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Digitaliseringsrådet har bl.a. i uppgift att följa och analysera digitaliseringen i Sverige
och omvärlden, samt följa hur Sverige presterar gentemot andra länder. För att svara på
detta har kansliet planerat att publicera en bloggpost i tre delar på rådets hemsida.
Bloggen utgår från ett urval av internationella index om digitalisering1, och redovisar
efter en genomgång av dessa resultatet i tre olika teman. Den första bloggposten svarar
ganska övergripande på frågan ”vem är bäst” genom att på olika sätt analysera indexen.
Den andra bloggposten går mer in på djupet på enskilda indikatorer och fokuserar dels
på vilka indikatorer som utmärker sig negativt för Sveriges del, dels på de
metodologiska frågor som uppstår vid genomgång av denna typ av index. Den tredje
bloggposten är tänkt att mynna ut i ett urval av indikatorer som är relevanta att titta på
för Sveriges räkning, och eventuellt för övriga digitala föregångare. Detta urval är
sedan tänkt att kunna utgöra en brygga till det fortsatta arbetet med att ta fram
nationella indikatorer.
Nedan finns en sammanfattning av blogg I och II, som även finns att läsa i sin helhet
på en för allmänheten dold websida (se länk). Dessutom finns en beskrivning av
innehållet och upplägget av blogg III som ännu inte är färdigställd.

Bloggpost I: Internationella index om den digitala utvecklingen, vem är
bäst i världen på att använda digitaliserings möjligheter?
När vi ser på vilka länder som presterat bäst i ett urval av fem internationella index,
framgår att inget enskilt land leder i alla index eller under alla år. Inte heller när vi ser
till hur länderna rankas i medeltal mellan index eller över tid, framstår något enskilt
land som i alla avseenden bättre än övriga. Däremot återkommer i alla jämförelser sju
länder som framstår som mer genomgående ledande än övriga, det är Sverige med
övriga skandinaviska länder, Danmark, Finland och Norge, samt Storbritannien,
Holland och Sydkorea.

1

(NRI) World economic forum, Networked Readiness Index
(DESI) EU kommissionen, Digital and Economic Society Index
(IDI) ITU, ICT Developement Index
(e-II) Boston Consulting Group, e-Intensity Index
(EGDI) FN, eGovernment Development Index
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Sveriges prestation försämras över tid. I medeltal år 2016 rankas Sverige på tredje plats
men den nedåtgående trenden återkommer i alla studerade index utom det som
fokuserar på e-förvaltning, ett område där Sveriges prestation varit varierande.
Genomgången understryker behovet att titta närmare på enskilda indikatorer för att se
hur väl Sverige förmår använda digitaliseringens möjligheter i större detalj.

Bloggpost II: Vilka länder är duktiga på vad?
Det finns en hel del Sverige behöver bli bättre på. Om internationella jämförelser är
referensram för vad som är bäst i världen finns mycket att lära från den grupp länder
som framstår som digitala föregångsländer: Danmark, Finland, Holland, Norge,
Storbritannien, Sverige, Sydkorea.
Skillnaderna länder emellan är ofta små och även minimala förändringar i poäng ger
ofta utslag i rankningar. Det är svårt att säga något om Sveriges prestation över tid med
någon säkerhet, annat än att det på indexens övergripande nivå finns en nedåtgående
trend.
Vi har tittat närmare på enskilda mätpunkter för att bedöma om mätpunkten är relevant
och om det saknas viktiga mätpunkter. Det väcker frågor om svenska data som lämnas
är av god kvalitet, hur försämringar över tid och skillnader mellan länder kan förklaras
av mätmetoder. Nästa steg är ett urval indikatorer relevanta för Sverige och gapande
kunskapsluckor till exempel inom e-förvaltning, beskrivning av kostnader och priser,
användning, användare och icke-användare, telekominfrastruktur, säkerhet och
internetinfrastruktur, morgondagens teknik och tjänster samt proxyindikatorer.
Bloggposterna finns åtkomliga för er på rådets hemsida www.digitaliseringsradet.se
via länkar nedan. Notera att de nu inte ligger synliga på hemsidan. Den första
bloggposten avses läggas ut dagen efter rådsmötet.
http://www.digitaliseringsradet.se/nyheter/digitala-foeregaangslaender-en-bloggpost-itre-delar-del-1/
http://www.digitaliseringsradet.se/nyheter/digitala-foeregaangslaender-en-bloggpost-itre-delar-del-2/

Bloggpost III: Ett urval indikatorer för digitala föregångare
Denna bloggpost tar avstamp i slutsatserna i Bloggpost II om vilka indikatorer som är
relevanta för Sveriges räkning och tar fram ett urval av dessa. Indikatorerna som har
valts är även tänkta att kunna vara av intresse för andra länder med Sveriges
utgångsläge inom digitaliseringen, dvs. digitala föregångsländer. Här kommer
genomgången även kunna identifiera om det finns eventuella luckor, dvs. att det saknas
indikatorer inom områden som vore viktiga att följa upp Sverige på.
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