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Data som 
strategisk 
resurs



”Ett hållbart välfärdssamhälle som 
möter människors framtida behov”

DIGG:s vision



Ett samhälle i förändring

82 % har hämtat 
information från 

myndigheters hemsidor 
eller appar. SCB.

Bara 27 % upplever att 
kommuner och regioner lever 

upp till deras förväntningar 
på digital service. SKR.

96 miljoner 
inloggningar på 
1177.se. EHM.

Sverige kan spara 140 
miljarder varje år genom att 

bli bättre på att använda 
artificiell intelligens. DIGG.

82 % 27 % 96
miljoner

140
miljarder



Vårt uppdrag

Vi ska följa upp och 
analysera samhällets 

digitalisering.

Vi ska hjälpa 
regeringen att fatta 

välinformerade beslut.

Vi ansvarar för 
Sveriges digitala 

infrastruktur.



En organisation i 
kraftig tillväxt…

112 medarbetare, 
en ökning med 73 

personer sedan 2018.

På DIGG arbetar vi 
flexibelt från 19 orter.

Under 2021 arbetade vi 
med 26 regeringsuppdrag.

112 19 26



Så här
lyckas vi!

Data

Infrastruktur

Arbetssätt

Innovation







Analys och 
uppföljning
Vi identifierar vad som behöver göras och vi följer 
upp att utvecklingen går åt rätt håll.



Exempel

Analys och uppföljning

Förser regeringen 
med underlag.

Sammanställer statistik, 
gör uppföljningar och 

omvärldsanalyser.

Följer upp e-fakturalagen 
och lagen om tillgänglighet 
till digital offentlig service.

Vår verksamhet utgår 
från våra analyser.



Ledning och 
samordning
Vi driver och koordinerar insatser för ökad 
digitalisering, både nationellt och internationellt.



Exempel

Ledning och samordning

Ena – Sveriges 
digitala infrastruktur.

Digital arena för 
samverkan kring data 

och innovation.

Samordning inom EU 
och internationellt.

Samordning av arbetet 
med e-legitimering 
och e-underskrifter.



Digitala tjänster
Vi utvecklar och tillhandahåller digitala lösningar 
och tjänster – själva och tillsammans med andra.



Exempel

Digitala tjänster

Infrastrukturen för 
svenska Covidbevis.

Infrastruktur för  
digitala meddelanden.

Den statliga brevlådan 
Min Myndighetspost.

Sveriges dataportal.



Kunskap och stöd
Vi utbildar och ger den vägledning som andra 
behöver för att fortsätta sin digitala omställning.



Exempel

Kunskap och stöd

Regler och 
rekommendationer.

Digital tillgänglighet. Nätverk och 
seminarier.

Kundtjänst 
och support.



Exempel

Digg.se

35
regler och rekommendationer på digg.se.

3
områden inom vilka du kan söka 
information om vad som gäller. 

Fler områden tillkommer löpande.



Nya nationella rekommendationer 

 För offentliga aktörer m.fl.
Öppen remiss
 Lanseras till sommaren/aug
 senare med praktiska exempel 

(drivs av e-Sam)



OECD rankning

(Länk)

 Sverige, plats 32 av 33
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Mängden data Tillgänglighet Stöd för återanvändning

https://www.oecd.org/digital/digital-government/open-government-data.htm


Föreslås träda i kraft 1 augusti 2022

En ny lag!En nationell 
datastrategi!

Lanserades i  oktober 2021



Föreslås träda i kraft 1 augusti 2022

En ny lag!En nationell 
datastrategi!

Lanserades i  oktober 2021

Enklare 
regelefterlevnad!



Från tidsbegränsad systemhantering 
Till långsiktig informationshantering



Från tidsbegränsad systemhantering 
Till långsiktig informationshantering

Minskade 
inlåsningseffekter!



Sveriges dataportal 
(www.dataportal.se) 



Sveriges dataportal 
(www.dataportal.se) 

Datadriven 
innovation!



Ett skifte i fokus 
- data som möjliggörande

 Att lägga grunden för ”data som 
strategisk resurs” som möjliggör 
avancerade tillämpningar

Avancerade 

datatillämpningar

• AI
• Datamining
• Big Data
• Analytics
• MDM
• …

Grundläggande datastyrning- och hantering

Datastyrning Datakvalitet

Datadrift Datahanteringsstrategi



Samhället

En offentlig aktör

En del av ett större sammantaget stöd

Anskaffning av 
information och data via 

upphandling

Intern användning av 
information och data

Öppen eller kontrollerad 
delning av data

Rekommendationer för 
upphandling av information och 
data med inbyggd öppenhet

• Nationella principer för att tillgängliggöra information (VAD)
• Vägledning för att tillgängliggöra information (HUR)
• Rekommendationer för öppna licenser och immaterialrätt (HUR)

• Nationell API Profil
• API playbook
• (för bl.a. utveckling 

av e-tjänster)

Öppna och delade 
data, bl.a. grunddata

• Ramverk för grunddata

Aktörer som 
kan använda 

data som 
stretegisk

resurs



Omfattning – där data finns!

Digitala och tekniska lösningar 

- som hanterar, producerar eller tillhandahåller data, 
t.ex. verksamhetssystem, samverkansplattformar, 
tjänste- eller API plattformar, register, samt 
sensorer och mätstationer den upphandlande 
organisationen upphandlar och hanterar själv. 

Digitala tjänster

- som behandlar, genererar eller samlar in data och 
information, t.ex. sensorer och andra typer av 
Internet of things-enheter eller tekniska lösningar 
som upphandlas som en tjänst. 

Informationsprodukter

- som innehåller information eller data, t.ex. 
kostinformation om skolmaten, 
produktinformation om förbrukningsvaror 
eller rapporter och dess bilder och 
underlagsdata eller terminologier.

Undersökningar och utredningar 

- uppdrag där en tredje part genererar data 
och information i digitala format på uppdrag, 
t.ex. utredningar inför detaljplaner, 
enkätundersökningar till medborgare eller 
rapporter. 



Kravområden

1. Rätten till information ska säkras
2. Strukturerad data för delning
3. Terminologi och språk som möjliggör 

interoperabilitet
4. Långsiktigt hållbara domäner och länkar
5. Möjliggör åtkomst till informationen
6. Dokumentation som stödjer god datahantering
7. Rätt till förvarning och stöd vid förändringar i 

informationshanteringen



Avgränsningar

Dessa rekommendationer omfattar inte ett antal närliggande områden som 
antingen anses redan vara täckta av andra rekommendationer eller som anses 
vara områden för framtida vidareutveckling:

❏ allmänna rekommendationer för upphandling

❏ informationssäkerhet i allmänhet med t.ex. GDPR, Schrems II och 
molndrift

❏ frågor som rör IT-utveckling i stort som t.ex. användbarhet i tekniska 
lösningar och tekniska krav kopplat till den upphandlande 
organisationens befintliga tekniska plattform

❏ öppen källkod (men möjlig inkludering framöver)



Rätten till information ska säkras

Tillräckliga rättigheter säkerställer att den upphandlande 
organisationen kan använda informationen som man vill och 
behöver över tid, samt att det blir enklare och billigare att 
eventuellt tillgängliggöra informationen.

Situationer:

• Informationen skapas av den upphandlande organisationen men ska hanteras av 
leverantören

• Informationen skapas av leverantören men ska användas i den egna verksamheten
• Andra parter använder informationen som omfattas av upphandlingen
• Rättigheter som möjliggör ev. framtida organisationsförändringar

1



Strukturerad data för delning

För att data ska kunna användas effektivt sätt i 
verksamheten, och kunna delas för vidareutnyttjande 
om så är lämpligt.

Här är det viktigt att ställa krav på format, struktur 
och specifikationer som ska följas. 

Att beakta:

• Informationstypen påverkar kravställningen
• Information ska om möjligt levereras strukturerat
• Följ specifikationer för data
• Möjliggör senare hantering av känsliga uppgifter

2



Terminologi och språk som 
möjliggör interoperabilitet

För att data ska gå att använda effektivt och kunna kombineras 
måste den kunna tolkas och förstås (bl.a. maskinellt). 

Det är då viktigt att ställa krav på terminologier och språk som 
ska användas. 

Att beaktas:

• Kravställning mot befintlig terminologi
• Behov av ev. ny terminologi
• Relaterade språkkrav

3



När upphandlad lösning innebär publicering på internet är det 
viktigt att möjliggöra en långsiktigt hållbar strategi för hur man 
hanterar domäner och länkar så att dom blir beständiga över tid.

Detta är viktigt både för att uppnå bra informationssäkerhet och för 
att förenkla ett senare tillgängliggörande av data- och 
informationsmängder. 

Beakta följande:

● Tillhandahåll information på en webbadress som ni kontrollerar
● Använd beständiga identifierare
● Länka till andras information 

Långsiktigt hållbara 
domäner och länkar4



En offentlig aktör bör ha rätten och möjligheten att komma åt 
och använda all information som omfattas av upphandlingen 
under förutbestämda former även om den hanteras och 
förvaltas utanför den egna organisationen. 

Beakta följande:

● Kravställ på “Öppenhet som standard”
● Hantera olika målgruppers behov av åtkomst till data
● Hantering av datatjänster och API’er
● Använd maskinläsbara och öppna format
● Skapa säker åtkomst till informationen

Möjliggör åtkomst till 
informationen5



För att den upphandlande organisationen ska ha goda 
möjligheter att hantera och dela information på ett effektivt 
sätt behöver information och tekniker för åtkomst åtföljas av 
dokumentation och stöd som underlättar användningen. 

Beakta följande:

● Specificera vad som ska dokumenteras och hur
● Specificera hur dokumentation och annat stöd ska hanteras över tid

Dokumentation som stödjer 
god datahantering6



För att verksamheterna ska ha goda möjligheter till att hantera 
förändringar, tex kunna minimera oplanerade insatser och kostnader, 
bör krav ställas kring rättigheten till att bli förvarnad vid ändringar 
som påverkar de aktuella data- och informationsmängderna. 

Syftet är att stärka den upphandlade partens proaktiva planerings-
och omställningsförmåga. 

Följande bör beaktas: 

● Specificera formerna för förvarningar inför förändringar
● Specificera annat stöd för förändringar av informationshanteringen
● Ta höjd för eventuellt avslut på en datahantering

Rätt till förvarning och stöd vid 
förändringar i informationshantering7



Informationsseminarier om den 
nya öppna data lagen

• 4 april
• 2 maj
• 7 juni

• Kommande: information om dessa rekommendationer

Anmäl dig på:

https://www.digg.se/
om-oss/evenemang

https://www.digg.se/om-oss/evenemang


Kontakta oss
Telefon: 0771-11 44 00, vardagar 09-16
E-post: info@digg.se

www.digg.se
Mynewsdesk

LinkedIn
Twitter

https://www.mynewsdesk.com/se/digg-myndigheten-foer-digital-foervaltning
https://www.linkedin.com/company/digg-sverige
https://twitter.com/DIGG_Sverige
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