt. Statlig förvaltningsmyndighet 

Vinnovas finansieringsprogram VFT-1. Vi har skapat ett rättssäkert, transparent förfarande för 

fördelning av medel från VFT-1 som skapat impact och visat mätbara resultat inom 

innovationsutveckling.  Genom att ta fram en process för utvärdering av bedömningsgrund, 

engagerat externa experter för objektiv bedömning, kostnadseffektivt genomförande av aktiviteter 

och strikt uppföljning av insatser har vi åstadkommit en stor förbättring av finansieringsstödet till 

tidiga tekniska idéer. Arbetet har skett inom avdelningen KTH Innovation.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Utveckling och förvaltning av tjänster – Ärendehantering 

Registerhantering runt GDPR.  

Kommun 

Robotisering av bygglovsansökan och biståndsbeslut.   

Kommun 

Vår robot-process för ekonomiskt bistånd.  

Kommun 

"En väg in ..." en gemensam ingång för samtliga ärenden som inkommer till Länsstyrelsen Skåne.  Vi 

har internt omorganiserat oss och sett över våra processer för att få en mer enhetlig hantering av våra 

ärende som har lett oss till ett mer effektivt arbetssätt.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Beslutsstöd som visualiserar de digitiserade resurserna enligt 5.2 för att effektivisera 

ärendehandläggning utan att automatisera den och överlämna beslut åt system.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Digital återkoppling på inkommet ärende som registreras får via e-post uppgifter om handläggare 

och aktuellt diarienummer.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Framtagande av rutin vid väsentligt försenat ärende.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Robotisering av 

bygglovsansökan och 

biståndsbeslut.   

Kommun 

http://unilink.se/vinnovas-K3-projekt
http://unilink.se/vinnovas-K3-projekt
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LADOK 3 - det studieadministrativa system som utvecklats gemensamt i sektorn via det ska LADOK-

konsortiet fr om 90-talet.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Utveckling och förvaltning av tjänster – Upphandling 

Trafikverket strävar efter att formulera upphandlingskrav som stimulerar innovation, exempelvis 

genom att beskriva funktion snarare än teknisk lösning.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Upphandlingslagstiftningen styr i hög utsträckning teknikutvecklingen. Då vi arbetar med 

utgångspunkt i universell utformning, dvs att produkter och tjänster ska vara tillgängliga och 

användbara för så många som möjligt, så har vi arbetat med frågor kring hur man via standarder och 

funktionskrav kan försöka säkerställa att tekniken är användbar för så många som möjligt och inte 

utestänger.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Vi arbetar snarare med att visa att regelverk runt upphandling inte behöver vara ett hinder. Dvs få 

bort fördomar. Men vi är övertygade om att när offentlig upphandling börjar använda nya metoder i 

upphandling samt nya teknik ska upphandlas, så kommer nya frågor uppstå.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Visma Tendsign, ett digitalt upphandlingsverktyg. Underlättar upphandlingar för myndigheten.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

 Utveckling och förvaltning av tjänster – Övrigt 

Vi har utfört tillsyn enligt konkurrenslagstiftningen på områden som i hög grad omfattats av 

teknikutvecklingen, t.ex. digitala plattformar (Booking, Onlinepizza) och tillträde till datorhallar vid 

"robothandel" med aktier (Nasdaq).  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Gemensamma avtal med Microsoft och Adobe.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Har en tydlig ansats mot verksamhetsutveckling.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

Processkartläggningar.  

Statlig förvaltningsmyndighet 

 

  

Trafikverket strävar efter 

att formulera upp-

handlingskrav som 

stimulerar innovation. 

Statlig förvaltningsmyndighet 
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Bilaga 7. Exempel från en myndighet: Effektivare hantering av 

ansökningar med artificiell intelligens  

Att införa AI som stöd i våra interna processer har varit ett spännande sätt att se vad vi kan 

använda ny teknik till, säger Elisabeth Sundelin och Robert Åhlén. Utvecklingsarbetet har 

öppnat nya möjligheter och medfört att vi tänker på dokument ett nytt sätt. Vårt råd till andra 

som står inför liknande arbete är att börja i det lilla och pröva. Se inte AI som något udda. Det 

är vanlig IT-utveckling i syfte att förbättra verksamheten. Tänk på att det är de som arbetar i 

verksamheten som bäst vet vilka problem som behöver lösas. 

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en 

statlig myndighet inom utbildningsområdet. 

Myndigheten har flera uppdrag, bland annat att 

samordna antagningen till universitet och 

högskolor.  

UHR har utvecklat antagningsprocessen genom 

att låta antagningssystemet använda artificiell 

intelligens, AI. En ny AI-baserad modul gör att 

systemet automatiskt känner igen passkopior. Tidigare har handläggare gått igenom alla inkomna 

dokument för att hitta de relevanta passen. Nu hittas de direkt och handläggarna kan arbeta i rätt 

ordning. Eftersom antagningssystemet hanterar hundratusentals dokument varje år blir det stor 

skillnad. 

Robert Åhlén och Elisabeth Sundelin som kommer från avdelningarna för systemförvaltning, 

respektive antagning, inom UHR har arbetat med AI-funktionen, tillsammans med flera andra kollegor. 

Samarbetet mellan avdelningarna har varit viktigt för att kunna ta tillvara såväl verksamhetsperspektiv 

som teknikperspektiv. Själva IT-utvecklingen har gjorts av Umeå universitet som sedan många år 

tillbaka utvecklar antagningssystemet på UHR:s uppdrag. Även antagningshandläggare från UHR har 

varit involverade i utvecklingsarbetet. – Det har varit ett sätt att säkerställa kunskap om såväl arbetet 

med antagning som gällande regelverk, säger Elisabeth. 

Teknikutvecklingen har till viss del fört med sig att UHR arbetar på ett annorlunda sätt. 

Automatiseringen av att identifiera passen har medfört en effektivisering. – Att effektivisera 

verksamheten var hela utgångspunkten till projektet, säger Robert. Genom att snabbt hitta rätt 

dokument kan den första granskningen av ansökan förenklas. AI-modulen har en hög träffsäkerhet 

och hittar mer än 99 procent av de inskannade bilderna av passen. Modulen är ett stöd i arbetet, men 

det är en handläggare som verifierar att ansökan innehåller ett äkta och giltigt pass.  

Utvecklingsarbetet har fram för allt varit inriktat på intern verksamhet och egentligen inte märkts för 

sökande.  

”Vårt råd till andra som 

står inför liknande 

arbete är att börja i det 

lilla och pröva. Se inte AI 

som något udda. ” 
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Idén med att effektivisera verksamheten genom att hitta passbilder med AI har vuxit fram inom UHR. 

Varken Robert eller Elisabeth känner till något liknande initiativ i andra länder gällande antagning. 

Tvärt om ses Sverige som ett föregångsland för samordnad digital hantering av ansökningar till 

universitet och högskolor.  – När vi träffar utländska kollegor får vi höra att vi har ett imponerande 

antagningssystem, men att det inte skulle gå att genomföra i det egna landet. Ett skäl är att det är 

ovanligt med nationella system, ofta sköter varje lärosäte sin egen antagning. 

Just detta projekt har inte haft något stor förändring i yrkesroller eller kompetensbehov inom UHR. 

Det har varit ett avgränsat projekt som rört ett specifikt moment i antagningsprocessen. 

Medarbetarna vid UHR är vana att arbeta med kontinuerlig utveckling av systemen och det finns en 

förändringsvilja. Att en uppgift som kan vara monoton och enahanda nu görs av AI ses bara positivt.  

Att införa en AI-modul för att identifiera pass har inte varit förknippat med några etiska utmaningar. 

Det har inte medfört någon skillnad för den sökandes personliga integritet. Syftet är endast att 

identifiera om dokumentet innehåller ett pass eller inte. Behandlingen av personuppgifter är 

densamma oavsett om det är en människa eller AI som identifierar ett visst dokument. För att lära sig 

att känna igen pass har AI-modulen tränats på många dokument, i syfte att lära upp algoritmerna. 

Risken att föra in något systematiskt fel vid träningen av algoritmerna kan ses som försumbar, menar 

Robert och Elisabeth. Pass är standardiserade handlingar och AI-modulen markerar enbart om 

dokumentet innehåller ett pass.  

Att kunna identifiera en viss typ av 

dokument via AI har varit en bra 

utveckling av den interna processen inom 

UHR. Efter att ha börjat med 

passhandlingar har man nu gått vidare till 

att även låta systemet göra en automatisk 

kontroll för att se om dokument 

innehåller en bild på ett ID-kort. Nu 

funderar Elisabeth och Robert på om det 

kan gå att utvidga till ännu fler 

dokumenttyper, såsom överklagande.  

– Men det är mer utmanande, eftersom sådana handlingar inte är standardiserade, säger Robert. 

Överklagande kan se helt olika ut och till exempel vara skrivna för hand.  

- Den stora vinsten för oss är att tidigt i processen hitta de relevanta dokumenten, så att vi kan göra 

saker i rätt ordning, säger Elisabeth. Diskussionen, samarbetet och teknikutvecklingen kommer att 

fortsätta inom UHR.  

 

  

Avgift för sökande från vissa länder 

2011 infördes anmälnings- och studieavgifter för 

sökande med medborgarskap utanför EU/ESS och 

Schweiz. En sökandes anmälan får inte handläggas 

förrän avgiftsstatus är fastställd.  

För sökande med svenska personnummer hämtas 

medborgarskapsstatus från Skatteverket.  

Övriga sökande kan styrka sin avgiftsfrihet genom 

att exempelvis ladda upp en kopia på sitt pass eller 

ID-kort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda förutsättningar för innovation och  

konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. 

 

Läs mer på vår webb: kometinfo.se 

 

e-post: n.komet@regeringskansliet.se 


