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4. Digitaliseringsstrategin
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Regeringens roll 
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Strategi

• beskriver inriktning
• skapar ramverk

Organisation 

• stödjer 
genomförande

• följer upp 
• analyserar
• vidareutvecklar

Ledarskap 

• bygger kunskap
• analyserar och synliggör nytta
• samordnar och stödjer
• driver genom tydlig inriktning för 

politiken



Fem mål
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Kompetens

Trygghet
Ledning

Infrastruktur

Innovation

Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda 

digitaliseringens 
möjligheter 



Måluppfyllelse
-indikatorer
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5. Digitaliseringsrådets uppgifter
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1. Följa, analysera och utvärdera genomförande och effekter av regeringens 
insatser där sådan utvärdering inte redan sker.

2. Följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden, 
3. Jämföra med olika metoder hur Sverige presterar gentemot andra länder, 

genom omvärldsbevakning, mätningar och fallstudier.
4. Bidra med stödjande underlag för att främja genomförande av regeringens 

insatser,
5. Vid behov utvärdera och vidareutveckla insatser,
6. Lämna förslag till konkreta insatser med klargörande av aktörer och roller, 

synergier med EU:s politik för digitalisering måste säkerställas,
7. Samråda med Nationella innovationsrådet, Rådet för digitalisering av det 

offentliga Sverige, Bredbandsforum, Styr- och samverkansorganisationen 
för e-hälsohandlingsplanen, Rådet för rättsväsendets 
informationsförsörjning samt andra funktioner regeringen inrättat för att 
främja, genomföra eller utveckla aspekter av digitalisering.
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1. Följa, analysera och 
utvärdera genomförande och 
effekter av regeringens 
insatser där sådan utvärdering 
inte redan sker

4. Bidra med stödjande 
underlag för att främja 
genomförande av regeringens 
insatser

5. Vid behov utvärdera och 
vidareutveckla insatser

2. följa och analysera 
digitaliseringen i Sverige och i 
omvärlden

3. jämföra med olika metoder 
hur Sverige presterar 
gentemot andra länder, genom 
omvärldsbevakning, mätningar 
och fallstudier

6. lämna förslag till konkreta 
insatser med klargörande av 
aktörer och roller, synergier 
med EU:s politik för 
digitalisering måste 
säkerställas

7. samråda med Nationella 
innovationsrådet, Rådet för 
digitalisering av det offentliga 
Sverige, Bredbandsforum, 
Styr- och 
samverkansorganisationen för 
e-hälsohandlingsplanen, 
Rådet för rättsväsendets 
informationsförsörjning samt 
andra funktioner regeringen 
inrättat för att främja, 
genomföra eller utveckla 
aspekter av digitalisering

- Följa och analysera 
genomförandet av regeringens 
digitaliseringsstrategi

- Annat, t.ex. Hur väl fungerar 
RIT och hur kan det 
effektiviseras genom 
stödjande åtgärder.

- Seminarieserie.

- Hem-PC reformen 2o år, 
historia & aktivitet

- Kartlägg och beskriv 
forsknings- och 
utvecklingsmiljöer i Sverige.

- Uppsatstävling till skolor, 
U&H, om digitaliseringens 
möjligheter.

- Intervjua digitaliseringens 
stjärnor och presentera som 
blog eller pod.

- Kartlägg befintliga relevanta 
mått, prioritera, kvalitetssäkra 
datainlämning. Utvärdera 
insatser för att snabbt stärka 
prestationer som mäts.

- Lista mått som saknas. 
Förslag att samla in genom ad 
hoc mätning och fallstudier.

- Utveckla ett svenskt 
digitaliseringsindex för digitala 
föregångare.

- Lämna stöd till OECD för 
projektet översyn av 
digitalisering i Sverige.

- Inventera framförda förslag, 
klustra & prioritera, 
kostnadsberäkna.

- Välj område för fördjupad 
policyöversyn, tex e-hälsa, 
säkerhet, AI-politik, robot-
politik, klimatförbättrande. 

-teknikframsyn på området?

-pågående insatser i SE och 
andra länder

-möjligheter för Sverige på 
kort-medel-lång sikt

-policyalternativ och 
beredningschanser.

- Kansliet etablerar bilaterala 
relationer till motsvarande 
kanslier. Skapa nätverk och 
regelbunden samverkan.

- Kartlägg vilka grupper som 
arbetar med/prioriterar vad, 
delad bild av gemensamma 
behov.

- Berörda råd kan bjudas in till 
kommande sammanträde.



Digitaliseringsrådets kanslis uppgifter

• Bistå Digitaliseringsrådet och deras eventuella 
arbetsgrupper. 

• Beställa kompletterande material. 
• Förbereda och organisera möten för Digitaliseringsrådet 

och dess arbetsgrupper samt ta fram och föredra 
underlag för diskussion och beslut i desamma. 

• Samråda med …funktioner som regeringen inrättat för att 
främja, genomföra eller utveckla aspekter av 
digitalisering.

5. Digitaliseringsrådets uppgifter
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3. Kommunikationsformer
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www.digitaliseringsradet.se

www.digitaliseringsrådet.se



#2, tisdag 23 maj, kl 13.00 - 16.30

#3, måndag 4 september, kl 13.00 - 16.30

#4, måndag 13 november, kl 13.00 - 16.30

Almedalen 2018: OECD:s översyn av 
digitalisering i Sverige

6. Nästa möte
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• Inga övriga frågor

7. Övriga frågor
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Tack för idag!
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