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Välkomna och inledning
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Lägesrapport från kansliet

Agendapunkt 2
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Rådet beslutar om en övergripande arbetsplan för 2018 
i enlighet med presenterat förslag. 

Förslag till beslut
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Digital Kompetens

Agendapunkt 3



D-kompetens (några idéer som lyfts i kansliets kartläggning hittills)
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Förmåga att delta i det 
digitala samhället

Modernisering av 
utbildningssystemet

Matchning av 
kompetens

Digital kompetens i 
offentlig verksamhet

- Kompetensplan för 
kommuner.

- Gemensamt kommunalt 
innovationsnav.

- Fokus på ökad beställar-
kompetens.

- Kompetenscheckar/ 
utbildningskonton för att 
stimulera livslångt lärande.

- Använd Open badges.

- Stimulera till bättre 
kompetensförsörjning med 
fokus på ökad könsbalans –
Samverkan näringsliv/utb.

- Främja näringslivets 
digitalisering med fokus på 
små/medelstora företag.

- Inkludera digitaliserings-
perspektivet i lärarutbildningen.

- Fortbildningsplan för lärare.

- Pilotprojekt för framtidens 
digitaliserade lärosäte på KTH. 

- Förutsättningar för explorative 
dataanalys – EDA och 
hypotesgenererande forskning.

- Nationell, öppen, skalbar och 
tillgänglig läroplattform.

- Inventera digital mognadsgrad 
i högre lärosäten.

- Samverkansplattform för högre 
lärosäten som stöd för 
digitaliseringens utmaningar.

- Ett digitalt betalsystem 
som fungerar för alla.

- Checklista för enkla 
digitala användartester.

- Vidareutveckla design-
principerna för universell 
utformning.

- Stärka samordningen 
kring digital delaktighet.

- Kompetensplan för ökad 
digital delaktighet.
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Förslagen befinner sig på olika nivåer
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• Strukturella/systemförändringar, många involverade.
• Effekt på lång sikt - utmanande att få igenom.
• Behöver brytas ner eller utredas vidare som nästa steg.

Systemnivå

• Förändringar där inriktningsbeslut involverar flera.
• Kräver samverkan och fördjupning för att realiseras. 
• Möjliga arbetsgrupper eller dylikt.

Samverkansnivå

• Förändringar där en aktör är berörd.
• Förankringsarbete till berörd aktör.
• Överlämning till berörd aktör.

Aktörsnivå

• Engångsinsatser - rådet/kansliet.
• Effekt på kort sikt – katalysator. 
• Bidra till samverkansgrupper, fördjupa/lyfta ett visst område.  

Katalysatornivå
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Indikatorer
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• Förmåga och möjlighet – basal kompetens mäts – dåligt med kunskap 
om de som står utanför - informell kunskap bör mätas

• Kompetensmatchning mäts från efterfrågesidan – svårt att skala upp

• Utbildningsystemet – saknas en samlad bild – registerdata intressant –
jämföra internationellt – digitalisering mäts olika på olika nivåer

• Offentlig sektors kompetens – fakta saknas – stocken av utbildade 
intressant – mätning på ledningsnivå intressant

Indikatorer för digital kompetens 
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Digital trygghet

Agendapunkt 4



D-trygghet (några frågor som rådets medlemmar nämnt initialt)
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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

E-id för alla Offentlig federation 
för hantering av 
Blockchain.

Tydlighet runt personlig 
information.
Gemensamt grepp om 
nya dataskydds-
förordningen.

Utredning om arbetsrätt 
och konsumenträtt i den 
digitala ekonomin.

Värna demokratiska 
värderingar och hindra 
felaktig informations-
spridning.

Arbetsförmedlande 
plattformar.

Utredning om
Socialförsäkringssystemen 
för anpassning till den 
digitala ekonomin.



D-trygghet
Digital identitet

Anneli Hagdahl
Enheten för digital förvaltning

Digitaliseringsrådet  den 22 november 2017
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Ill: Maja Larsson



Norge
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Danmark
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Finland
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eID – hur hänger allt ihop?

Verksamt.s
e

(exempel)
Svenskt eID

Metadata-
register

från 2018

Nationell digital infrastruktur

Valfrihetssystem

FK/MCA
EFOS
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eIDAS –EU-förordning om 
gränsöverskridande e-
legitimationer och 
betrodda tjänster

Finansdepartementet



ELN:s uppdrag 
Stödja och samordna offentlig sektor i 
frågor som rör e-legitimering och e-
underskrifter genom att:

• erbjuda valfrihetssystem för           
elektronisk identifiering

• granska och godkänna                        
e-legitimationer för kvalitetsmärket 
Svensk e-legitimation

• granska e-underskriftstjänster

• standardisera elektronisk identifiering 
och e-underskrift genom:

• Tillitsramverket för               
Svensk e-legitimation

• E-legitimationsnämndens tekniska 
ramverk

• E-legitimationsnämndens 
specifikation för fristående 
underskrifttjänst

vara Sveriges företrädare 
internationellt genom att:

• företräda Sverige i eIDAS
samarbetsnätverk

• att vara kontaktpunkt enligt 
eIDAS

• ansvara för den svenska  
eIDAS-noden

• delta i internationell 
standardisering 
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Politiskt tryck – även internationellt
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Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala 
tjänster i en samverkande förvaltning

• Organisering och ansvarsfördelning (nuläge: tjänsterna utvecklas 
och förvaltas av olika aktörer)

• Åtgärder och incitament för att uppnå en ökad användning (nuläge: 
låg anslutningsgrad och temporära övergångslösningar)

• Samverkan mellan offentlig och privat sektor i tillhandahållandet av 
tjänsterna (nuläge: möter inte alla användares behov eller krav på 
säkerhet och tillgänglighet)

• eIDAS, bl.a. notifiering av svenska e-legitimationer

• Slutbetänkande i december 2017
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Diskussionsfrågor

• Hur påverkar det gränslösa samhället 
utvecklingen på området?

• Vad kan förändra spelplanen? 

• Medborgaren som medskapare – ändrar 
det förutsättningarna? På vilket sätt?
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Extra – om eIDAS
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Inloggning med utländska eID:n i 
svenska digitala tjänster fungerar 
inte idag. eIDAS ska lösa detta

Verksamt.s
e

Norskt
eID

Att logga in i svenska verksamt.se 
med norskt eID fungerar inte idag

x
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Med eIDAS går medlemsstaten i god för sina 
eID:n och förmedlar säkra identitetsintyg

Verksamt.s
e

Svensk
Landsnod

eIDAS

Norsk
Landsnod

eIDAS

Norsk
e-legitimering

1. Användare med norsk eID 
väljer att logga in i verksamt.se

3. Användaren e-legitimerar sig
med sitt norska eID

5. Användaren loggas in i verksamt.se och 
hälsas välkommen (och får ev. tillgång till 

uppgifter etc. efter ev. behörighetskontroller)

2. Begäran om identitetsintyg skickas via landsnoder

4. Identitetsintyget skickas via landsnoder till verksamt.se

Finansdepartementet



Film om eIDAS

https://www.youtube.com/watch?v=lNMH05qFrnA

Finansdepartementet

https://www.youtube.com/watch?v=lNMH05qFrnA
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Inbjuden gäst

Agendapunkt 5



Digitaliseringen av den 
offentliga sektorn

Statsrådet Ardalan Shekarabi
Digitaliseringsrådet den 22 november 2017
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Digitalt först: 5 prioriterade insatsområden 
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at 2. Inrätta en nationell digital infrastruktur: satsning i BP18
Styrning och gemensam finansering för ökad användning av nationella

tjänster och grunddata

4. Höj den digitala mognaden: expertgruppen
Ökad digital kompetens och effektivare it-användning och it-investeringar

3. Öka den digitala innovationsförmågan: öppen och datadriven innovation
Förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan på öppna data

1. Styrning: Myndighet med samlat ansvar för digital förvaltning 
Bättre styrning av förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor

5. Modernisera juridiken för digitalt först: DRU
Ett regelverk som stödjer en digitalt samverkande statsförvaltning



Budgetprop.18
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• Ny myndighet med samlat 
ansvar för digitaliseringsfrågorna 
inom offentlig sektor

• Förstärka styrning och 
samordning av den nationella 
digitala infrastrukturen

• Satsning på öppna data och 
datadriven innovation



Ny myndighet med samtal 
ansvar för digitalisering av 
offentlig sektor
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• Ny myndighet med samlat ansvar för 
digitaliseringsfrågorna inom offentlig 
sektor

• Den nya myndighetens verksamhet ska 
starta den 1 september 2018

• Det innebär att E-
legitimationsnämndens uppgifter i sin 
helhet flyttas över till den nya 
myndigheten 

• För att inrätta den nya myndigheten ska 
nu en organisationskommitté tillsättas



Digitaliseringen av den 
offentliga sektorn

Vilka framgångsfaktorer är kritiska för den nya 
myndigheten för att få en effektiv samverkan med övriga 
myndigheter?
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• Att ta tillvara på den samlade kompetensen som 
finns inom staten är viktigt. Vilka framgångsfaktorer 
ser ni som kritiska för en effektiv samverkan med 
övriga myndigheter? 

• Hur kan den nya myndigheten jobba smart? 
• Är det någon uppgift som myndigheten tidigt bör ta 

sig an? 
• Är det något som särskilt bör beaktas i den fortsatta 

processen? 

Fler diskussionspunkter
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OECD

Agendapunkt 6



OECD Digital policy review Sweden
• Draft country report “end of November”

• Välkomnar skriftliga kommentarer på fakta
• Mission 2, vecka 4

• Verbalt framföra synpunkter som ovan.
• OECD lägger fram första utkast till policyförslag för diskussion

• 2nd draft, februari
• Final draft diskuteras i CDEP, 16-18 maj
• Publicering i juni

Digitaliseringsrådet
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Övriga frågor

Agendapunkt 7



Om vi har samma infrastruktur som alla andra, kan vi bara 
bedriva samma forskning som alla andra. Därför blir 

mjukvarudefinierade egenskaper i den svenska 
infrastrukturen den möjlighet att differentiera och skapa unika 

möjligheter som behövs för att bedriva unik forskning och 
skapa unika lösningar.

Ett förslag från ABB, Ericsson och Saab



1. Utveckla och visa på säkra lösningar för samhället och industrin i en digital värld 

2. Hållbar och effektiv teknologi för Data-Centers avseende kraft, kyla och autonomi 

3. Molnplattform med avancerad hårdvara (acceleratorer) för att säkert utveckla och 
exekvera tillämpningar samt distribuerade lösningar 

4. Utveckla säkerhetslösningar som tillfredsställer samhällets framtida krav

5. Satsa på forskning inom mjukvaruteknologi fokuserat på och i samarbete med 
punkterna ovan 

Investera i svenskt ledarskap inom effektiva datacenter 
och säker moln-plattform



1. Industri Piloter t.ex. 5GEM, PIMM, Drive Sweden samt 
utveckling av 5G

2. relaterade forskningsprogram, speciellt WASPs AI-satsning

3. tillhandahålla en digital infrastruktur för pågående och 
kommande piloter och testanläggningar (t.ex. AstaZero) 
såväl som för forskare

och därmed säkerställa fortsatt svenskt industriellt ledarskap

Syftet med denna satsning är att komplettera pågående 
initiativ



1. Initiativet skall bygga på redan påbörjade satsningar såsom 
datacenterprovanläggningen i Luleå samt forskningscentret 
i Lund för molnteknik.

2. Fokusera på prioriterade segment: tillverkning-, process, 
bil-industrin men även på kommande segment som 
Batterifabrik och Datacenter

Bygg vidare på befintliga anläggningar



DEVICES
Objects
Web/RESTful
IP/6LoWPAN

ICT INFR.
5G

Enabling value
› Security
› DataCenter
› Cloud with HW Acceleration for AI
› Software Technology 

INTELLIGENCE AND SEMANTICS

Creating value
› Artificial Intelligence
› Machine Learning

Industry Pilots

WASP/AI program

Samverkansprogram, Industri, RISE & Vinnova

?



Digitaliseringsrådet 44

Kommande möten

Agendapunkt 8

20 mars kl. 13 – 16 
5 juni kl. 12 - 16
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Mötet avslutas

Agendapunkt 9

Tack!
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