
Människan först

- I en tid av digitalisering



Digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

Regeringsuppdraget Digitalt först:

• Digitala möten utgår från medborgaren

• Digitalt först

• Hämta informationen vid källan

• Digitalt en gång 

• Digital = original

• Öppen

• Tillgänglig

Principer



Intressenter



Vad gjorde vi?

• Styrde på principer, inte en färdig målbild.

• Lyssnade i alla stuprören och hittade nya hängrännor

• Säkerställde att alla kände delaktighet

• Sökte win-win situationer

• Skapade enkla bilder, teser, av målet-där man kunde hitta igen 
sig själv och bidra till att detaljera bilden.

• Tidig dialog hellre än sen förankring. 

-”Det känns som nära ketchup-effekten”



Att sätta ramar och släppa kontrollen

-”It’s all about communication”

-”Culture beats strategy every time”



Hur vet man när man är framme?



Regeringsuppdrag centrala för fortsatt samverkan

e-PBL

Digital plan-
och bygglag

Juridiken för digital process

e-kompetens

Plan- och
bygglagen

Digital samhälls-
byggnadsprocess

Digital transformation

e-infrastruktur

Bred samverkan kring en
nationell plattform för 
tillgång till geodata för 
viktiga processer och 
funktioner i samhället

Samlad geodataförsörjning

• Standardisera beslutspunkterna och 
definiera deras innehåll.

• Säkerställ tolkning eller lagutveckling i 
processen för t.ex. ankommen handling, 
anslå…

• Standardisera informationen i besluten 
och säkerställ interoperabilitet.

• Säkerställ tolkning eller lagutveckling i 
informationsjuridiken för t.ex. 
informationsägare, datavärd.



e-infrastruktur

Bred samverkan kring en
nationell plattform för 
tillgång till geodata för 
viktiga processer och 
funktioner i samhället

Samlad geodataförsörjning

14+21+290



Resultatet av din kommunikation är den 
respons du får

–Så varför ska vi be om feedback?
–När du…

–Då känner/upplever jag…

–Därför behöver/vill jag att du….

–Så att…. alt. För annars….

–Jo för att bättre förstå andras behov!

–Varför ska jag ge feedback?

–Jo, för att andra ska förstå mina behov.



Ett annat verktyg för kommunikation

Fakta/Jag

Känsla/Vi

Broms Gas

-Alla måste få vara med!
-Nä jag vill inte bestämma!

-Det behöver utredas 
vidare. 
-Vad säger forskningen om 
det där?

-Då föreslår jag…
-Det ska vara klart igår!

-Vad kul det ska bli!
-Det fixar vi!

Tips! Var du än är i ringen-säkerställ att din motsats finns med 
i projektledningen!


