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Förväntningar på att fånga den digitala 

transformationen med universell teknik för lokal 
utveckling, innovation och effektivisering
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”Sverige ska bli bäst i världen på att 
fånga digitaliseringens möjligheter”

Digitaliseringsstrategin

(som en magiska kraft)



Benny i Tärnaby och AI launch på Östermalm
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• Samma land

• Olika situationer

• Skilda förutsättningar

• Samma krav genom 

det kommunala självstyret
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Utgångspunkter i empiriska fall – kräver 
digitalisering ett nytt samhällskontrakt? 
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• Digital kompetens och digital 
mognad i offentlig verksamhet 
(ledare, tjänstemän, personal)

• Digitaliseringsdirektörer har svårt 
att peka med hela handen

• Digitalt utanförskap och 
verksamhet för digital inkludering

• Krav på personal och tjänstemän 
att möta brukare digitalt 
(DigidelCenter i Motala, bibliotek)

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijjuOA-5viAhXC4KYKHcgjAXIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsupport.bankid.com%2F&psig=AOvVaw2VmRLSGhp5FAyAaOZYcxTK&ust=1557955587597307


Hur bygger vi ett hållbart digitalt, smart 
samhälle, där alla kan delta?
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Digitalisering gränsöverskridande ibland, 
men inte i alla situationer
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• Idag kan människor surfa in på tjänster via internet 
på platser som de inte är medborgare i (inte betalar 
skatt), som på bibliotek.  

• Vilket ansvar får kommunerna i digital värld?

• Vilka utmaningar innebär det?  

• Vilka lagar och regler blir det som gäller? 



Nya krav från samhället
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”Samhället ställer krav på myndigheter 
att leverera värde för företag och 
medborgare som är vana vid andra typer 
av kundmöten än de offentlig sektor kan 
erbjuda idag.” 

(Naturvårdsverket 2019, s. 5)



Välfärdsstatens uppdrag på lokal nivå
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• Hur jobbar det offentliga med att upprätthålla 
välfärdsstatens uppdrag i en digital tid?

• Det kommunala självstyret = alla digitala tjänster 
behöver lösas lokalt på 290 sätt för det kommunala 
självstyret? 

• Förslag - ”asymmetriskt kommunalt självstyre”, dvs 
att samverka kring saker på olika sätt och i olika 
grader (jfr 1177)



Förutsättningar för digital 
innovationsspridning
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• Trots löften om gränslösa digitala nätverk så spelar 
platsen fortfarande roll

• Kommunala krav och förväntningar

• Krävs fysisk planering på plats för digital 
innovationsspridning som utvecklar även fysiska 
platser



Tid och plats spelar roll, som Torsten 
Hägerstrand uppmärksammade
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• För Benny i Tärnaby var det svårt att kila över till the 
Sustainable AI launch för att utdela kindpussar vid 
en frukost, precis som för hans besökare
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