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Syn på teknikutveckling i offentlig sektor 

Tekniken kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Många ser en utveckling 

där det personliga mötet blir mer sällsynt och att tekniken utvecklas snabbare än regel-

verken. Detta framgår av en undersökning som besvarats av mer än tvåhundra myndigheter. 

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 

teknikutveckling, 2) etiska utmaningar och mål-

konflikter 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 
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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. 



 

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 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 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. 

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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Förhållningssätt viktigt när teknikutveckling väcker etiska frågor 

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 frågeställningar 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 

ansvarsutkrävande, 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 

”Många delar i lagstiftningen är inte teknikneutrala 

och/eller anpassade efter den digitala verklighet vi 

och våra användare lever i” 

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 



 

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 verksamhetsutveckling, 

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 regel-

verk kopplade till teknikutveckling och 

innovation. beskrivningarna kan fungera som 

goda exempel och inspiration för fortsatt 

utvecklingsarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Detta informationsblad är sammanställt av kommitténs sekretariat.  

Läs gärna mer på vår webb: kometinfo.se 

e-post: n.komet@regeringskansliet.se 

 

”Vårt råd till andra som står inför liknande 

arbete är att börja i det lilla och pröva.”  

Två personer som arbetat med att införa 

artificiell intelligens som stöd i en myndighets 

interna processer 
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