
En uppgift en gång
Några tankar kring informationsförsörjning inom och med offentlig sektor





Snabbfakta

• Invigning 3 september 2018

• Huvudkontor i Sundsvall 

• 45 medarbetare just nu



Uppgifter - instruktionen

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



Förenkla människors vardag



Det här med arkitektur…

Koncernarkitektur

Enterprise architecture

IT-arkitekt

Informationsarkitekt

Verksamhetsarkitekt

Säkerhetsarkitekt

Lösningsarkitekt

Strategi

Verksamhets-
plan

Utvecklings-
portfölj

Upphandling

Projekt
Förändrings-

process

Chefsarkitekt

Styrning

…



Vart är vi någonstans?

Internationell nivå/EU

Nationell/koncernnivå

Sektorsgemensam

Myndighetsgemensam

Myndighet A Myndighet B

Kommungemensam

Kommun A Kommun B

Landstingsgemensam

Landsting A Landsting B

Länsstyrelsegemensam

Länsstyrelse A Länsstyrelse B



Tillsammans
”EU-frågorna får allt större påverkan på organisationens 
arbetet”

”Vi behöver lära av varandra och att skala upp goda 
lösningar”

”I framtiden kommer vi behöva göra mer för mindre pengar. Då 
ökar behovet av samverkan för att få ut mer samhällsnytta. Vi 
behöver titta på det gemensamt.” 

Några röster

”Det pågår så mycket - jobbar vi åt samma håll?”

”Privatpersoner och företag möter hela offentlig sektor – vi 
behöver få det att hänga ihop.” 



Tillsammans - arkitektur

Referensgrupp för 
arkitektur

Myndigheterna + SKL

Arkitektur för digital 
utveckling (ADU)

Kommuner/regioner

Landstingens 
arkitekturråd

Landstingen 

Länsstyrelsernas 
gemensamma kansli

Länsstyrelserna 

Bred involvering

Nyckelpersoner

Förståelse för varandra

Gemensam energi



Tillsammans behöver vi

• hitta de viktigaste gemensamma områdena

• en riktning

• vara mer proaktiva i EU-arbetet



Viktiga gemensamma områden



EU-arbetet

• Varför blir vi förvånade?

• Reaktiv till proaktiv



EU-arbetet

• Mål och inriktningar

• Direktiv och förordningar
• GDPR, EIDAS

• Free flow of non-
personal information

• Single Digital Gateway

• Insatser och program
• CEF

• TOOP

• ISA^2



Riktningen

Syfte

Stödja offentliga organi-
sationer att digitalt samverka 
och fungera effektivt 
tillsammans, till nytta för 
privatpersoner, företag och 
samhället i stort.

Målgrupp

Offentliga organisationer



13 grundläggande principer

1. Samverka som förstahandsval

2. Arbeta aktivt med juridiken

3. Öppna upp

4. Skapa transparens till den interna hanteringen

5. Återanvänd från andra

6. Se till att information och data kan överföras

7. Sätt användaren i centrum

8. Gör digitala tjänster tillgängliga och inkluderande 

9. Gör det säkert

10. Hitta rätt balans för den personliga integriteten

11. Använd ett språk som användarna förstår

12. Gör administrationen enkel

13. Ha helhetssyn på informationshantering

41 rekommendationer

Principer och rekommendationer



Det digitala mötet



Medborgarna i centrum…



Information och data



Integritet

Min information är 
din information

Min information är 
bara min information

”den enskildes rätt till privata tankar och förtrolig 
kommunikation med andra, samt den enskildes möjligheter att 
själv avgöra vem som i olika sammanhang ska få ta del av 
uppgifter som rör denne. I den rätten ligger även ett skydd mot 
registrering, spridning eller annan behandling av felaktiga, 
kränkande eller påhittade uppgifter.”
Integritetskommittén SOU 2016:41



Riktningen verkar vara att…

Jag avgör att….

01010001110010

01010001110010



Förskjutning av uppgifter…

s.k. öppna API:er

Verksamhetssystem



Förskjutning av uppgifter…

Centralt register Digitala original
Distribuerat förtroende



Information och data



Säker och effektiv tillgång till grunddata

Vilka?

• Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket, DIGG

Man ska

• Analysera och beskriva behoven och nyttan av grunddata

• Identifiera vilka egenskaper som kännetecknar grunddata

• Lämna förslag på eventuella ytterligare uppgifter som bör definieras som 
grunddata

• Lämna förslag på riktlinjer för grunddata

• Analysera konsekvenserna av förslagen

• Föreslå nödvändiga åtgärder för en anpassning till riktlinjerna



Säkert och effektivt informationsutbyte 
i offentlig sektor
Vilka?

• Bolagsverket, Domstolsverket, e-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, 
Lantmäteriet, Skatteverket, DIGG

Man ska

• Göra en behovsanalys (utbyte av strukturerad och ostrukturerad information)

• Omvärldsanalys (bl.a. eDelivery, x-road, soumi.fi informationsled, SHS)

• Förslag till förvaltningsgemensamma lösningar

• Förslag till åtgärder för ett långsiktigt användare av lösningarna

• Förslag till andra åtgärder för att möta behoven



https://www.youtube.com/watch?v=npbxFoNasDk

https://www.youtube.com/watch?v=npbxFoNasDk


Tack

mikael.osterlund@digg.se

www.linkedin.com/in/mikael-österlund

mailto:mikael.osterlund@digg.se
http://www.linkedin.com/in/mikael-österlund


EIF är inarbetat

• 12 principer

• 47 rekommendationer


