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Kom närmare
digitalisering för
offentlig sektor
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Visionen är ett hållbart digitaliserat
Sverige. Det övergripande målet är
att Sverige ska vara bäst i världen på
att använda sig av digitaliseringens
möjligheter.
– Ur Sveriges Digitaliseringsstrategi
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Regulatoriska krav, lagstiftning samt ett
ständigt närvarande kostnadsfokus är några
utav orsakerna till att digitaliseringen av
offentlig sektor har bromsats. För att
offentlig sektor ska kunna skapa möjligheter
för individen och samhället på ett smartare och
mer effektivt sätt krävs det att man använder
effektiva tjänster. En förflyttning mot molntjänster och genomförande av digitalisering
pågår i en accelererande omfattning i övriga
EU och nordiska länder. För att Sverige
ska kunna upprätthålla ett modernt välfärdssamhälle krävs det att offentlig sektor följer
sitt samhällsuppdrag och börjar verka för en
ökad digitaliseringstakt med användandet av
skalbara tjänster.

Offentlig sektor har inte
behövt dra i handbromsen

Sedan våren 2020 har Sverige likt andra
länder befunnit sig i en tid av tuff prövning
ståendes mitt i en global kris som vi sakta
men säkert håller på att ta oss ur. Vi har följt
utvecklingen samt pandemins branschvisa
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nedslag i ekonomin. Till skillnad från många
branscher i privat sektor har offentlig sektor
inte behövt dra i handbromsen till följd av
minskad aktivitet. Det innebär att man inte
heller har behövt dra ner kostnaderna vad
gäller IT. Vi har tvärtom sett ökade totala ITkostnader till följd av det ökade digitaliseringsbehovet som pandemin riktat sin strålkastare
över.
Tempo och potentiell utväxling på teknisk
innovation har eskalerat dramatiskt och
sätter oerhörd press på hela samhällsfunktioner. Vi måste kunna leda förändring
snabbare och smartare än i andra nationer.
Nya tillämpningar av teknik som bland annat
AI, blockkedjor, IoT, edge och kognitiva plattformar skulle skapa större möjligheter att
standardisera och automatisera många av
de tidskrävande funktioner som används i
offentlig sektor idag. Dessa teknikområden
levereras främst som molntjänster då de
ställer krav på bärande infrastruktur samt
kapacitet på datacenternivå för att fungera.

Miljarder

Sverige vill ligga i framkant när det gäller digitalisering. Samtidigt
väljer 73 procent av svenska verksamheter att begränsa sina
digitaliseringsinitiativ till den digitala kundupplevelsen, i form
av bland annat e-tjänster och mobilapplikationer.1 För att Sverige
ska ligga i framkant framhålls 5G, molntjänster och i förlängningen
drift via datacenter som avgörande teknik för utvecklingen framåt.

55

IT-kostnader
IT-budget

+1,20%

+2,57%

+2,88%

50
45

+2,42%

+4,71%

+0,25%

40

2018

2019

Vid årsskiftet var den genomsnittliga
nationella IT-budgetutvecklingen omkring
4,2 procent för 2021, inkluderat både privat
och offentlig sektor. Med 2020 års händelser
och genomsnittlig svensk IT-budgetutveckling
i åtanke (-2,70 procent) fortsätter samtliga
delar av offentlig sektor att utvecklas. Det är
en positiv samhällsutveckling för att fortsatt
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Myndigheter och verk
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kunna ge stöd åt och driva innovation och
digitalisering framåt. Det är sannolikt att krav
på besparingar och effektivitet kommer att
skjutas på framtiden i ett nytt läge där staten
ökar sin upplåning och kanaliserar medel under
2021 med över 100 extra miljarder2 för att
återstarta svensk ekonomi.

IT-budget, uppdelning
för offentlig sektor

21
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Digitalisering i
offentlig sektor

Förändring i totala IT-kostnader
och IT-budget, offentlig sektor
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Sverige i topp, men
långt ifrån målet
I Europakommissionens Index för digital
ekonomi och samhälle (DESI Index)
hamnar Sverige sammantaget på en andra
plats efter Finland. Mätningen visar på EU:s
medlemsstaters digitala konkurrenskraft
och ger i förlängningen indikation på
Europas digitala prestanda. Mätningen
ser över 5 aspekter; konnektivitet, human
kapital, användning av internettjänster,
integration av digital teknologi och publika
digitala tjänster. I konnektivitet och human
kapital presterar Sverige i topp efter
Danmark respektive Finland, men i kategorin för publika digitala tjänster hamnar
Sverige på en tionde plats och i kategorin
för integration av digital teknologi hamnar
vi på sjätte plats.3

Topp 10
DESI-index 2020
1. Finland
2. Sverige
3. Danmark
4. Nederländerna
5. Malta
6. Irland
7. Estland
8. Storbrittanien
9. Belgien
10. Luxemburg
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Trots att Sverige i ett internationellt
perspektiv ligger i topp blir digitaliseringsresan ofta föremål för kritik. DIGG
(Myndigheten för digital förvaltning) menar
att aktörer i offentlig sektor har en tendens
att fokusera på den interna effektiviteten
snarare än den offentliga förvaltningen i
sin helhet4. Dessutom implementerar
övriga samhället kontinuerligt ny teknik
och nya teknologier i en takt som ökar
gapet mot offentlig sektor.
Som tidigare beskrivits har regleringsmiljön varit ogynnsam där händelser och
incidenter har påverkat EU:s medlemsstater. Detta har påverkat den offentliga
sektorn starkt, inte minst statliga

”

myndigheter, men i slutändan alla företag
som arbetar med uppgifter värda att
skydda. Domstolen i EU ogiltigförklarade
US Privacy Shield Framework som en
överföringsmekanism för export av
personuppgifter (Schrems II-domen).
Därför har den offentliga sektorn blivit
försiktig när det gäller offentliga molntjänster som hanteras av amerikanska
företag. Detta syns alltmer i Sverige än i de
andra nordiska länderna. När nya direktiv

Dessutom implementerar
övriga samhället kontinuerligt
ny teknik och nya teknologier
i en takt som ökar gapet mot
offentlig sektor.

och förordningar har fastställts på EU-nivå
kommer den offentliga sektorn att behöva
gå till aktion när det gäller offentliga molntjänster.
Utmaningen med att driva digitalisering
ligger med andra ord inte i teknisk
innovation, utan det handlar snarare om
ett motstånd som följd av oförmåga att
anpassa och utveckla lagstiftning,
regulatoriska krav, kompetens och
verksamhetsförmåga till att skapa värde
där teknik möter människa.
Vi på Nordlo arbetar löpande för att sätta
våra lösningar i en mänsklig kontext, för
att minska avståndet mellan teknik och
användare. För oss är digitalisering ett
mänskligt hantverk, där digitala lösningar
förenklar och förbättrar människors
arbetsliv och världen i ett större perspektiv.
Givetvis med hänsyn till aktuella lagar och
regleringar.

Human kapital

Integration av
digital teknologi

Publika
digitala tjänster

1. Finland
2. Sverige
3. Estland
4. Nederländerna
5. Storbrittanien
6. Malta
7. Danmark
8. Luxemburg
9. Österrike
10. Tyskland

1. Irland
2. Finland
3. Belgien
4. Nederländerna
5. Danmark
6. Sverige
7. Malta
8. England
9. Tjeckien
10. Litauen

1. Estland
2. Spanien
3. Danmark
4. Finland
5. Lettland
6. Litauen
7. Nederländerna
8. Österrike
9. Irland
10. Sverige
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Offentlig sektor
efter Covid-19
Automatisering och digitalisering i
offentlig sektor blir allt viktigare i fasen
efter pandemin där fokus kommer vara
på en mer kontaktlös ekonomi och på att
implementera fler kontaktlösa processer.
Det innebär högre flexibilitet och utökad
service i processer som görs mer och mer
oberoende av mänsklig inblandning.
Molntjänster är en av de underliggande
tekniker som mest framgångsrikt bidrar till
en ökad flexibilitet och digitalisering. I
privat sektor är molntjänster redan en
norm medan en lång resa fortfarande
återstår för offentlig sektor att komma
ikapp5. Flera centrala teknikområden
som kommer bli än mer avgörande framåt,
exempelvis RPA, Artificiell Intelligens och
IoT för automatisering och digitalisering,
levereras primärt som molntjänster då de
kräver kapacitet på datacenternivå för att
kunna skapa kundvärde.
Skalbara tjänster bör
användas där det är möjligt
Offentlig sektor har ett samhällsansvar
att både vara kostnadseffektiv och stödja
de svenska alternativen som finns. En
bakomliggande orsak till att offentlig
sektor halkat efter i digitaliseringen
beror på en utbredd försiktighet kring ITsäkerhet och hanteringen av data.
Försiktigheten grundar sig till stor del på
Sveriges tolkning av CloudAct (Schrems
II) som kom under sommaren 2020 och till
följd av denna har tillväxttakten för molntjänster mattats av. Det senaste i raden
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Vi får inte låta säkerhetsfrågan stå i vägen. Vi
måste arbeta med ett
gemensamt lösningsfokus där säkerhet och
digitalisering kan mötas.

av förhindrade planerade investeringar är
exempelvis införandet av Microsoft Teams
hos Skatteverket och Kronofogden6 samt
Integritetsskyddsmyndighetens (IMY)
sammanfattande råd till Stockholm stad.7
För att kunna dra nytta av de direkta och
indirekta effekterna av digitaliseringen
behöver gapet mellan sektorerna minska,
och utvecklingen gå mer i takt. Detta
arbetet behöver börja i offentlig sektor.
På grund av mediala incidenter och
aktörers uttalanden har ett nytt läge uppstått, som hotar möjligheten att utnyttja IT
för offentlig sektors fortsatta utveckling.
Samtidigt riskerar vi även att missa de
politiska mål som är uppsatta inom EU
och Sverige. För att vi ska lyckas nå de
digitaliseringskrav som regeringen ställer
får vi inte låta säkerhetsfrågan stå i vägen.
Vi måste arbeta med ett gemensamt lösningsfokus där säkerhet och digitalisering
kan mötas.

All information ska inte hanteras i molnet,
men i de sammanhang där vi kan dra nytta
av flexibla tjänster bör det göras. Förflyttningsresan pågår i en accelererande
omfattning i övriga EU och nordiska länder,
medan rörelsen för att utnyttja molntjänster avstannat temporärt hos oss. Det finns
en inneboende risk i att inte kunna utnyttja
skalfördelar både för kostnad, kapacitet
och innovationskraft. Att varje kommun

eller myndighet själva ska lösa samma
problem är inte effektivt och det är också
här vi som leverantör har vår styrka. Vi kan
era utmaningar och har lång erfarenhet av
att lösa upp dessa knutar.
Digitaliseringsresan är lång och det
finns högt satta krav på digital säkerhet.
Därför har vi gjort det till vår mission att
digitalisera Sveriges offentliga sektor.

Tillväxttakt
molntjänster
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Majoriteten av svensk offentlig sektor
har en lägre mognadsgrad gällande
molntjänster8, alltså kunskap för vad det
innebär och inte huruvida man använder
molntjänster eller inte. För att Sverige ska
kunna utnyttja mer direkta och indirekta
effekter av ökad produktivitet och ökad
innovation krävs det att offentlig sektor
börjar använda sig av molntjänster i större

2020

2011

2022

2023

utsträckning. Radar har tidigare kunnat
fastställa att mogna verksamheter uppvisar
(oavsett användande av molntjänster):

20 procent lägre operativa
IT-kostnader

17 procent högre kapacitet
att bidra till innovation
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Mer och
bättre data
Data har blivit en viktig tillgång för
samhällsutveckling. Samtidigt som det är
ett allt viktigare konkurrensmedel i privat
sektor, är det även en resurs som bidrar
till stort värdeskapande i offentlig sektor.
Tillgång till mer och bättre data gör att
verksamheten enklare kan ta välgrundade
beslut och höja sin kunskap, vilket har lett
till en explosion av nya tjänste- och affärsmodeller.
Genom att underlätta och ta vara på det
datadrivna värdeskapandet kan vi också
dra nytta av fördelar och hantera framtidsutmaningar. Datacenter möjliggör ökade
flöden där fler användare och fler tjänster
skapar större datamängder med krav på
högre hastigheter. Svenska datacenter
är hem för många digitala tjänster och
applikationer. Med en alltjämt tilltagande
användning av data, och nya tekniker som
5G och IoT kommer mängden data som
genereras att öka stort och sannolikt
ge upphov till många nya tjänster och
tillämpningar. Vilket fortsatt ökar behovet
av svenska datacenter.
Ekonomistyrningsverket drog slutsatsen
att både regeringens och myndighetsledningarnas styrning av IT-verksamheten
behöver utvecklas för att tillvarata
digitaliseringens möjligheter. Det gäller
såväl styrning av kostnader som styrning
mot nytta och värde. Ur en ekonomisk
aspekt gör moderna datacenter det möjligt
att eliminera tillfälliga behov och bara
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För att kunna
säkerställa en hållbar
digitalisering har ett
av Nordlos datacenter
certifierats enligt
Fossil Free Data.

betala för det man faktiskt behöver.
Därmed försvinner investeringströskeln
för många beräkningsintensiva projekt.
Nordlo tillhandahåller datacenter i
Sverige som är av högsta prestanda
med hög säkerhetsnivå, att bygga upp
motsvarande infrastruktur i egen regi är
oerhört krävande, kostsamt och nästintill
omöjligt. Det handlar inte bara om servrar,
fysiska lokaler och kompetensen till
drift utan det kräver stor kunskap kring
exempelvis strategier för datalagring,
prestandaoptimering, säkerhet,
övervakning och inte minst finansiell
uthållighet.
För att kunna säkerställa en hållbar
digitalisering har ett av Nordlos datacenter
certifierats enligt Fossil Free Data, en
global märkning för hållbar datahantering
som uppfyller strikta energieffektiva
åtgärder. Våra datacenter håller även en
hög säkerhetsnivå där övervakning sker
dygnet runt genom automatiserade
processer och larm. Ett av våra datacenter
har dessutom tilldelats en säkerhetsklass
så hög att dess lokalisering är sekretessbelagd. Att använda tjänster från Nordlo
innebär med andra ord goda förutsättningar
för att påskynda verksamhetens hållbarhets- och säkerhetsarbete genom IT. Du
kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete
och våra datacenter på nordlo.com, samt
i vår hållbarhetsredovisning.
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Kliv ombord
med oss på resan

Sverige står nu inför ett viktigt vägskäl
där en passivitet och rädsla för digitaliseringens möjligheter riskerar att påverka
Sveriges utveckling negativt på alla plan.
Nedan har vi sammanställt en kort handlingsplan på hur det kan se ut när ni tar
första stegen på resan.
Det ska påpekas att det inte finns ett
slut på förändringsresan då nya tekniker,
processer och innovationer ständigt
kommer vara aktuella att implementera
och ta hänsyn till. Vi ser IT och
digitalisering som ett fortlöpande förändrings- och förbättringsarbete. Till dessa
avseenden blir en handlingsplan något
missvisande men vi hoppas på att kunna
illustrera ett ungefärligt förfarande.
Att kompetensförsörja själva
eller hitta en proaktiv partner?
Först och främst måste man i verksamheten bestämma sig för om man ska göra
förändringsresan själv eller om man ska
hitta en resepartner. I detta fall är
ensam inte starkast. Att försörja den
IT-kompetens som krävs för en framgångsrik utveckling i offentlig sektor är inte ett
framgångsrecept. Det krävs en särskild
skicklighet och förståelse för att vara en
nära partner i förändring. Genom att förstå
de unika utmaningar och möjligheter
som offentlig sektor står inför så kan
en proaktiv partner erbjuda branschen
bästa lösningar för er verksamhet.
Utredning av nuvarande situation:
Genomlysning av verksamheten
Oavsett om man väljer att kompetensförsörja själv eller ta hjälp av en partner
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är det viktigt att kontinuerligt göra en
genomlysning av verksamheten. Enkla
frågor blir här essentiella för att förstå hur
verksamheten fungerar där både hårda och
mjuka värden blir viktiga. På Nordlo har
vi en utarbetad process där vi kartlägger
kundens behov och resa till önskat läge.
För att förflyttningen ska hända krävs en
kartläggning av såväl IT-situationen som
övriga organisationen. Vilka mål har ni
och hur kan IT stötta er förändring?
När genomlysning av verksamheten har
gjorts blir det i nästa skede viktigt att
förstå IT-situationen i mer detalj. Vi gör
detta genom tre steg: En teknisk och
strategisk analys, samt en applikationsutredning. Den tekniska analysen av
nuvarande situation bör se till servrar,
CPU-minne, OS version och IOPS för att
få en helhetsbild om vilken IT som ligger
som grund till verksamheten idag.
I applikationsutredningen är intervjuer
ett viktigt verktyg för att förstå vilka
applikationer som används samt i vilket
syfte. När man arbetar inom offentlig sektor är det även viktigt att förstå vilka lagar,
reglingar, policys och processer som finns
och hur applikationerna verkar kring dessa.
Det är exempelvis viktigt att hålla sig
uppdaterad på vad som gäller kring
GDPR och OSL.
Den strategiska analysen består av en
omvärldsanalys av verksamhetens
omgivning, där vi sätter upp mål och
visioner om hur målmiljön ser ut och det
blir även viktigt att sätta riktlinjer för
säkerheten.
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Datasäkerhet som är
anpassad för offentlig sektor
Säkerheten är A och O. Alla verksamheter
inom offentlig sektor är olika och därför
finns det inte ett framgångsrecept som
gäller för alla. Vi skräddarsyr därför
lösningar efter kundens behov och den
miljö de verkar i. Oavsett lösning håller
våra datacenter en hög säkerhetsnivå, de
är dessutom alla lokaliserade i Sverige
samt håller låga PUE-tal. Våra specialister
övervakar era system dygnet runt och
kontrollerar dessutom att er plattform
följer de aktuella lagar, regleringar och
rekommendationer som finns tillskrivna.
Genom att ansluta hela eller delar av
sin verksamhet till publika eller privata
molntjänster uppfyller verksamheter inom
offentlig sektor sitt samhällsuppdrag i att
ta vara på kostnadseffektiva lösningar
samt stödja de svenska alternativ som
finns tillgängliga. Därigenom ökar också
möjligheterna med den flexibla arbetsplatsen och ökade kontaktlösheten som
kommer bli en ny vardag efter pandemin.
Lösningar som effektiviserar
verksamhetens egna processer
Automatisering och standardisering av
annars tidskrävande processer gör att
ni kan leverera det högsta möjliga medborgarvärdet. Genom att automatisera
handläggning av enklare ärenden inom
exempelvis vård och omsorg, utbildning,
socialtjänst och avgiftshantering inom
olika områden skapas förutsättningar för
en mer effektiv och kvalitativ service till
privatpersoner och företag.
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En fortsatt resa
Som tidigare nämnts tar inte förändringsresan slut. Att arbeta med IT är ett ständigt
pågående förbättringsarbete för att hålla
verksamheten uppdaterad. Stödet från en
kompetent IT-partner får den egna
verksamheten att hålla kurs på resan.
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