
Digitaliseringsrådet
Möte den 5 juni 2018 kl. 12-16

Välkomna!



1. Sr Peter Eriksson hälsar välkommen
2. Digital kompetens
3. Digital innovation
4. Digital trygghet 
5. Gäst 

6. Ett år med Digitaliseringsrådet 
7. Indikatorer
8. OECD
9. Övriga frågor 
10. Kommande möten
11. Mötet avslutas

Agenda  

Fika



D-kompetens

Överlämning av 
Digitaliseringsrådets lägesbild





Rådet överlämnar lägesbild och fördjupade förslag till ordföranden och 
regeringen.

Förslag till beslut 



Digital innovation

Förslag till Digitaliseringsrådets 
lägesbild

Carl Jeding



”Det ska finnas konkurrenskraftiga förutsättningar för att nya eller förbättrade 
produkter och tjänster som ger värde för samhälle, företag, miljö och människor 
skapas och sprids.”

Digital innovation i digitaliseringsstrategin

Ökat fokus på datadriven och digitalt driven innovation och forskning

Förstärkt innovationsklimat för datadriven och digitalt driven innovation

Effektiv immaterialrätt

Digitalisering för stärkt nationell och internationell konkurrenskraft

Ett modernt samhällsbygge



Det råder stor brist på kvalificerad IT-kompetens

Offentliga aktörer behöver ett innovationsperspektiv

Lag och reglering ska inte missgynna innovativa lösningar

Spridning av innovationer är en central uppgift

Insatserna bör koncentreras och fokuseras till prioriterade 
områden

De fem största utmaningarna



• Håller tillbaka företags utveckling 
och tillväxt

• Utbudet ökar, men för långsamt. 
Efterfrågan exploderar

• Inte en rent utbildningspolitisk fråga
• Problemet går inte att lösa med bara 

utbildningsinsatser

Det råder stor brist på kvalificerad IT-kompetens



• Digitaliseringen tar fart inom 
”välfärdsområden”

• Offentliga aktörer är producenter, 
beställare och finansiärer

• Stärk innovationsfrämjande uppdrag
• Öka användningen av 

innovationsupphandling

Offentliga aktörer behöver ett 
innovationsperspektiv



• Reglering riskerar att låsa in befintlig 
teknik och processer

• Gå igenom befintliga regelverk för 
att identifiera innovationsspärrar

• Samarbeta med de som omfattas
• Kriterium för nya författningsförslag 

att de inte ska hämma innovation

Lag och reglering ska inte missgynna 
innovativa lösningar



• De flesta innovationer uppstår 
någon annanstans

• Samband mellan företags digitala 
mognad och produktivitet

• Rikta insatser för att stärka 
företagens upptag av innovationer

• Kunskapen om företagens digitala 
mognad behöver stärkas

Spridning av innovationer är en central uppgift



• Digitaliseringspolitiken bör ha tydligt 
utpekade områden för kraftsamling

• Områdena bör kopplas till 
handlingsplaner och konkreta mål

• Samarbeta med de som berörs inom 
ett område

• Börja med AI?

Insatserna bör koncentreras och fokuseras till 
prioriterade områden



Plan för vidare hantering

Tid Aktivitet
11 juni Skriftliga kommentarer från rådet
15 juni Lägesbilden uppdaterad, nytt utskick
25 juni Kommentarer från rådet
Juni Lägesbild överlämnas till sr Eriksson



Rådet beslutar att lägesrapporten kan överlämnas till regeringen efter 
det att kansliet omhändertagit de kommentarer och synpunkter som 
rådsmedlemmarna framför vid mötet samt skriftligen enligt kansliets 
tidsplan.

Förslag till beslut 



Digital trygghet

Förslag till Digitaliseringsrådets 
lägesbild

Jörgen Ahlström 



Digital trygghet i digitaliseringsstrategin

En digital identitet

Höga krav på säkerhet

Integritet i det digitala samhället

Demokrati värnas i digitala miljöer

En trygg och mobil arbetsmarknad

Fungerande digitala marknader och trygga konsumenter 

”I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt 
ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället”



En digital identitet
• Processen att få en elektronisk 

identitetshandling behöver vara enkel, 
utan att ge avkall på säkerheten.

• Stärk fokuset på användaren när 
E-legitimationsnämnden övergår till Digg.

• Gör det lättare för organisationer att 
implementera ”bra” autentiseringslösningar.



Höga krav på säkerhet

• Förutsättningar och kompetens om 
informationssäkerhet brister hos 
offentliga verksamheter och företag.

• Allmänhetens kompetens om 
informationssäkerhet är generellt låg.



• Organisationer och företag får 
information.

• Information till allmänheten saknas 
däremot.

Den generella kunskapsnivån i 
samhället behöver öka.

Integritet i det digitala samhället



• Samhället behöver se till att förtroendevalda, 
journalister och konstnärer kan verka i 
trygghet. 

• Rättsväsendets hantering av hot och hat.

• Förekomsten av falsk och oriktig information       
i digitala miljöer gör att allmänheten har svårt 
att korrekt värdera informationen.

Demokrati värnas i digitala miljöer



En trygg och mobil arbetsmarknad

• Plattformsekonomin skapar nya sätt 
att anställa och arbeta.

• Stärka bra förutsättningar för 
entreprenörskap och eget 
företagande, detta gäller i digitala och 
övriga branscher.



• Tydliggör och visa konsumenternas 
rättigheter när de handlar på nätet. 

• Komplicerade avtalsvillkor skapar 
uppgivenhet. 

• Plattformsekonomin har stor påverkan          
och behöver följas.

Fungerande digitala marknader och trygga 
konsumenter



Plan för vidare hantering

Tid Aktivitet
11 juni Kommentarer från rådet
21 juni Lägesbilden uppdaterad, nytt utskick
6 augusti Kommentarer från rådet
31 augusti Lägesbild överlämnas till sr Eriksson



Rådet beslutar att lägesrapporten kan överlämnas till regeringen efter 
det att kansliet omhändertagit de kommentarer och synpunkter som 
rådsmedlemmarna framför vid mötet samt skriftligen enligt kansliets 
tidsplan.

Förslag till beslut 



Gäst: Lena Schelin,
Gd för Datainspektionen 



Paus
Kaffe och kaka



Ett år med 
Digitaliseringsrådet

Nils Hertzberg 



Innovation 

Ca 40 
aktörsmöten 

WS upptag 
innovation 

Samling 
mjukvarusverige 

Lägesbild      
(juni)

Trygghet 

Möten med ca 
35 aktörer

Seminarium om 
digitalisering och 

demokrati

WS kring 
indikatorer 

Lägesbild 
(augusti) 

Kompetens

Möten med ca 
35 aktörer

Seminarium om 
kompetens

Expertgruppen 
för offentliga 
investeringar

Lägesbild           
(5 juni)

Infrastruktur

Möten med 
ca 15 aktörer

Lägesbild 
(oktober)

Digitaliseringsrådet

Etablera kansli, 
visuell profil och  
kommunikation

Sex rådsmöten

Rådsseminarium 
om AI och på  

Kvalitetsmässan

OECD, DG Diggit,  
Digital frontruners 

(Nesta)

Ledning 

WS –
offentliga 
rummet

Lägesbild 
(oktober)



Kompetens



AI



Delaktighet



Indikatorer



• Ett urval av internationella index presenterades under hösten på 
Digitaliseringsrådets webbplats. 

• En slutsats då var att Sverige eventuellt har en fallande trend i flera 
internationella index

Internationella index

Sveriges rankning -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
(DESI) EU-commissioning, Digital 
Economy and Society Index - - - - - - 2 1 3 3 2

(NRI) World Economic Forum, Networked 
Readiness Index 2 2 1 1 1 3 3 3 3 -

(IDI) Internationella Teleunionen, ICT 
Development Index 1 - 2 2 3 3 - 6 8 -11

(e-II) Boston Consulting Group, e-
Intensity Index - - - 3 3 3 6 7 9 -

(EGDI) FN, e-Government Development 
Index 1 - 12 - 7 - 14 - 6 -



• Stor övervikt av indikatorer som mäter utbredning av/tillgång till 
infrastruktur och användning av tjänster (utgör nära hälften av de ca 
110 indikatorerna).

• Mycket få indikatorer mäter innovation och trygghet (finns andra 
index som tittar enbart på detta).

• Flera av indexen har ett globalt perspektiv vilket gör att delar av dem 
inte är lämpade för svenska förhållanden.

Relation till digitaliseringsstrategin



DESI ICT Specialists

Sverige ligger på en andra 
plats av andel av 
arbetsstyrkan som är 
så kallade ICT-specialister

Trots detta är behovet större 
än utbudet.



DESI Öppen Data

Sverige har ökat sin poäng sedan 
2017 (liksom samtliga EU länder) 
men ligger fortfarande under EU-
snittet.

Vad utmärker Sverige?



Nationella indikatorer

Drygt 40
indikatorer



• Indikatorn ska vara nära sammankopplade till de politiska 
målsättningarna och uppfylla ett relevant syfte.

• Indikatorn ska inneha hög validitet, det vill säga mäta det som avses 
mätas.

• Indikatorn ska inneha hög reliabilitet, det vill säga mätning sker på 
ett tillförlitligt sätt. Insamlingen och dess värde ska inte vara 
omtvistat.

• Indikatorn ska mätas vid regelbundna intervall och i möjligaste mån 
vara robust över tid.

EU-kommissionens rekommendationer om 
statistikkällor



Digital Infrastruktur Hård infrastruktur

Snabb utbyggnad utanför 
tätort och småort



Digital Infrastruktur

87 procent har 
tillgång till 1 Gbit/s.

Hård infrastruktur



Digital kompetens

600 000 i ett digitalt 
utanförskap –
primärt äldre.

Förmåga och möjlighet att delta ett digitaliserat samhälle 



Digital kompetens

Mer än var fjärde man 
i åldern 16 till 44 har 
deltagit i någon form 
av nätutbildning.

Modernisering av utbildningssystemet



Digital kompetens

Kvinnor väljer bort att 
arbeta med IT och data.

Könsfördelning bland de som jobbar med data och IT

Matchning av kompetens



Digital trygghet

Cirka 3 av 4 har ett mobilt Bank-ID

En digital identitet



Digital trygghet Demokrati värnas i digitala miljöer

Bland de som är 
mellan 46 och 65 år 
har bara en av fyra fått 
utbildning i hur man 
värderar info på nätet.



Digital trygghet

Mer än 13 procent 
av de folkvalda 
blev under 2016 
utsatta för hot eller 
påhopp via social 
medier

Demokratin värnas i digitala miljöer



Digital Innovation

Andelen företag med 
innovationsverksamhet 
är stabil.

Källa: Statistiska centralbyrån



Rådet antar föreslagen förteckning över indikatorer för 
Digitaliseringsstrategin. 

Rådet beslutar vidare att ge kansliet i uppdrag att 
fortlöpande utveckla indikatorerna och att se över 
eventuella behov av indikatorer för digital ledning. 

Beslutspunkt



OECD



Inga övriga frågor 

Övriga frågor 



Den 17 oktober 2018 kl. 13 – 16 på 
Näringsdepartementet.

Den 19 mars 2019 kl. 13 – 16 på 
Näringsdepartementet. 

Kommande möten



Tack för idag!

www.digitaliseringsradet.se
Twitter: @DigiRadet


	Bildnummer 1
	Agenda  
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Förslag till beslut 
	Bildnummer 6
	Digital innovation i digitaliseringsstrategin
	De fem största utmaningarna
	Det råder stor brist på kvalificerad IT-kompetens
	Offentliga aktörer behöver ett innovationsperspektiv�
	Lag och reglering ska inte missgynna innovativa lösningar�
	Spridning av innovationer är en central uppgift�
	Insatserna bör koncentreras och fokuseras till prioriterade områden�
	Plan för vidare hantering
	Förslag till beslut 
	Bildnummer 16
	Digital trygghet i digitaliseringsstrategin
	En digital identitet
	Höga krav på säkerhet
	Integritet i det digitala samhället
	Demokrati värnas i digitala miljöer
	En trygg och mobil arbetsmarknad
	Fungerande digitala marknader och trygga konsumenter
	Plan för vidare hantering
	Förslag till beslut 
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Internationella index
	Relation till digitaliseringsstrategin
	DESI ICT Specialists
	DESI Öppen Data
	Nationella indikatorer
	EU-kommissionens rekommendationer om statistikkällor
	Digital Infrastruktur
	Digital Infrastruktur
	Digital kompetens
	Digital kompetens
	Digital kompetens
	Digital trygghet
	Digital trygghet
	Digital trygghet
	Digital Innovation
	Beslutspunkt
	Bildnummer 50
	Övriga frågor 
	Kommande möten
	Bildnummer 53

