DET
D I G I TA L A
MALMÖ
Program för Malmö stads digitalisering 2017–2022

S A M M A N FAT T N I N G

Programmet i korthet
Digitaliseringen sker i en rasande takt. Den påverkar och omformar
människors liv. För att möta denna framtid, för att kunna förnya samhällsservicen, måste Malmö stad på ett strukturerat sätt arbeta och förhålla sig
till digitaliseringens möjligheter.
I det här programmet finns fyra övergripande mål,
med tillhörande effekter:

Ö V E R G R I PA N D E M Å L

Stärkt demokrati och
ökad inkludering

EFFEKTER
1. Stärkt förtroende för Malmö stads 			
hantering av personlig information
2. Ökat digitalt innanförskap
3. Ökad medborgarpåverkan

Mer ändamålsenlig
och tillgänglig service

Ökat samspel i staden

1. Enklare och mer sömlös digital service
2. God tillgång till service för alla grupper
3. Mer individanpassad service

1. Starkare relation mellan individen och 		
stadens fysiska rum
2. Ökad interaktion mellan människor
3. Det ekologiska fotavtrycket minskar

Ökad verkan
i samhällsservicen

1. Mer personlig kontakt
2. Ökat och bättre vidareutnyttjande
av information
3. Mer verksamhetsnära utveckling
4. Ökat utbyte där mest värde skapas
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S A M M A N FAT T N I N G

Programmet slår också fast grunden för allt digitaliseringsarbete i Malmö stad:
Behov och upplevelser i centrum
– Har jag involverat dem som berörs?
Gränsöverskridande samarbete och medskapande
– Har jag involverat andra inom Malmö stad och andra aktörer som också
jobbar med dem som berörs?
Skapa värden på nya sätt
– Hur kan det digitala användas för att göra nytta på nya sätt?
I Principer för Malmö stads digitalisering, beskrivs principer för finansiering
och styrning. Här beskrivs även hur arbetet organiseras genom fyra olika
fokusområden:

Välfärdsutmaningar
och sociala
innovationer
Det digitala
mötet

Framtidens
arbetsplats
Den smarta
staden

Fokusområdena kan ses som arenor för samarbeten, där flera olika aktörer
bjuds in. Såväl offentliga som näringsliv.
Med det här programmet Det digitala Malmö – vill Malmö stad skapa
förutsättningarna för morgondagens samhällsservice. Malmö är – och ska
vara – en levande och livskraftig stad. Vi har alla möjligheter.
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FÖRORD

En hjärtefråga för Malmö
Det har skrivits spaltkilometrar om digitaliseringen och hur den påverkar
våra liv. I dag och i morgon. Det som i dag kan te sig som framtidsfantasier,
kan i morgon vara en helt naturlig del av vardagen. Något som man knappt
tänker på.
Just därför behöver vi ta tillvara på allt det fantasikittlande i dag, här i Malmö.
Vi har fantastiska möjligheter.
Vi har en rad olika aktörer som kan bidra med sina kunskaper och kompetenser. Vi har en aktiv högskola. Vi har skickliga yrkeshögskolor. Och vi har
ett näringsliv med entreprenörer som utforskar gränslandet mellan sociala
innovationer, digital teknik och kommunikation.
Men Malmö är också en stad med utmaningar. Det finns ett utanförskap
och en ojämnt fördelad hälsa. En situation med många nya unga personer
i arbetslöshet och en äldre befolkning i behov av service. Färre personer får
bekosta servicen för allt fler. En ökad förväntan på en god och annorlunda
service där digitala kanaler blir allt viktigare. Med högre tillgänglighet och
större insyn. En förväntan på att offentliga myndigheter samspelar och möter
medborgaren på ett enklare sätt i alla hens livssituationer.
Så vad kan kommunen, med sina nämnder, förvaltningar och
personal göra?
Massor. För det första kan vi samla alla aktörer i Malmö som vill och kan
förbättra och förnya servicen till medborgarna. För det andra kan vi hjälpa
till att sätta upp mål och strukturera arbetet, så att vi fokuserar vår kraft.
För det tredje kan vi utveckla både oss själva och hur vi förhåller oss till,
och arbetar med, medborgarna, civilsamhället och näringslivet.
Därför har vi tagit fram Det digitala Malmö. Med fyra övergripande mål
vill vi rikta digitaliseringen så att vi stärker Malmö som stad.
I slutändan handlar det om följande fråga:
Vad kan vi göra, med hjälp av digitaliseringen, för att göra livet lite enklare
och bättre för malmöborna?
I dag och i morgon. Här i Malmö.
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ÖVERSIKT

Några ord om hur det
hänger ihop
Det digitala Malmö består av två delar:

Riktning för Malmö stads digitalisering, som handlar
om VAD Malmö stad vill uppnå.
Den inledande delen har som uppgift att samla och rikta
Malmö stads arbete med att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter för att förnya samhällsservicen. Digitaliseringen
har en omfattande påverkan på samhället, och utvecklingen
går snabbt. Malmö stad – och andra offentliga aktörer –
behöver därför utveckla förhållnings- och arbetssätt
gentemot medborgare, civilsamhälle och näringsliv.

Principer för Malmö stads digitalisering, som handlar
om HUR Malmö stad vill uppnå riktningen.
Principerna beskriver hur organisationen Malmö stad ska
agera för att uppnå målsättningarna och effekterna i
programmet. Den beskriver hur de fyra fokusområdena ska
fungera samt principer för styrning och finansiering.

Det digitala Malmö innehåller alltså dels den övergripande inriktningen för
Malmö stads digitalisering, dels principer för att uppnå riktningen. Övriga
styrdokument som kopplar till digitaliseringen ska revideras för att vara
följsamma till programmet. Nya styrdokument som reglerar sakområden
kopplade till digitaliseringen kommer också arbetas fram.
I det här dokumentet förekommer en rad olika begrepp, som för olika
människor kan innebära olika saker. Begreppslistan reder ut det hela på
sidan 24.
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RIKTNING

Riktning för Malmö stads
digitalisering 2017–2022
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RIKTNING

Effekter svarar på frågan varför något ska göras. De beskriver
ett framtida önskat tillstånd som är värt att arbeta mot och ska
användas för att motivera vilka insatser som ska göras.
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RIKTNING

Övergripande mål

Stärkt demokrati och
ökad inkludering
År 2022 har digital infrastruktur, digitala verktyg och en ökad digital
kompetens stärkt vår demokrati. Alla som bor och verkar i Malmö har
förmågan att använda digitala tjänster och vet hur de ska navigera ett
digitalt samhälle. Vi har skapat ett digitalt innanförskap. När fler känner
sig inkluderade så kan fler göra sina röster, åsikter och önskningar hörda.
Och våra beslutsfattare, såväl politiker som tjänstepersoner, har fått en
tydligare bild av medborgarnas behov.
Dessutom har digitaliseringen underlättat för var och en att ta del av
Malmö stads service, på sina egna villkor. Alla som bor och verkar i Malmö
litar på att Malmö stad hanterar data på ett tryggt och säkert sätt som
värnar den personliga integriteten.
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RIKTNING

Effekter

Tre effekter av
Stärkt demokrati och
ökad inkludering

1

Stärkt förtroende för Malmö stads hantering av personlig information

2

Ökat digitalt innanförskap

3

Ökad medborgarpåverkan

De som bor och verkar i Malmö ska känna stor tillit till och ökat förtroende
för att den information och de digitala spår de lämnar efter sig självfallet
hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Ett aktivt medborgarskap i en digital tidsålder bygger på att individer kan
tillgodogöra sig och använda digitaliseringens möjligheter. För att fler ska
kunna ta del av detta, ska Malmö stad se till att öka det digitiala innanförskapet: att ha tillgång till digital infrastruktur och kompetensen att kunna
använda digitala verktyg och tjänster.

Demokratin vitaliseras genom aktiva medborgare. Malmö stad ska använda
digitaliseringen till att ge alla som bor och verkar i staden ökade möjligheter
att påverka beslut och samhällsservice. Genom digitaliseringen ökar tillgången till information och möjliggör en djupare insyn i beslutsprocesser.
Det blir enklare för människor att samlas runt en fråga, bearbeta den och
lämna ifrån sig åsikter och förslag. Det blir också enklare för Malmö stad
och andra aktörer att samla in och bearbeta information och förslag för
demokratiska beslut och/eller utveckling av samhällsservice.
Med digitaliseringen kan Malmö stad öka transparensen i sitt arbete, göra
det lättare för alla att följa med i det, och på så vis stärka medborgarnas
inflytande.
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RIKTNING

Övergripande mål

Mer ändamålsenlig och
tillgänglig service
I Malmö år 2022 underlättas livet för alla som bor och arbetar i staden
genom ändamålsenlig och tillgänglig service. De viktigaste serviceflödena
är digitaliserade. Myndigheter samordnar sin digitala service tillsammans
med andra berörda aktörer så att medborgare och näringsliv upplever den
som enkel, intuitiv och trygg. Dessutom känner medborgarna att servicen
nu också är mer anpassad efter dem själva. Behovsanalyser och kvalitativa
mätningar har utvecklat servicen kontinuerligt utifrån medborgarnas,
föreningarnas och företagens behov och upplevelser. Digital service och
information är utformad så att alla i samhället kan tillgodogöra sig den.
Ingen lämnas utanför.
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RIKTNING

Effekter

Tre effekter av
Mer ändamålsenlig och
tillgänglig service

1

Enklare och mer sömlös digital service
Digitaliseringen har medfört att det är lättare för människor att överblicka,
navigera och effektivisera olika valmöjligheter. En följd av detta blir att man
är van vid och förväntar sig en hög servicegrad i det digitala mötet.
När människor upplever fördelarna med de digitala tjänsterna – enklare,
snabbare och mer tillgängliga – blir de motiverade att använda dem mer.
Därför ska det vara enkelt och tydligt för den som söker service att förstå vad
som ska hända och när. Interaktionen ska upplevas som sömlös, fungera
när en individ rör sig mellan olika aktörer utan hinder och upprepningar av
information eller behov. När ett servicebehov involverar flera aktörer ska
Malmö stad på ett smidigt sätt antingen koordinera servicen eller samtliga
aktörer, så att interaktionen hänger samman.

2

God tillgång till service för alla grupper

3

Mer individanpassad service

I Malmö stad ska digitaliseringen erbjuda likvärdig service för alla grupper
i samhället. Digitaliseringen ska göra det möjligt för den som har t.ex. språkliga, kognitiva eller fysiska begränsningar att få samma tillgång till digital
service som alla andra.

Med digitaliseringen blir det enklare att analysera och förstå stora mängder
data. Kunskapen som skapas genom sådana analyser, kan användas för att
bättre anpassa servicen utifrån individens behov.
För vi är alla olika som människor. Och olika individer har olika behov av
att vara involverade i samhällsservicen. I Malmö stad ska digitaliseringen
användas för ökad individanpassning. Den som vill ska – när det är möjligt
– kunna delta i hur servicen utformas. Malmö stad ska förändra och anpassa
servicen så att den bättre passar individens förutsättningar och möjligheter.
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RIKTNING

Övergripande mål

Ökat samspel i staden
I Malmö 2022 lever vi i en stad där det fysiska rummet – byggnaderna,
lekplatserna, parkerna, lokalerna, gatorna och stränderna – också är digitaliserade. Staden uppfattar och kommunicerar med sin omvärld för att
förenkla och förbättra vardagen. Det sker med hjälp av smarta teknologier.
Genom att flera funktioner är sammankopplade och samverkar bidrar den
samspelande staden till att öka välbefinnandet och skapa samhällsnytta.
Den samspelande staden är kompakt, uppkopplad och sammankopplad
med den goda digitala infrastrukturen som fundament. Men staden kommunicerar inte bara till oss människor. Den skapar också nya möten, oss
människor emellan. Den överbryggar och bidrar till ökad social sammanhållning. Smarta teknologier underlättar rörelse och navigation och bidrar
till att människor kan känna sig trygga.
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RIKTNING

Effekter

Tre effekter av
Ökat samspel i staden

1

Starkare relation mellan individen och stadens fysiska rum

2

Ökad interaktion mellan människor

3

Det ekologiska fotavtrycket minskar

Digitaliseringen i stadsrummet förenklar och förbättrar livet i staden för
invånarna och besökarna. Malmö stad ska använda smarta teknologier
för att underlätta rörelse och navigation till platser, vilket bidrar till att
människor känner sig trygga. Den samspelande staden kommer att erbjuda
vägledning och inspirerande upplevelser. Den som vill kan få information
om vad som händer, eller kommer att hända, i den närmaste omgivningen
och dela upplevelsen med andra. Malmö stad ska samordna digitaliseringen
av det fysiska rummet så att samutnyttjande av staden ökar och därmed
bidrar till stadens förtätning.

I Malmö finns alltid något att vara en del av – staden är en plats för möten
och upplevelser. Men det rika utbudet kan också göra det svårt att överblicka och navigera i stadens myller av möten och upplevelser. I en smart
infrastruktur blir det möjligt att tala om vad man upplever eller vill göra,
så att andra kan ta del av upplevelsen eller följa med och göra samma sak.
Malmö stad ska styra tekniken mot att samspela med det fysiska rummet
så att möten mellan människor möjliggörs och maximeras. Den smarta
digitala infrastrukturen ska göra att stadens rum kan användas på olika sätt,
och på så sätt öka interaktion mellan människor.

Malmö har en grön profil. Digitaliseringen ska förbättra stadens välmående.
Malmö stad ska använda smart teknologi för att kontinuerligt minska energianvändningen och utsläppen. Det samspelande staden ska uppmuntra
sina invånare och besökare till ekologiska beteendeförändringar. I den ekologiskt hållbara staden samverkar det lokala perspektivet med det globala
och tar ansvar för sin miljöpåverkan.
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RIKTNING

Övergripande mål

Ökad verkan i
samhällsservicen
I Malmö år 2022 underlättar Malmö stad samspelet mellan olika aktörer.
Resurser används klokt. Genom att Malmö stad har digitaliserat allt där
digitaliseringen skapar mest värde, har deras personal mer tid till personliga
möten med medborgarna. Dessutom har man skapat förutsättningar för
nya digitala tjänster och innovationer genom att information återanvänds
utanför och innanför Malmö stads organisation. Möten sker där det blir
mesta möjliga utbyte och värdeskapande för alla aktörer. Ibland är det
ett personligt möte, i andra fall gemensamma digitala mötesplatser där
medborgaren har en samlad interaktion med flera offentliga organisationer.
Digitala lösningar gör det enkelt för Malmö stads medarbetare att samla
in och bearbeta stora mängder information. Det leder till att man gör väl
underbyggda prognoser om framtiden, om medborgarnas behov i dag
och i morgon. Utifrån denna kunskap vidareutvecklas servicen hela tiden.

14

RIKTNING

Effekter

Fyra effekter av
Ökad verkan i
samhällsservicen

1

Mer personlig kontakt

2

Ökat och bättre vidareutnyttjande av information

Digitaliseringen ska bidra till att individens behov av personlig kontakt
med Malmö stad tillgodoses. Genom att digitalisera allt som lämpar sig
för digitalisering ska Malmö stads personal öka sin närvaro i de personliga
möten som är grunden i all kommunal verksamhet.

I ett digitalt samhälle är information en central resurs för att skapa nya,
innovativa former för samhällsservice och för att underlätta befintliga former
av service. Malmö stad har genom sina verksamheter stora mängder data
inom en rad olika områden. När den här datan avpersonifieras blir den en
tillgång för andra aktörer – forskare, offentliga myndigheter och näringsliv
– som vill hjälpa malmöborna att få ett bättre liv. Genom en större transparens
i kombination med att tillgängligheten av denna data ökar, kan Malmö stad
tillsammans med andra aktörer vidareutveckla servicen. Malmö stad ska
därför arbeta aktivt för att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande.
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RIKTNING

Effekter

3

Mer verksamhetsnära utveckling

4

Ökat utbyte där mest värde skapas

Inom såväl näringslivet som hos offentliga verksamheter läggs stora resurser
på prognostisering och uppföljning. Utredningar och rapporter skrivs både
innan och efter något genomförs. Med digital hjälp kan man i högre grad
automatisera och bredda både förberedelserna och uppföljningen. På så sätt
kommer mer resurser att frigöras till själva utvecklingen och genomförandet.
Det innebär i sin tur mer och bättre kvalitet för medborgarna och dem som
berörs. I Malmö stad ska därför analyser och analysverktyg användas för att
underlätta arbetet för Malmö stads verksamheter och för att stärka deras
möjligheter till egen utveckling.

I dag är den samhällsservice som Malmö stad och andra offentliga myndigheter erbjuder, tillgänglig via många olika beröringspunkter. De har ökat
genom digitaliseringen. Varje beröringspunkt har också sina grundförutsättningar för hur utbytet sker mellan Malmö stad och de som bor och
verkar i Malmö. Ibland blir fysiska möten det bästa alternativet. Ibland blir
det sociala medier. Och ibland blir det en digital tjänst. För att resurserna
ska användas klokt ska servicen styras dit utbytet blir mest kvalificerat, d.v.s.
där medborgare och Malmö stad får ut mesta möjliga.
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UTMANINGAR

Möta Malmös utmaningar
med Malmös styrkor
Med digitaliseringen som motor och verktyg kan vi ifrågasätta, utforska
och förnya: Tillsammans skapar vi morgondagens samhällsservice.
Malmö ska vara en levande och livskraftig stad.
Digitaliseringen kan bidra till att möta Malmös utmaningar med
Malmös styrkor.

UTMANING

LÖ S N I N G

Det finns ett utanförskap och en ojämnt fördelad
ohälsa. Utanförskapet har en digital dimension
där vissa har tillgång till den digitala delen av
samhället, andra inte. Detta beror på att de
saknar kompetens eller tillgång till verktyg
(datorer, digital infrastruktur etc).

Vi stärker den sociala hållbarheten genom
att arbeta för stärkt demokrati och ökad
inkludering och
Ökat samspel i staden.

En situation med många nya unga personer i
arbetslöshet och en äldre befolkning i behov
av service. Färre personer får bekosta servicen
för fler.

Vi stärker den ekonomiska hållbarheten
genom att arbeta för
Ökad verkan i samhällsservicen.

En ökad förväntan på en god och annorlunda
service där digitala kanaler blir allt viktigare.
Med högre tillgänglighet och större insyn.
En förväntan på att offentliga myndigheter
samspelar och möter medborgaren på ett
enklare sätt i alla hens livssituationer.

Vi möter det detta genom att arbeta för
Mer ändamålsenlig och tillgänglig service.

Klimatförändringar i världen och i Malmö.

Vi stärker den ekologiska hållbarheten genom
att arbeta för
Ökat samspel i staden.
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PRINCIPER

Principer för Malmö stads
digitalisering 2017–2022
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PRINCIPER

Hur ska organisationen Malmö stad göra för att uppnå de målsättningar
och effekter som beskrivs i det här programmet?
Den ökade digitaliseringen innebär att den digitala teknologin är en
integrerad del av det utvecklingsarbete som bedrivs inom Malmö stads
skilda verksamhetsgrenar. Det innebär således att digitalisering är en
integrerad del av all verksamhetsutveckling.
Nya kompetenser som kan kombinera verksamhetsutveckling med digitala
inslag behövs därför. Digital kompetens innebär att ha förståelse för den
omvälvande kraft som digitaliseringen innebär i samhället och en motivation
att lära mer om möjligheterna, hindren och bristerna. Kunskap om hur
digitala verktyg och tjänster kan användas för att förändra och utveckla
service och arbetssätt.
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PRINCIPER

Förhållningssätt

Grunden för allt
digitaliseringsarbete
i Malmö stad
Digitaliseringen skapar många möjligheter. Men det innebär inte att det är
Malmö stad som ska möjliggöra allt. I stället ska Malmö stad samla sin kraft
och arbeta strukturerat mot gemensamma mål. Malmö stads digitalisering
ska vara integrerad i verksamhetsutvecklingen, den ska vara långsiktig och
hållbar. Allt för att förnya samhällsservicen.
Allt digitaliseringsarbete i Malmö stad ska grundas på följande:
Behov och upplevelser i centrum
– Har jag involverat dem som berörs?
Malmö stads arbete med digitalisering ska sätta människans behov och
upplevelser i centrum. När digitala lösningar och verktyg tillgodoser faktiska
behov och skapar en förbättrad upplevelse bidrar de till att förenkla och
förbättra för alla som bor och verkar i Malmö.
Gränsöverskridande samarbete och medskapande
– Har jag involverat andra inom Malmö stad och andra aktörer som
också jobbar med dem som berörs?
I Malmö stad ska digital utveckling baseras på medskapande och samarbete
över gränser. För att möta komplexa utmaningar krävs kunskap och kompetens från alla sektorer i samhället. När olika perspektiv och kompetenser
möts för att ta till vara på digitaliseringens möjligheter, uppnås bättre resultat
med högre kvalitet och större genomslag.
Skapa värden på nya sätt
- Hur kan det digitala användas för att göra nytta på nya sätt?
Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för hur service bedrivs.
Värde skapas på helt nya och annorlunda sätt. Malmö stad ska använda
digitaliseringen för att aktivt ompröva etablerade arbetssätt samt omskapa
och förnya samhällsservicen.
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PRINCIPER

Styrning

Principer för finansiering
och styrning
Malmö stad arbetar efter följande principer för finansiering
och styrning:
• Digitalisering ska finansieras inom respektive nämnd.
• Budget för Det digitala Malmö fastställs årligen av kommunfullmäktige. 		
Budgeten ska användas för kommungemensam digitalisering och för att 		
stärka verksamhetsspecifik digitalisering.
• Alla fokusområden har ett ansvar att arbeta mot programmet i sin helhet.
• Stadskontoret ansvarar för att koordinera arbetet mellan de fyra fokusområdena
så att alla effekter tas tillvara och att dubbelarbete inte förekommer. Samordning
och facilitering av ett enskilt fokusområde kan delegeras till annan förvaltning.
• Kommungemensamma insatser och stöd till verksamhetsspecifika initiativ
bereds och prioriteras av fokusområdena i handlingsplaner som är underlag
för budgetäskning.
• Före kommungemensam digitalisering initieras ska ansvar för förvaltning,
drift och finansiering säkerställas.
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PRINCIPER

Organisering

Fyra fokusområden
organiserar arbetet
Malmö stads digitaliseringsarbete ska organiseras i fyra fokusområden.
Genom dessa överblickas och struktureras Malmö stads digitaliseringsarbete för att åstadkomma de effekter för medborgare och näringsliv som
formulerats i det här programmet. Genom fokusområdena får Malmö stads
enskilda verksamheter stöttning i den egna digitaliseringen, men också ett
delansvar för Malmö stads gemensamma digitalisering. Representanter från
berörda verksamheter ska delta i det gemensamma arbetet för att bidra
med sina unika kunskaper, kompetenser och erfarenheter.

Fokusområdenas huvudsakliga uppdrag:
• Utarbeta årliga handlingsplaner med insatser som beskriver vad Malmö stad
behöver göra för att uppnå effekterna i programmet.
• Handlingsplanerna utgörs av kommungemensamma insatser såväl som 		
stöd till verksamhetsspecifika initiativ. Stödet avser budgetmedel och/eller
kompetensstöd. Prioritering utgår från hur väl insatserna och initiativen 		
stöttar effekterna i programmet.
• Följa upp de årliga handlingsplanerna.

22

PRINCIPER

Organisering

Välfärdsutmaningar
och sociala
innovationer

Här finns arbetet med att öka innovationstakten och med
att förstå och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i
komplexa samhällsutmaningar.

Det digitala
mötet

I det digitala mötet utbyts information, ärenden uträttas
och kommunikation sker i realtid med kommunens företrädare och andra.

Den smarta
staden

Med en ökad digitalisering i stadens fysiska rum möjliggörs
ett ökat samspel mellan teknik, platser och människor.

Framtidens
arbetsplats

Framtidens arbetsplats rör den digitala arbetsmiljön och
hur digitaliseringen påverkar arbetssätt och behov av
kompetenser.
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Digitalisering
Digitalisering används vanligen i två olika betydelser.
Dels informationsdigitalisering som innebär att analog information
omvandlas till digital form. Dels samhällelig digitalisering som innebär att
individer, saker och organisationer kan kommunicera och agera med sin
omgivning på helt nya sätt med digitala teknologier. Digitalisering blir då
ett samlingsgrepp för många olika yttringar och inbegriper benämningar
som e-samhälle och informationssamhälle.
Digitalt innanförskap
Digitalt innanförskap har tre olika betydelser. Den första är individens
förmåga att förstå och använda digital teknik. Den andra är individens
tillgång till det digitala samhället som krävs för att kunna använda digitala
verktyg och tjänster. Den tredje är att undanröja hinder och inte skapa nya
med digital teknik.
Digital infrastruktur
Digital infrastruktur innebär de tekniska förutsättningar som krävs för att
möjliggöra informationsdigitalisering och samhällelig digitalisering.
Dessa kan vara trådburet och trådlöst bredband, standarder och mekanismer
som gör kommunikation mellan saker, enheter, informationssystem och
människor möjlig.
Digital kompetens
Digital kompetens innebär att ha förståelse för den omvälvande kraft
som digitaliseringen innebär i samhället och en motivation att lära mer
om möjligheterna, hindren och bristerna. Kompetensen innebär att ha
de kunskaper som behövs för att inhämta, kommunicera, interagera och
producera digitalt, och att ha de färdigheter som behövs för att använda
digitala verktyg och tjänster.
Effekter
Effekter svarar på frågan varför något ska göras. De beskriver ett framtida
önskat tillstånd som är värt att arbeta för och används för att motivera
vilka insatser som ska göras. Den snabba digitala utvecklingen gör framtiden mycket svår att förutse. Genom en styrning mot effekter hålls fokus
på de värden som ska åstadkommas och initiativ kan justeras när förutsättningarna ändras.

24

B E G R E P P S L I S TA

Informationsägare
Informationsägare har ansvar för information som skapas och hanteras
inom den egna verksamheten. Informationsägaren ansvarar för att definiera
och beskriva informationen, säkerställa informationens kvalitet och aktualitet,
samt att hanteringen uppfyller juridiska och säkerhetsmässiga krav.
Vidareutnyttjande
Genom att information finns tillgänglig, kan den vidareutnyttjas, det vill
säga återanvändas eller förädlas i nya sammanhang.
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