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Varför digitalisera?

• Förenkla och förbättra för medborgare
• Förenkla och förbättra för företagen
• Påverkar samhällsutvecklingen positivt

• Effektivisera myndigheterna – billigare förvaltning



Vi är till för medborgarna och företagen



Digitaliseringen är en ledningsfråga

• Se till helhet
• Samverka
• Involvera
• Läsa på 
• Ansvara



Utmaning 1 – helhetssyn

• Tänka ”koncern” inom det offentliga
• Innebär att koordinera egna myndighetens 

digitalisering med övriga myndigheters
• Även inkludera omvärlden
• Kräver helikopterperspektiv och genomtänkt analys



Utmaning 2 - samverka

• En för alla – alla för en
• Dela på ansvaret
• Lita på varandra, släppa revirtänk
• Ge och ta – sätta kundens nytta främst



Utmaning 3 – involvera

• Involvera medarbetarna – alla ska förstå vart vi är 
på väg och varför

• Involvera kunderna – förstå deras behov, 
förutsättningar och förväntningar



Utmaning 4 – läsa på

• Tar tid att hänga med
• Anlita rätt kompetens



Utmaning 5 – ansvara 

• Ha med säkerhetsfrågorna
• Påtala behov av lagändringar, för att tex dela 

information mellan myndigheter
• Säkra tillgänglighet för alla
• Tänka flexibelt, utvecklingen går snabbt





Samverkan via eSam



Myndigheter och SKL samverkar
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http://www.skl.se/
http://www.tullverket.se/2.6e3d73401151cda416380001786.html


Kort om eSam
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• Ska underlätta och påskynda digitaliseringen av 
det offentliga Sverige

• Bildades 2015 och har 25 medlemmar
• Finansieras med medlemsavgifter



Vi jobbar tillsammans över gränserna

• Bygger broar
• Skapar verkstad
• Lär av varandra
• Delar utmaningar och lärdomar
• Återanvänder och delar framgångsrecept
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Fem effektmål att styra mot
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Enklare myndighetskontakter med smarta och säkra digitala 
lösningar

Enhetlig rättstillämpning och ett regelverk som stödjer digital 
utveckling

Fler har kompetens inom området digitalisering i samverkan

Gemensamma principer och ramverk används för arkitektur 
och säkerhet

Effektivare informationsutbyte och informationsförsörjning



Fyra prioriterade områden
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Informations-
försörjning

Livs-
händelser

Förut-
sättningarLärande



Några konkreta exempel



Stöd för 
efterlevande
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• Livshändelse
• Samarbete mellan 

Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten 
och Skatteverket

• Hedersomnämnande 
och delad andra plats i 
InUse Awards 2017



Verksamt – en guide för företagaren
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Enklare handläggning av bistånd
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Vägledningar 
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• Vägledningar för digital 
samverkan inom 
arkitektur, juridik, säkerhet 
etc.

• Förvaltar vissa av den 
tidigare E-delegationens 
vägledningar.

• www.esamverka.se/stöd 
och vägledningar

http://esamverka.se/stod-och-vagledning.html


Tack för i dag
Lycka till på digitaliseringsresan!
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