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DIGG

• Invigning 3 september 2018

• Huvudkontor i Sundsvall 

• Drygt 40 medarbetare just nu



Leva upp till förväntningarna



+9% +11%
+6%

+3%

+44%

0 ÅR 1-19 ÅR 20-64 ÅR 65-79 ÅR 80+ ÅR

Arbetsför
ålder

Källa: SCB april 2018 och SKL

Avgörande läge för välfärden



Digital transformation – är nästa industriella 
revolution 

Mekanik, vattenkraft 
& ångkraft

1784

Massproduktion, 
elektricitet 

1870

Gränserna mellan digitalt 
& fysiskt suddas ut

2016

Automatisering, 
datorer & IT

1969



Vad är 
digitalisering? 

Verksamhetutveckling med 
teknikens möjligheter och 

kundens fokus



Uppgifter - instruktionen

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





DIGGIBOT

- Robotar som extralärare!

De ska hjälpa när man har en 
fråga, då kan man gå tidigare 
hem, 
för att ha fått hjälp så man 
har sluppit vänta på hjälp.



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



• öka digitaliseringstakten.

• etablera det digitala ekosystemet

• säkerställa ändamålsenlig 
digitalisering.

Strategiska mål

För offentlig förvaltning ska DIGG:



Prioriterade områden 2019

E-legitimation
E-faktura /
E-handel

Webb-

tillgänglighet

Regerings-
uppdrag

Mina 
Meddelanden

Analys och 
omvärld



Data - det nya guldet



Uppdraget kring grunddata

Resultat

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

Beskrivning av behov och nytta

Förslag till principer och riktlinjer

Förslag till fortsatt arbete

Deltagande myndigheter

• DIGG (samordnare)

• Bolagsverket

• Lantmäteriet

• Skatteverket

• Samverkan med t.ex. SKL & eSam

Slutredovisat 30 april 2019



Förslag till fortsatt arbete

Ett nationellt ramverk för grunddata etableras

Ansvar införs på olika nivåer
• Nationellt - DIGG

• Informationsdomäner
• Företag – Bolagsverket

• Person – Skatteverket

• Geodata – Lantmäteriet

Riktlinjer och principer för grunddata införs



Uppdraget kring elektroniskt informationsutbyte

Syfte och innehåll

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

Deltagande myndigheter
• DIGG (samordnare)

• Bolagsverket

• Domstolsverket

• E-hälsomyndighetet

• Försäkringskassan

• Lantmäteriet

• Skatteverket

• Samverkan med t.ex. SKL & eSam

Slutredovisning 15 augusti 2019



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

Syfte 

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

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



Ett program som innefattar flera delar

Stärka offentlig sektors förmåga inom 
Öppna data | Öppen och datadriven innovation | AI 

Utveckling av den svenska 
dataportalen i linje med 

användarnas behov

Utveckla 
oppnadata.se till 

inspirationsrik 
plattform som 

stöder innovation 
och delaktighet

Utveckla koncept 
för att 

tillhandahålla  
förvaltnings-

gemensamt stöd

Öka förmågan i offentlig sektor att 
tillgängliggöra öppna data

Ta fram 
förvaltnings-

gemensamma 
riktlinjer, verktyg 

och stöd.  

Öppna data –
Insatsteam

Öka förmåga att bedriva öppen och 
datadriven innovation

Pilotverksamhet 
på  challenge-

plattformen inom 
datamogna
domäner 

tillsammans med 
relevanta policy-

och 
utvecklingslabb

Främja startups
export av svensk 

GovTech

Öka förmågan 
att tillämpa AI

Kartläggning, och 
analys 

förvaltnings-
gemensam AI 

utveckling

Handlingsplan för öppna data | Åtgärdsförslag för förvaltningsgemensam AI-utveckling



När lyckas vi?



Digitalt ledarskap

Våga misslyckas

Var nyfiken

Sikta sjukt högtKundens röst först

Tillsammans på riktigt

Förstå samtiden – den är i högsta grad digital

Ha roligt

Balans



Kontakta oss

• info@digg.se

• Tfn: 0771-11 44 00

• www.digg.se




