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Överlämnande av lägesrapport
Digital kompetens
Digitaliseringsrådet (Rådet) är tillsatt av regeringen för att bidra till en bättre samordning
av regeringens arbete i allmänna frågor om digitalisering. I vårt uppdrag ingår att främja
och att stödja genomförandet av regeringens strategiska arbete med digitalisering. Vi ska
följa, analysera och utvärdera regeringens insatser samt bidra med underlag för att
stimulera utveckling på området. Som stöd i arbetet har ett kansli inrättats vid Post- och
telestyrelsen (D-kansli).
Rådets arbete utgår ifrån regeringens digitaliseringsstrategi (strategin) ”För ett hållbart
digitaliserat Sverige” och de fem prioriterade målområdena: Digital kompetens, Digital
trygghet, Digital innovation, Digital ledning och Digital infrastruktur. Som en grund för
vårt fortsatta arbete kommer vi ge nulägesbilder inom vart och ett av strategins delmål.
Syftet är att lyfta fram centrala utmaningar som Sverige står inför och ge konkreta förslag
som regeringen kan välja att gå vidare med samt förslag till indikatorer för de olika
underområdena. Vi har valt att starta med målet Digital kompetens.
Digital kompetens har beskrivits och utretts i flera sammanhang av olika aktörer och
utifrån skilda perspektiv. I möten med aktörer förmedlas det en stor enighet om vilka de
centrala utmaningarna är. I regel efterfrågas ingen ytterligare utredning utan snarare
konkreta bedömningar och förslag som banar väg för utveckling och förändring. Vi har
tagit fasta på detta. Det betyder att denna lägesbild är en avgränsad beskrivning av hur
samtliga områden fungerar, styrs och påverkas av digitaliseringen eller hur de förhåller
sig till andra utmaningar. Vår prioritet i bedömningarna är att främja och driva på den
digitala utvecklingen. I arbetet har vi försökt utgå från ett individ- och
användarperspektiv när vi bedömt utmaningar och utformat förslag. Denna lägesbild ska
ge ett underlag med syfte att:
•

lyfta centrala utmaningarna och möjligheter,

•

driva på utvecklingen genom att föreslå relevanta, konkreta och genomförbara
insatser som regeringen kan välja att gå vidare med.
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Vi vill också understryka att de förslag som beskrivs i denna rapport återges kortfattat.
Det finns vidare tankar för hur dessa förslag kan tas om hand och drivas på olika sätt.
Rådet ser förslagen som viktiga steg framåt och har ambitionen att ta dem vidare, i
förekommande fall, med berörda aktörer. Vi överlämnar härmed denna lägesrapport till
ordförande statsrådet Eriksson och Regeringen.

Vi står till ert förfogande i arbetet med att gå från förslag till genomförande.
Digitaliseringsrådet, Stockholm maj 2018
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”I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.”
Delmål D-kompetens - Digitaliseringsstrategin

Digital kompetens
Digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med och delta i den
digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar. Sverige har alltid legat i
framkant internationellt vad gäller digital utveckling och kompetensnivå hos
befolkningen. Den tekniska utvecklingen går fort, samtidigt är det många
människor som står utanför eller hamnar i ett utanförskap. Sverige har inte
råd att förbise grupper som inte hänger med. Behovet att värna och främja
utvecklingen om den digitala kompetensen blir allt större.
Sett ur ett historiskt perspektiv har Sverige legat i framkant internationellt vad gäller
digital utveckling, både vad gäller utbredning av digital infrastruktur och kompetensnivå
hos befolkningen. Det görs en mängd olika internationella mätningar av länders itmognad. Rådet har särskilt tittat på fem internationella index och vi kan konstatera att sju
länder är särskilt framstående. Det är Sverige med övriga skandinaviska länder, Danmark,
Finland och Norge, samt Storbritannien, Holland och Sydkorea. Viss försiktighet i
tolkningen är på sin plats men Sveriges prestation tycks försämras över tid relativt andra
länder som är framstående inom detta område.
Digital kompetens 1 handlar dels om tekniska färdigheter såsom att använda digitala
verktyg och tjänster, dels om medie- och informationskunnighet, som omfattar kunskaper
och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i

1 Digitaliseringskommissionen; Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och
tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens
innefattar: kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt, färdigheter att använda digitala
verktyg och tjänster, förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och
risker, samt motivation att delta i utvecklingen. SOU 2015:28.
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olika medier och sammanhang. I digitaliseringsstrategin har regeringen identifierat fyra
viktiga områden under målet digital kompetens:
•

Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället

•

Modernisering av utbildningssystemet

•

Matchning av kompetens

•

Digital kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med statligt ägande

De fyra delområdena är uppdelade i kapitel i rapporten.

Samhällstrender som har betydelse för digital kompetens
Det finns ett antal centrala samhällstrender som ofta beskrivs som utmaningar och som
det råder stor enighet kring. Dessa utmaningar har betydelse för området digital
kompetens och de är:
1. Alla måste med.
Digital kompetens tillhöra numera de grundläggande kompetenserna som alla individer i
det moderna samhället måste ha för att kunna delta på lika villkor. Vi kan inte acceptera
att stora grupper lämnas utanför. Två parallella system är också ineffektivt och kostsamt.
Det gäller individer, privata företag och det gäller hela den offentliga sektorn.
2. Prognoser visar på stor arbetskraftsbrist.
Sverige står inför en stor demografisk och även geografisk utmaning. Digitalisering är en
möjlighet och nödvändighet för att bevara välfärden. Sverige behöver en betydligt större
arbetskraft med kompetens kopplat till digitaliseringen.
Kompetensutmaningen gör det viktigt att utnyttja befintliga resurser. Andelen kvinnor
bland de som utvecklar den digitala tekniken måste öka. Förhållandena inom den digitala
sektorn behöver blir mer jämställt, prognoserna pekar just nu åt motsatsen. Personer
oavsett funktionsvariation behöver tas om hand bättre och integrationen av utbildade
nyanlända har stor potential.
3. Framtidens arbetsmarknad är mer föränderlig.
Det kräver kontinuerlig kompetensutveckling för de som är i arbete och det digitala
inslaget blir allt större i allt fler yrken och arbetsuppgifter. Rörelserna på
arbetsmarknaden går allt fortare. Vi behöver följa rörelserna och rikta insatserna därefter.
4. Livslångt lärande blir allt viktigare.
Sverige behöver ett utbildningssystem som stimulerar och möjliggör. Den digitala
transformationen driver på behovet av såväl bred allmän digital kompetens som digital
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spetskompetens. Ett system som möjliggör ständig kompetensutveckling, livslångt
lärande, går som en röd tråd genom samtliga områden inom D-kompetens.
5. Digitaliseringen är en strukturomvandling som kan kräva andra arbetssätt.
Sverige och den offentliga sektorn är nu inne i stor samhällsomvandling som både
möjliggörs genom, och drivs på av digitalisering, och av ett antal underliggande faktorer,
inte minst Sveriges demografiska utmaning. Transformeringar av samhället är utmanade
och sätter ljus på både styrkor och svagheter i den förvaltningsmodell som används. Det
gäller inte minst hur omställningskostnader ska finansieras, om styrningen behöver ske
på annat sätt, hur vi får en gemensam kompetensbas och hur vi agerar tillsammans
utifrån ett helhetsperspektiv.
6. Vi måste förhålla oss till AI.
Utvecklingen av att vi kan hantera stora datamängder och betydelsen av artificiell
intelligens (AI) medför såväl utmaningar s0m möjligheter för Sverige. Vi behöver både
positionera oss tydligare och förhålla oss till AI, såväl tekniskt som etiskt. Naturligtvis
pågår liknande utveckling i övriga världen. Vad andra gör kommer också att påverka oss,
våra behov, våra krav och våra förutsättningar.
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Digitaliseringsrådets arbete med digital kompetens
Arbetssätt
Arbetet med kartläggningen har pågått under perioden oktober 2017 – april 2018.
Digitaliseringsrådets kansli har ansvarat för arbetet med lägesbilden. Ett arbete som
baserats på kontakter med ett 30-tal relevanta aktörer. Samtliga aktörer har bidragit med
kunskap, synpunkter och fakta på ett mycket värdefullt sätt. Aktörskontakterna har
kompletterats med inläsning av styrdokument, utredningar som
Digitaliseringskommissionen betänkanden och andra studier på området. Intervjuer och
samtal har genomförts med personer från ett antal myndigheter och organisationer samt
med tjänstemän vid Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet,
Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet och Socialdepartementet,
Näringsdepartementet samt den interdepartemental arbetsgrupp och den
statssekreterargrupp som finns kopplade till digitaliseringsfrågor). Utöver det har
Digitaliseringsrådet tagit initiativ till seminarier och deltagit på flertalet konferenser.

Ansats i arbetet
Nulägesbilden följer digitaliseringsstrategins fyra strategiska målområden. Varje avsnitt
består av:
•
•
•
•

en övergripande beskrivning
en lägesbeskrivning
Rådets bedömning av de största utmaningarna
förslag på insatser

Som tidigare beskrivits syftar lägesbilden till att lyfta fram de främsta utmaningarna som
finns inom de olika delområdena. Samtidigt ger vi rekommendationer på insatser som kan
stimulera en positiv utveckling i linje med strategins huvudmål: Sverige ska bli bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det finns en mängd analyser och
utredningar gjorda på området och Digitaliseringsrådet ser ingen anledning att upprepa
det arbete som redan beretts. Vi vill betona att de förslag som beskrivs i denna rapport
återges kortfattat. Det finns ytterligare underlag för hur förslagen kan drivas vidare.

Struktur
Omfattande förändringar är alltid svårt och för ett effektivt genomförande och
framgångsrikt resultat behövs insatser av olika slag. Det behövs insatser på strukturell
nivå och på mikronivå, det behövs insatser som får genomslag på kort och lång sikt.
Rådets uppdrag handlar om att följa insatser, identifiera utmaningar och om så behövs
föreslå ytterligare insatser. Vår ambition har varit att betrakta nuläget utifrån följande
fyra nivåer:
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Bild: Om digitaliseringens möjligheter ska tas till vara behöver förändring ske från olika håll och på olika
nivåer.

Diskussioner kring utmaningar och förslag på insatser som rör digitalisering hamnar ofta
på strukturell nivå som till sin karaktär handlar om samhällets utformning. Här benämns
den nivån som systemnivå. Det är ofta komplexa frågor som går in i varandra och berör
många perspektiv som mål och vision, juridiska perspektiv, ansvar och rollfördelning,
finansiering, politisk inriktning. Många aktörer blir berörda av utmaningen och behöver
involveras i förändringsarbetet. Den digitala transformationen kan inte enbart hålla sig på
en systemnivå, de små stegen är minst lika viktiga. Därför tar vi upp arbete på fler nivåer
och försöker bryta ner utmaningarna när det är möjligt. Samverkansnivån handlar
mycket om att föra samman intressen och styra tydligare. Det berör många aktörer och en
gemensam inriktning behövs. På aktörsnivån är utmaningen tydlig och konkret och kan
sättas igång utan ytterligare utredning. Det finns också en eller ett fåtal aktörer där
uppdraget faller sig naturligt. Den lägsta nivån benämns här som katalysatornivån och
omfattar insatser och utmaningar som både är konkreta och ger effekt på kort sikt. På
katalysatornivån kan det handla om en kommunikationsinsats för att synliggöra en
utmaning eller ett resultat. Det kan handla om att aktörer behöver initial hjälp för att
samlas för diskussion.
I bilaga 1 presenteras alla insatser som kartlagts efter ovanstående nivåer.
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Förmåga och möjlighet att bidra till och
delta i det digitala samhället
Att ha förmåga att leva digitalt är avgörande för att Sverige ska kunna
transformeras till ett digitalt samhälle. Det är fortfarande många som står
utanför det digitala samhället och de är långt ifrån en homogen grupp. Vi
kan inte acceptera ett sådant utanförskap. Utöver individernas personliga
utanförskap försenar det en kraftsamling för ökad digitalisering och det blir
dessutom kostsam då samhället behöver upprätthålla två parallella system.

Från digitaliseringsstrategin
Digitaliseringsstrategin lyfter fram betydelsen av att alla människor, kvinnor och män,
flickor och pojkar, oavsett social bakgrund, funktionsförmåga och ålder, ska ha förmåga
och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället. De ska erbjudas
förutsättningar att ta del av digital information och tjänster från det offentliga och delta
på ett likvärdigt sätt i samhället. Individer ska erbjudas universellt utformade och flexibla
lösningar som ökar incitamenten för att fortlöpande utveckla den digitala kompetens och
de förmågor som behövs för att delta i samhället.

Nuläget
SCBs undersökning ”IT bland individer 2017” visar på att det är minst 600 000 individer i
åldern 16-85 som inte använt internet det första kvartalet 2017. Internetstiftelsens studie
”Svenskarna och internet 2017” ger en uppskattning på att det är minst 500 000 individer
som inte använder internet. Bland vuxna har 71 procent angett att de känner sig helt eller
till stor del delaktiga i informationssamhället, vilket omvänt betyder att 29 procent inte
gör det.
Resultatet i dessa studier ger oss en viss kunskap om var skillnaderna finns. De digitala
färdigheterna är större hos män än hos kvinnor i samtliga färdigheter som SCB har mätt,
skillnaderna blir större ju mer avancerad färdigheten blir. Det är dessutom en
generationsfråga där 39 procent av personer i åldern 75-85 år saknar tillgång till internet i
hemmet, medan 98 procent har internet i hemmet i åldrarna 16-54 år. Ju lägre utbildning
och ju lägre inkomst desto fler saknar tillgång till internet. Det finns även vissa skillnader
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i tillgång till internet och användning av internet mellan utrikes och inrikes födda. Det är
också tydliga skillnader i hur internet används, samt digitala färdigheter, beroende på
utbildning och inkomst. Tre gånger så många män som kvinnor har någon gång
programmerat.
Internetstiftelsens studie ger en liknande bild och visar på att lågutbildade, arbetslösa och
sjukskrivna är mindre delaktiga i informationssamhället. Samtidigt ges en bild av att män
använder internet mer i arbetslivet medan kvinnor har ett högre privat socialt användande av internet. Noteras bör att personer i utanförskap vanligtvis är
underrepresenterade i de nationella studierna. Det finns alltså anledning att tro att det är
än fler som idag, av olika anledningar, inte är med i den digitala utvecklingen.
Socialstyrelsen har vid flera tillfällen mätt utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i
kommunerna 2. Studien visar att det är vanligt att det inte finns bredband i särskilda
boenden, vilket försvårar för sårbara grupper att följa med samtidigt som det gör att
kommunerna inte heller kan införa e-tjänster och välfärdsteknik. De aktörer vi träffat
bekräftar även att det finns accessproblem i exempelvis skyddade boenden, äldreboenden,
flyktingboenden etc.
PTS har nyligen låtit göra en fördjupad undersökning 3 av hur personer med funktionsnedsättning använder internet och vilka svårigheter de upplever. I denna studie visar det att
48 procent av den undersökta gruppen anser att internet är svårt, vilket kan jämföras med
SCBs studie där ca 20 procent anser att internet är svårt. PTS studie är omfattande och
resultatet ger nya perspektiv om både de som är digitala och de som står utanför. Ofta
betraktas personer med olika funktionsvariationer som en grupp och viktiga skillnader
förbigås. I studien går det att se stora behovsskillnader mellan till exempel blinda och
personer som är gravt synskadade, inom gruppen äldre samt mellan personer som har
dyslexi och dyskalkyli. Studien ger en hel del ny kunskap om hur personer med
funktionsnedsättning använder internet, deras förmågor och utmaningar.

Utmaningar och förslag på vidare insatser
Det Rådet vill peka på är att det saknas en tillräckligt beskrivande bild till orsakerna
bakom resultaten i studierna och varför det ser ut som det gör. När vi inte kan svara på
varför och få en tydlig bild av vilka grupperna är, blir det också svårt att se vilka insatser
som lämpligen bör genomföras.
Digital delaktighet är helt avgörande för att Sverige ska kunna transformeras till ett
digitalt samhälle. För att arbeta för ökad delaktighet behöver skillnaderna i digital
mognad utjämnas. Så länge det finns ett utanförskap behöver samhället upprätthålla två
parallella system, det är kostsamt och riskerar att försena den digitala utvecklingen. Rådet
vill understryka betydelsen av att intensifiera arbetet för att förbättra förutsättningarna
för fler att vara digitalt delaktiga. Om samhället ska lyckas använda digitaliseringens
möjligheter fullt ut måste fler vara med. Om vi misslyckas kan det leda till att vi får en

Socialstyrelsen, E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 - Redovisning av en uppföljning av utvecklingen inom ehälsa och välfärdsteknik i kommunerna
3 Begripsam; Svenska med funktionsnedsättning och internet, december 2017
2
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ännu större skillnad mellan de som lever digitalt och de som inte gör det. De som är
digitala rusar fram i det digitala samhället och kan använda sig av dess fördelar. Samtidigt
blir det allt svårare för de som inte hänger med att komma ikapp.
Förutom kunskap och förmåga behövs tillgänglighet till fysisk utrustning och
infrastruktur. Ekonomiska och sociala skillnader får en direkt påverkan på vilka individer
som får tillgång till vilken utrustning och därmed påverkas också möjligheten till digital
delaktighet.
Rådets slutsats är att det finns begränsat med kunskap om de som står utanför det digitala
samhället. Det behövs mer förståelse för samband och skillnader för att stimulera ett mer
systematiskt arbete för ökad delaktighet. Analyser och studier finns men beskrivningarna
är varken täckande eller tillräckligt detaljerade. Ett målinriktat arbete behöver främjas
ännu mer (nationellt och lokalt) för att det offentliga ska kunna bemöta alla medborgare
med digitalt först, det vill säga att alla ges lika goda förutsättningar att klara av att ta del
av digital information och tjänster.
Rådet sammanfattar nedan sin syn på de största utmaningarna för ökad digital
delaktighet och förslag på hur de kan tas vidare till nästa steg. För flera förslag finns mer
detaljerade tankar kring det praktiska genomförandet. Rådet har ambitionen att ta dem
vidare till, och i förekommande fall med, berörda aktörer.

Tydligt mål saknas
Statistiken visar på ett digitalt utanförskap på minst 600 000 vuxna i Sverige, därtill finns
en stor grupp som är med i liten utsträckning. Den övergripande målsättningen är att alla
ska vara med och ha samma förutsättningar men för att nå dit behöver den långsiktiga
målsättningen brytas ner i konkreta delmål. För att Alla i Sverige ska kunna utveckla och
använda sin digitala kompetens, behöver beställningen från regeringen bli tydligare.
Utifrån nedbrutna, konkreta mål kan man formulera en mer ändamålsenlig och
användarcentrerad kompetensutvecklingsplan.

Rådet rekommenderar:
Bryt ner visionen om att alla ska ha samma förutsättningar att delta i det
digitala samhället i etappmål.
Syfte: Ge berörda aktörer en tydligare styrning i det arbete som ska genomföras.
Ansvarig: Regeringen
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Systematiskt och sammanhållet arbete för att effekten av
nationella insatser ska bli bättre
Regeringens insatser för digital delaktighet är många men ofta små och avgränsade,
spridda på många olika aktörer och temporära. Ansvaret för insatserna är dessutom
spridda på flera olika departementet. Även på regional och lokal nivå är ansvaret utspritt
på en mängd olika aktörer. I bilaga 1 har vi nämnt flera av dessa insatser, och Rådet
vänder sig inte mot dessa, dock ser vi att det finns en svaghet i att det saknas en aktör
med ansvar för hela bilden. Med hela bilden menar vi att verkligen på djupet förstå
utmaningarna och de bakomliggande orsakerna till digitalt utanförskap. Det räcker inte
att veta vilka grupper det handlar om.
Det finns insatser på nationell och lokal nivå drivna av olika aktörer, exempelvis genom
Statens Medieråd, bibliotek, Internetstiftelsen, servicekontor, studieförbund,
seniornet/PRO. De når däremot inte alla och förutsätter som regel att individen tar ett
eget initiativ. Det finns de som inte vill, de som inte har råd, de som inte kan. Vi vet att
det finns skillnader beroende på social bakgrund, ålder, funktionsförmåga och kön.
Arbetet med digitalisering behöver säkerställa likvärdig service, resursfördelning och
inflytande mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.
De mätningar som görs, till exempel genom SCB, är ett första steg till att utröna hur stor
gruppen är som står utanför. Rådet anser att mätningarna är bra och ger indikationer på
var utmaningarna finns. Statistik är dock inte tillräcklig för att kunna möta med lämpliga
insatser. Idag utgår till exempel många insatser från att individen själv söker mer kunskap
och stöd, trots att många individer som skulle behöva sådant stöd sällan söker det aktivt.
En kompletterande åtgärd skulle således behöva vara uppsökande. Det är också högst
troligt att vissa individer inte kan lära sig använda befintliga digitala tjänster utan
behöver varianter av de som finns eller i vissa fall andra lösningar. De socioekonomiska
utmaningarna och utmaningarna till följd av variationer i förmåga är komplexa.
Förståelsen för de bakomliggande faktorerna och varför det ser ut som det gör behöver
fördjupas. Rådet anser att konsekvenserna av bristen på djupare användaranalyser och ett
mer systematiskt arbete är att kunskaperna om medborgarnas behov brister,
problembilden blir för enkel och homogen och det finns en uppenbar risk för att åtgärder
är missriktade, ineffektiva eller överlappande.
För att digitala tjänster ska nå ut behöver behov, upplevelser och nyttoeffekter värderas
på alla nivåer. Arbetssätt som bygger på användardriven innovation med syfte att lösa rätt
problem och skapade för användaren behöver etableras ännu mer. Enkel design med
innehåll som utgår från behov underlättar delaktigheten och gynnar alla. Det finns många
goda exempel på användardriven utveckling och på digitala tjänster som utformats för att
svara upp mot faktiska problem och behov. Ofta blir det dock enskilda projekt och
initiativ. Djupare och sammanhållande analyser skulle exempelvis kunna visa på behovet
av nationella och breda incitamentsprogram, att jämföra med tidigare PC-reformen,
datakörkortet etc. Ett sammanhållande arbete förbättrar också möjligheterna att sprida
goda exempel.
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Ett liknande systematiskt arbete för att säkerställa tillgänglighet och delaktighet finns
idag inom närliggande områden, till exempel inom bredbandsområdet, telefonitjänster,
post och grundläggande betaltjänster samt inom funktionshinderområdet. Lärdomar från
detta arbete kan dras.
Rådets slutsats är att det saknas ett systematiskt arbete för ökad digital delaktighet. Rådet
bedömer att det offentliga skulle vinna på att få en bättre överblick och fördjupad analys
av olika behov, pågående insatser i relation till behoven och därmed insikt om vilka
lösningar som saknas. Det offentliga skulle också vinna på stärkt samordning vilket i sig
kan resultera i att vissa likartade initiativ kan slås samman.

Rådet rekommenderar
Utse en aktör med samlat ansvar för ökad digital delaktighet.
Syfte: Regeringen och andra berörda aktörer behöver få en mer sammanhållen bild av vad
som görs och vad som behöver göras för ökad digital delaktighet. Det är en nödvändighet
för att åstadkomma ett mer strukturerat arbete.
Förslag: En aktör, förslagsvis Post- och telestyrelsen (PTS), bör få ett övergripande
ansvar för att stärka samordningen kring digital delaktighet. PTS har redan god
kompetens genom liknande uppdrag inom bredbandsområdet, tillgång till telefoni, post
och grundläggande betaltjänster samt inom funktionshinderområdet.
Uppdrag: Aktören bör få uppdraget att ta ett samlat ansvar för att systematisk följa
utvecklingen på området, fördjupa kunskapen om digital delaktighet och förslå konkreta
åtgärder för att minska utanförskapet. I uppdraget ingår att vara utåtriktad, främja dialog
om digital delaktighet på olika nivåer och stödja andra aktörer med fördjupad kunskap
som kan användas i utvecklingen av nya och smartare samhällstjänster.
Nästa steg: Rådet bedömer att arbetet kan påbörjas redan under 2018 genom ett särskilt
regeringsuppdrag. Som nästa steg kan uppdraget även behöva inkluderas i
myndighetens regleringsbrev eller instruktion.

Rådet rekommenderar
Öka förståelse om användargrupper, deras behov och deras utmaningar för
digital delaktighet.
Syfte: Stärka arbetet med att svara på varför vissa grupper har svårt att följa med i den
digitala utvecklingen.
Uppdrag och förslag: Den aktör som får ansvaret för att stärka samordningen, se ovan,
bör även få i uppdrag att bidra med fördjupade behovsanalyser. Precis som strategin
uttrycker behöver behovsanalyserna ta hänsyn till en mängd olika aspekter som ålder,
kön, social bakgrund, olika funktionsvariationer, språk, kulturella skillnader, men
analyserna behöver gå djupare än så.
Nästa steg: En av de första uppgifterna som behöver sättas igång är att öka förståelsen
om olika användargrupper, deras behov och aktuella utmaningar. Det är grundläggande
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kunskap för att upprätta etappmål och utforma en kompetensplan för ökad delaktighet.

Rådet rekommenderar
Ta fram en handlingsplan för kompetens för att driva på ökad digital
delaktighet
Syfte: Strukturera arbetet kring kompetensstärkande åtgärder utifrån användarnas behov.
Förslag: Den aktör som får ansvaret för att stärka samordningen, enligt ovan, får i
uppdrag att samverka med berörda aktörer för att kartlägga vilka insatser som görs, vilka
luckor som finns samt ta fram en kompetensplan, inklusive handlingsplan, för att nå
målen om ökad delaktighet.
Uppdrag: Genomföra strukturerade och stegvisa kompetensinsatser baserat på de
utmaningar som de olika behovsgrupperna har, till exempel kvinnor, äldre, de med lägre
utbildning, de med ekonomiska utmaningar och personer med funktionsnedsättning.
Nästa steg: Det behövs en kartläggning och analys kring vilka pågående insatser som
möter behoven och var det finns luckor.

Tillgång till internet och ekonomiska förutsättningar är
nödvändigt för ökad digital delaktighet.
Tillgång till internet är en samhällsomfattande tjänst enligt lagen om elektronisk
kommunikation. Rådet anser att ett samhälle som har visionen ”digitalt först” behöver se
till att andra funktioner och verktyg går hand i hand med den visionen och att tillgången
till internet också ska försäkras ekonomiskt inte bara utifrån täckning. Det finns olika
anledningar till att vissa står utanför det digitala samhället, för vissa är det ekonomiska
anledningar. Försörjningsstödet 4 har inte följt med och Rådet anser att dess utformning
inte tar hänsyn till utvecklingen av det digitala samhället. Det finns också tydliga brister
vad gäller tillgången till internet på gemensamma boenden exempelvis äldreboenden,
flyktingboenden och skyddade boenden, dvs. personer som tillhör sårbara grupper.
Betydelsen av tillgång till internet på gemensamma boenden bör ses som en viktig
förutsättning för att stimulera digital delaktighet på motsvarande sätt som till exempel
bibliotek, konferensanläggningar, skolor och servicekontor. Dessutom ger avsaknaden av
internet och digitala verktyg begränsade möjligheter för vårdgivare att införa e-tjänster
och välfärdsteknik.

4

Högsta domstolen, Mål nr 1893-1895-16, 11 maj 2017.
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Rådet rekommenderar
Modernisera utformningen av försörjningsstödet.
Syfte: Anpassa försörjningsstödet till moderna förutsättningar.
Förslag: Socialstyrelsen bör omgående få i uppdrag att modernisera försörjningsstödet
så att det tydligt framgår att digitaliseringsperspektivet och tillgång till internet ska finnas
med i bedömningen.
Om det samtidigt visar sig att styrande regelverk behöver ändras för att en sådan
modernisering kan genomföras exempelvis socialtjänstlagen (2001:453), bedömer vi att
en sådan ändring är befogad.

Rådet rekommenderar
Lyft betydelsen av och främja tillgång till internet på gemensamma boenden.
Syfte: Ge bättre förutsättningar för digital delaktighet till mer utsatta/sårbara grupper och
med det driva på offentlig sektors digitalisering.
Förslag: Regeringen bör, genom sina expertmyndigheter, visa på betydelsen av att
huvudmännen för gemensamma boenden säkerställer funktionell tillgång till internet för
de boende. Exempel på expertmyndigheter är PTS, MFD, Migrationsverket samt den nya
Myndigheten för digital förvaltning. Även SKL är en viktig aktör i sammanhanget.

Digital teknik behöver utnyttjas bättre och tjänster behöver göras
tillgängliga för alla.
Samhällsviktiga funktioner behöver vara inkluderande, det kommer inte räcka med informations- och kompetenshöjande insatser för att få alla att bli delaktiga. Historiskt sätt har
regeringen vid olika tillfällen pekat på funktioner som behöver tillgängliggöras med stöd
av digital teknik. Till exempel införandet av e-recept, digitalisering av taltidningar, mina
meddelanden, bankkort till asylsökande, undertextning med talsyntes, hem-PC är exempel
på utveckling som fått direkt stöd. Rådet anser att det finns fler viktiga samhällsfunktioner som bör få en direkt styrning mot ökad tillgänglighet med hjälp av digital
teknik såsom bankärenden och digitala betalningar 5, digitala betallösningar för stödpersoner (hemtjänstpersonal och gode man), tillgänglig e-legitimation, trafikinformation,
biljettbokning, tillgänglig public service i digitala kanaler, socialtjänsten, vård- och
omsorgstjänster inklusive vårdkontakter, utbildningstjänster. Rådet ser att det finns en
stor insikt hos olika aktörer om var de största problemen finns och den insikten kan tas
tillvara mycket bättre än idag. Ofta stannar insikterna kvar i frustration och underförsörjd

5 Kontantsamhället fungerar allt sämre och enligt forskare uppskattas kontanterna vara borta redan år 2023. Det är av
mycket stor betydelse att det framtida betalsamhället görs tillgängligt för alla.
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service istället för att föras in i konkreta utvecklingsprojekt. Genom att arbeta med direkt
implementering kommer det också bli tydligare vilka andra problem som hämmar
utvecklingen, till exempel vad gäller regelverk, ansvar, teknik och processer som då också
kan lösas successivt. Rådet vill också tillägga att webbtillgänglighetsdirektivet och på sikt
även en tillgänglighetslag kommer att förbättra tillgängligheten, men räcker inte. Vår
bedömning är att en stor nytta skulle kunna uppnås om lokala aktörer, med sin kunskap,
fick möjlighet att bidra till ökad tillgänglighet. Den digitala tekniken innebär stora
möjligheter både till förbättring och förenkling av befintliga digitala tjänster och kan lösa
problem som tidigare inte ens kunde lösas analogt. Tekniken finns men det behövs en
aktör som väljer ut särskilt viktiga problemområden, som beställer arbetet och utser
ansvarig för genomförandet. Vår bedömning är att valet av samhällsviktiga tjänster och
utvecklingen av dem behöver ta sin utgångspunkt från användarna och deras behov. Den
digitala teknikens möjligheter kan utnyttjas betydligt bättre.

Rådet rekommenderar
Identifiera viktiga samhällsfunktioner som kan och bör göras tillgängligt för
alla med hjälp av digital teknik.
Syfte: Öka tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner genom direkt implementering.
Förslag: Den ovan föreslagna sammanhållande aktören, tillsammans med Myndigheten
för digital förvaltning, eSam och SKL, bör får i uppdrag att identifiera de viktigaste
samhällsfunktionerna där tillgängligheten idag brister, hitta lösningar på dessa brister
och besluta om en genomförandeplan. Arbetet bör ta sin utgångspunkt ur två perspektiv;
•

nå en bättre tillgänglighet för alla vad gäller viktiga digitala samhällsfunktioner samt

•

skapa tillgänglighet till tjänster som idag brister med hjälp av digital teknik.

Uppdraget behöver vara användardrivet och ske i nära samverkan med de som möter
användarna till exempel hos kommunerna, (socialtjänsten, hemtjänstpersonal),
myndigheter samt privata aktörer (banker, utbildningssektorn, kollektivtrafik).
Utgångspunkterna i det här arbetet ska vara användarperspektivet, empatiskt
förhållningssätt och universell utformning.
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Modernisering av utbildningssystemet
Den digitala transformationen förutsätter ett utbildningssystem som följer
med i samma takt. Det digitala inslaget kommer att behöva bli större. Ur
elevernas och studenternas perspektiv behöver förmågorna inhämtas från
tidig ålder och i eftergymnasiala utbildningar. Det behövs omfattande
digital utbildning för vuxna i arbetslivet och det behövs spetsutbildning. En
digital anpassning av utbildningssystemet behövs för Sveriges
konkurrenskraft.

Från digitaliseringsstrategin
Skolväsendet spelar en betydelsefull roll i att ge alla barn och elever den digitala
kompetens som behövs för ett aktivt deltagande i ett allt mer digitaliserat arbets- och
samhällsliv. Medie- och informationskunnighet och förmåga att ta del av och skapa
innehåll betonas bland annat. Strategin lyfter också att det är viktigt att
utvecklingsarbetet inom landets universitet och högskolor bevakar att innehållet i högre
utbildning svarar mot studenters och arbetsmarknadens behov av digital kompetens. En
modernisering är påkallad och utbildningarna behöver motsvara den verklighet som de
nyutexaminerade studenterna möter i ett digitaliserat samhälle. Här nämns också att
lärosätena behöver fortsatt förhålla sig till denna utveckling.
Utbildningssystemets utformning och innehåll är viktigt för att Sverige ska kunna ta vara
på digitaliseringens möjligheter. Utbildningssystemet är avgörande för att vi ska nå
visionen att bli bäst i världen på digitalisering. Digital mognad i utbildningssystemet
handlar om flera aspekter. Det handlar om tillgång till och förmåga att använda digitala
verktyg, att få med det digitala perspektivet in i utbildningen, förmåga att utnyttja
digitaliseringen i ett pedagogiskt perspektiv och distribution av utbildning. Det kan också
betraktas ur perspektivet att den interna förvaltningen ska effektiviseras med hjälp av
digitalisering.
Strategin omfattar hela utbildningssystemet, det vill säga från förskola till högre
utbildning. För att underlätta för läsaren har vi valt att dela upp beskrivningen i skolans
digitalisering och eftergymnasial utbildning.
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Beskrivning av nuläget – skolans digitalisering
Det pågår just nu flera insatser vad gäller skolan med syftet att tydliggöra skolans uppdrag
att stärka elevernas digitala kompetens. I mars 2017 beslutade regeringen om stärkt
digital kompetens, bland annat i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan
och gymnasieskolan. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll
och undervisningen i enskilda ämnen. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den
1 juli 2018. Under hösten 2017 antogs en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
där regeringen formulerat det övergripande målet att ”det svenska skolväsendet ska vara
ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög
digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och
likvärdigheten.” 6 Skolans strategi har tre fokusområden; digital kompetens för alla i
skolvärlden, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring
digitaliseringens möjligheter. Som en följd av skolans digitaliseringsstrategi har SKL och
regeringen kommit överens om att SKL tillsammans med Skolverket ska ta fram en
handlingsplan för att realisera strategin.
Ett annat viktigt beslut är att de nationella proven i skolan ska digitaliseras 7. Syftet är
ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering av de nationella proven.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 29 juni 2018. Det första steget är att uppsatsdelarna i nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska skrivs på
dator redan från och med höstterminen 2018. Samtliga nationella prov ska vara digitala år
2022. Beslutet om digitala nationella prov kommer även påverka behovet av digitala
verktyg, infrastruktur och kompetens.
Den nationella digitaliseringsstrategin för skolan och de nya läroplanerna ger ett bra
utgångsläge för att modernisera för-, grundskola och i gymnasiet. För att realisera
strategin kommer det emellertid att behövas både kompetensstärkande insatser och
insatser som säkerställer den fysiska miljön i skolan i form av infrastruktur, digital
utrustning och lokalernas utformning. Skolverkets och SKLs handlingsplan är ett mycket
viktigt verktyg. De positiva effekterna av digitalisering handlar i stor utsträckning om
lärarnas och skolledningens förmåga att se och använda de digitala verktygens
möjligheter. Oavsett vilket material och vilka verktyg som tas fram för att stötta lärarna i
deras utveckling leder de till effekt först när lärarna kan omsätta det i praktiken. Lärarna
är avgörande för att eleverna ska få de förmågor som förväntas och skolledningen behöver
i sin tur möjliggöra lärarnas utveckling. I en studie 8 som Lärarnas riksförbund
genomförde i oktober 2016 framkom att:

Utbildningsdepartementet; Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19
Prop. 2017/18:14: Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, ID-nummer:
8 Lärarnas Riksförbund; Digital framtid utan fallgropar. En undersökning om lärares och elevers digitala kompetens, två
enkätundersökningar där ungefär 1 000 gymnasieelever och 800 grundskole- och gymnasielärare svarat på frågor om sin
digitala kompetens och om tillgången till digitala resurser på sin skola, oktober 2016.
6
7
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• 4 av 10 lärare anser att de har ett stort behov av fortbildning för att uppnå adekvat
digital kompetens för att utföra sitt jobb som lärare.
• Nästan 6 av 10 lärare anser sig behöva utveckla sin kompetens i digitala läromedel.
• Hälften av lärarna anser sig vara i behov av fortbildning för att kunna producera och
hantera digitalt material till undervisningen.
• Bara 3 av 10 lärare känner sig helt säkra på att höja elevernas kunskapsnivå i att
använda digitala verktyg.
• 15 procent känner sig helt säkra på sin förmåga att förbättra elevernas kunskaper att
producera digitalt material.
• 8 av 10 lärare anger det egna intresset som huvudsaklig kunskapskälla både när det
kommer till att öka elevernas kunskaper i att kritiskt värdera information på internet
och att använda de vanligaste digitala verktygen.

Resultatet visar på att skillnaderna är stora mellan olika lärare. Det visar också på att det
finns ett behov och en efterfrågan från lärarna vad gäller fortbildning inom digitalisering.
Utbildningsinsatser och utbildningsmaterial riktade till lärare i grund- och
gymnasieskolor har under 2017 tagits fram av till exempel Skolverket 9, SKL, Internetstiftelsen 10, Statens Medieråd samt högskolor och universitet. Skolverket har även tagit
fram en bredare webbkurs om programmering för lärare med 500 platser. Kursen startade
den i januari 2018 och blev snabbt fulltecknad. Nya högskolekurser i programmering
planeras till hösten 2018, med ämnesdidaktisk inriktning. Rådet ser positivt på det här
utbudet men noterar att behovet och efterfrågan verkar vara större än utbudet just nu
vilket hämmar utvecklingen.
En annan faktor som behöver fungera i ett modernt utbildningssystem är anpassningen av
den fysiska miljön. Skolans digitaliseringsstrategi talar om ändamålsenlig infrastruktur,
det vill säga bredband och hårdvara, och att det behöver säkerställas att olika system kan
fungera tillsammans och kommunicera med varandra. Tillgång till infrastruktur och
internetuppkoppling är en förutsättning för en modern, digital, skola. I Skolverkets mätning 11 2016 konstaterades att it-användningen i skolan ökat i både grund- och
gymnasieskolan. Samtidigt upplevde 4 av 10 grundskolor att kapaciteten i deras
internetuppkoppling inte var tillräcklig.

Inom ramen för uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram (U2015/03844/S, U2016/05732/S) har Skolverket under
2016 tagit fram kompetensutvecklingsmaterial med inriktning på att leda digitalisering och hur digitala verktyg kan stödja
elevernas lärande i undervisningen. Materialet riktar sig till huvudmän, skolledare, förskollärare, lärare och annan
pedagogisk personal. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för barn och elever att utveckla digital kompetens samt bidra
till effektivisering och utveckling av utbildningen.
10 Internetstiftelsen har lanserat webbplatsen Digitala lektioner med målet att stötta pedagoger i deras arbete med digital
kompetens i skolan i linje med den nya läroplanen. Med hjälp av tjänsten kan lärare hitta lektioner som de kan göra
tillsammans med eleverna.
11 Skolverket; IT-användning och IT-kompetens i skolan, Dnr: 2015:00067, 2016-03-23
9
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Utmaningarna och förslag på vidare insatser – skolans
digitalisering
Rådet sammanfattar nedan sin syn på de största utmaningarna för modernisering av
utbildningssystemet med fokus på skolans digitalisering. Rådet har valt att beskriva de
utmaningar där vi bedömer att ytterligare insatser behövs. Dessutom lämnar Rådet
förslag på hur de kan tas vidare till nästa steg. För flera förslag finns mer detaljerade
tankar kring det praktiska genomförandet. Rådet har ambitionen att ta dem vidare till,
och i förekommande fall med, berörda aktörer.

Skolledningen och lärarkårens digitala färdigheter behöver
säkerställas.
Eleverna ska få likvärdiga kunskaper oavsett vilken skola eller lärare de har. Den
målsättningen är en utmaning i sig med tanke på att det finns flera tusen skolor och över
130 000 lärare i grund- och gymnasieskolan. 12 Även om den nationella
digitaliseringsstrategin för skolan och läroplanen ska ge en och samma styrning visar
fakta på att det finns påtagliga skillnader i hur långt skolorna och lärarna, kommit i sin
digitala mognad. Rådet vill särskilt lyfta att lärarnas digitala förmågor och
förhållningssätt till digitalisering är en förutsättning för att de i sin tur ska kunna ge det
vidare till sina elever och studenter. Det gäller lärare som ska utbilda sig, är i utbildning
eller redan i yrket. Ansvaret för att lärarna får dessa digitala förmågor i arbetet ligger på
skolledningen. Flera studier och aktörer påtalar behovet och efterfrågar insatser som
säkerställer en viss nivå av digital kunskap hos alla lärare. Som nämnts tidigare finns även
en hel del utbildningsmaterial framtaget. Rådet anser vidare att det inte med att
utbildningsmaterial tas fram, det krävs att det används och att de nya kunskaperna
integreras i lärandet. Beslutet om vilken prioritering som denna utbildning ska ges fattas i
regel av skolledningen och i och med att digitalisering prioriteras olika blir det också
skillnader mellan lärare och skolor. Rådet är också väl medveten om att många lärare har
höga digitala kunskaper och en hög digital mognad, drivet av eget intresse. Det är bra men
gör att skillnaderna blir ännu större.
För att nå en likvärdig skola bör, enligt Rådet, en miniminivå av digital förmåga och
digital mognad därför inte vara frivillig. Rådet anser att det idag lämnas över ett för stort
ansvar till skolledningen att prioritera området eller ibland till den enskilde läraren. Det
behöver särskilt säkerställas att digitala kunskaper prioriteras och sprids till de som
halkar efter. Rådet vill betona att kompetensutveckling som rör digitaliseringens aspekter
inte är en engångsinsats utan ett kontinuerligt arbete. Rådet vill också särskilt betona att
digitaliseringsperspektiven behöver säkerställas i lärarutbildningen och i
rektorsutbildningen.
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Rådet rekommenderar
Modernisera lärarutbildningen och rektorsutbildningen och ta fram en
nationell fortbildningsplan för lärare som bidrar till högre digital mognad.
Syfte: Stärka skolledning och lärares förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter.
Förslag och uppdrag: Rådet ser positivt på att Skolverket och SKL fortsätter sitt
påbörjade arbete med att driva på digitaliseringen och får i uppgift att ta fram en tydligare
och mer vägledande fortbildningsplan för skolledning och lärare för den kommande 5årsperioden. Det kan ses som en viktig uppgift i den handlingsplan som de båda aktörerna
ska ta fram gemensamt. I planen bör det finnas en struktur för hur skolledning och lärare
får önskvärda digitala förmågor, hur den valideras och vilket ansvar huvudman och
skolledning har i genomförandet. I planen behövs även en vägledning för hur
skolledningen stegvis kan arbeta med fortbildning.
För att bredda kompetensen och stärka genomförandekraften är vår rekommendation att
det sker i samarbete med en extern aktör, förslagsvis Internetstiftelsen och RISE.
Rådet föreslår också att regeringen ställer krav på att lärarutbildningen och
rektorsutbildningen anpassas i enlighet med de kunskapskrav som ställs i läroplanen
och att det säkerställs att digitaliseringsaspekterna ingår i den särskilda kvalitetssatsning
på förskollärar- och lärarutbildningen som pågår. Även i detta fall bör det finnas ett nära
samarbete med Skolverket, SKL så att den erfarenhet de har från sitt arbete omhändertas.
Denna anpassning av lärarutbildningen och rektorsutbildningen bör gälla så snart möjligt.

Riktlinjer och/eller målstyrning för vilken digital miljö och
infrastruktur som ska finnas i skolan efterfrågas.
En digital skola förutsätter tillgång till digital infrastruktur och till en teknisk miljö. De
fysiska förutsättningarna måste finnas på plats, i form av digital utrustning och
infrastruktur i alla skolor och för alla lärare och elever. Det duger inte att så många som
40 procent av grundskolorna anser att deras infrastruktur inte är tillräcklig. Den nya
strategin för skolan säger att ”tekniken får inte utgöra ett hinder för en god utbildning”
den säger vidare att ”infrastruktur och hårdvara” ska vara ändamålsenligt. Det lämnar ett
stort tolkningsutrymme till varje enskild skola och vad som tolkas som ändamålsenlig
kommer att bli olika. Rådet anser att det finns en uppenbar risk att tolkningen avspeglar
hur långt respektive skola kommit i sin digitala utveckling. Infrastruktur och tekniska
förutsättningar behöver också ses ur ett framåtriktat perspektiv, ett behov som förstärks
genom införandet av de nationella digitala proven som medför ytterligare krav på den
tekniska miljön. Skolenheter och/eller dess huvudmän skulle vara hjälpta av att få
rekommendationer på vilka funktionskrav de bör ställa på den tekniska, digitala miljön
samt infrastruktur.
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Rådet rekommenderar
Utforma rekommendationer på funktionskrav för stödja skolor i sin tolkning
av vad ändamålsenlig digital miljö och infrastruktur innebär.
Syfte: Stödja skolorna i sin digitalisering och utjämna skillnaderna. Rådet skulle gärna se
en kompletterande vägledning och tydliga rekommendationer vad gäller funktionskrav på
infrastrukturen och teknisk miljö.
Förslag: Skolverket bör få i uppdrag att ta fram sådana rekommendationer.

Nya skolor behöver byggas och lokalerna behöver anpassas till en
digital miljö.
Enligt SKL:s prognoser behövs 600 förskolor, 350 grundskolor och gymnasieskolor, och
150 nya idrottsanläggningar under de närmaste fyra åren. 13 Många skolor byggs på samma
sätt som förr och Rådet anser att det är högst troligt att de inte kommer att vara
ändamålsenliga. Det är rimligt att tro att undervisningen kommer att bedrivas på nya sätt
genom digitaliseringen och givetvis påtalar det också betydande förändringar i lokalernas
utformning.

Rådet rekommenderar
Ge förslag på hur framtidens smarta digitala skola bör utformas.
Syfte: Få till moderna och ändamålsenliga lokaler i de skolor som nu ska byggas.
Förslag: För att undvika att medel går till nybyggda men omoderna lokaler anser Rådet att
ett särskilt projekt för utformning av framtidens smarta digitala skola bör inkluderas som
ett underområde i regeringens samverkansprogram som rör smarta städer.

Beskrivning av nuläget – eftergymnasial utbildning
Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning.
Det är riksdag och regering som bestämmer vilka lagar, regler, mål och riktlinjer som ska
gälla inom högskoleområdet. Viktiga verktyg för regeringen att styra är via lagar,
myndigheternas instruktioner, regleringsbrev, uppdrag samt de årliga anslagen till
respektive lärosäte. Styrningen av universitet och högskolor (lärosäten) skiljer sig dock i
vissa delar från styrningen av andra statliga myndigheter. Detta beror bl.a. på lärosätenas
särskilda roll att vara en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället.
Lärosätena har en hög grad av självständighet när det gäller hur verksamheten utformas
och hur utbildning och forskning ska organiseras. Friheten att fritt välja
forskningsproblem, fritt utveckla forskningsmetoder och att fritt publicera
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forskningsresultat, är lagstadgad. 14 Förutom lärosätena och yrkeshögskolorna bedrivs
även folkbildningsinsatser genom studieförbund och folkhögskolor. För närvarande pågår
flera insatser med koppling till digitaliseringsstrategin (se bilaga 1).
Digitalisering av lärosäten innefattar många olika typer av utmaningar. Nedan har Rådet
tagit upp några olika områden som det handlar om, till exempel
•

vilka förmågor studenterna ska ha med sig efter utbildning,

•

vilket utbildningspaket som ska erbjudas och hur innehållet ska utformas,

•

relevant innehåll i IKT-relaterad utbildning men också hur digitalt innehåll ska
tas med i andra utbildningar,

•

hur utbildning ska tillhandahållas och distribueras,

•

vilka verktyg och vilken support som ska erbjudas lärarna,

•

hur lärosäten kan dra nytta av det växande internationella utbudet av kurser,

•

hur kunskap kan valideras när kunskaperna inhämtats på nya sätt och när andra
förmågor som så kallade mjuka kompetenser värderas högt,

•

vilka krav som ställs på lagring, infrastruktur och kvalitet på data när öppen
vetenskap och forskningsdata ska tillgängliggöras,

•

de framtida kraven på beräkningskapacitet och hur det i sin tur påverkar kraven
på infrastruktur,

•

hur det växande behovet av livslångt lärande ska mötas och efterfrågan på
kortare kompletteringskurser, studier parallellt med arbetslivet, oavsett ålder
och livssituation,

•

förhållningssätt till utveckling och betydelsen av artificiell intelligens (AI)?

I vilken grad som lärosätena har en hög mognadsgrad inom digitalisering eller inte är
svårt för Rådet att bedöma då fakta och indikatorer på området är begränsat. Den
information som finns tillgänglig omfattar i huvudsak antal utbildningsplatser samt
statistik om nätbaserade och så kallade MOOC-utbildningar.
Sett till studier gjorda av näringslivets behov av kompetens är behoven inom
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) stor. Kompetensbehovet växer både på
bredden och på djupet och just nu har vi en underförsörjd it-sektor. En stor och växande
efterfrågan borde ha medfört en tillväxt även i antalet utbildningsplatser. Sedan år 2013
kan vi konstatera följande utveckling (baserat på statistik från SCB 15 och MYH):

14

1 kap. 6 § högskolelagen. Se även 2 kap. 18 § regeringsformen
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För information om hur IT-utbildning definieras se avsnitt definition i slutet på detta dokument.
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•

Antal nybörjare på högskoleprogram med it-inriktning har legat relativt konstant
kring 8 200 studenter.

•

Antal examinerade på högskoleprogram med it-inriktning var 3 301 år 2013, steg
till 3 878 år 2015 och sjönk återigen till 3 562 år 2016.

•

Könsfördelningen har förbättrats något, år 2013 var fördelning 77 procent män
respektive 23 procent kvinnor, år 2016 var fördelningen 74 procent män respektive
26 procent kvinnor.

•

Data-/it-relaterade YH-utbildningar är ett område som ökat mest räknat i
antal startade utbildningar.

•

Data-/it-relaterade YH-utbildningar har relativt fler avhopp och en mindre
andel som hade ett arbete efter ett år jämfört med genomsnittet för samtliga
utbildningsområden.

Ovanstående statistik visar inte på någon större tillväxt i utbudet av IKT-relaterad
utbildning. Rådet noterar även att könsfördelningen inte utjämnats. Statistik som Rådet
inhämtat från Folkbildningsrådets årsredovisning samt SCB visar på att antalet deltagare i
data respektive it-relaterade studiecirklar sjunkit med ca 30 procent mellan perioden
2014-2016.
Nätbaserad utbildning har erbjudits under många år, både av privata och offentliga aktörer. I december 2017 publicerade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en kartläggning
och analys 16 av distansutbildningsverksamhet vid universitet och högskolor i Sverige. De
konstaterar att det sker en utveckling av nätbaserad utbildning. Generellt sett är det lägre
genomströmning av studenter på nätutbildning (60 procent jämfört med 90 procent). Det
är också fler avhopp och färre godkännanden. Kartläggningen visar på att antalet
registreringar på programkurser har ökat med 88 procent sedan 2006/07, däremot
minskar registreringar på fristående kurser på distans. Studier på distans är vanligare
bland kvinnor som stod för 62 procent av registreringarna på fristående kurser och 73
procent av registreringarna på programkurser. Dessutom är de som studerar på distans
äldre än de som studerar på campus. Prestationsgraderna på programkurser på distans
inom yrkesexamensprogram var relativt höga, 89 procent för kvinnor och 77 procent för
män. UKÄ konstaterar att distansutbildningar fyller en viktig funktion för att kunna
erbjuda ett livslångt lärande oberoende av var du är i livet eller var du bor. I rapporten
pekar UKÄ på att viktiga pusselbitar för att lärosätena ska kunna utveckla
distansverksamheten är satsningar på pedagogik och teknik och att universitet och högskolor bör ges bättre förutsättningar och incitament att bland annat stötta sina lärare genom kompetensutveckling i nätbaserad pedagogik. Rådet vill särskilt understryka sin åsikt
att nätbaserad utbildning endast ska ses som en distributionsform bland flera för att
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tillgängliggöra utbildning och det stora värdet ligger i kombinationer av distributionsform
i en och samma utbildning.
Lärosätena bestämmer i stor utsträckning själva sin inriktning samt innehåll och upplägg
i utbildningarna. Genom utformningen av incitamentsstrukturen som tilldelar resurser till
särskilt prioriterade områden kan regeringen i viss mån styra utbildnings- och
forskningsinsatser. I senaste budgeten har ytterligare anslag på 260 miljoner kronor
avsatts för en utbyggnad av utbildningar på högskolor och universitet i hela landet,
samma belopp ska enligt budgeten finnas för år 2019. Forskningsanslagen har ökats med
1,1 miljarder kronor år 2018 med fokus på samhällsutmaningar. Samhällsviktiga
utbildningar har ansetts vara ingenjörsutbildningar, utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn (samhällsplanering, lantmäteriområdet och byggteknik), hälso- och
sjukvårdsutbildningar, försvarsutbildningar, teologiska utbildningar och tolkutbildningar.
De riktade insatser som härrör sig till IKT-området benämns it och mobil kommunikation
i budgetpropositionen för 2018. KTH och Linköping har tilldelats särskilda medel år
2020. Särskilt riktade medel för en utökning av utbildningsplatser inom IKT-området i
budgeten för 2018 ter sig således begränsat.

Utmaningarna och förslag på vidare insatser –
eftergymnasial utbildning
Rådets ambition har varit att notera var det finns luckor och notera om ett mer konkret
arbete borde påbörjas som komplement till andra initiativ. För flera förslag finns mer
detaljerade tankar kring det praktiska genomförandet. Rådet har ambitionen att ta dem
vidare till, och i förekommande fall med, berörda aktörer.

Den digitala utvecklingen hos lärosätena behöver säkerställas.
Den statistik som idag inhämtas med en koppling till digitaliseringen vid lärosäten rör
främst antal utbildningsplatser samt nätbaserad utbildning (MOOC:s). Som Rådet tidigare
beskrivit handlar digitalisering om betydligt fler faktorer och utifrån tillgänglig statistik
har vi därför svårt att redogöra för det faktiska läget, hur snabbt den digitala
moderniseringen sker inom svenska lärosäten och om innehållet i högre utbildning svarar
mot studenternas och arbetsmarknadens behov av digital kompetens.
Att beskrivande information saknas är förstås ett problem när regeringen påtalar vikten
av en förändring och att regeringen vill att Rådet följer den. Den bild Rådet har är att
diskussioner och arbete som rör digitaliseringens utmaningar pågår men att de
fortfarande är i uppstartsfas och att ett stort arbete kvarstår. Dessutom är det stora
skillnader i hur långt de olika lärosätena kommit. Den digitala transformationen medför
nya utmaningar men de medför också stora möjligheter genom exempelvis ny och effektiv
pedagogik, distributionsformer och utbud som passar fler studenter samt ökat
internationellt utbyte.
För att ta sig an utmaningen behöver lärosätena säkerställa att lärarna har nödvändig
kunskap. Lärosätena behöver långsiktigt säkerställa grundförutsättningarna i form av
digitala infrastrukturer, plattformar och verktyg. De behöver dessutom ha förutsättningar
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att lagra, dela allt större mängd forskningsdata samt säkra kapacitet för allt mer och
avancerade beräkningsvolymer.
Att digitaliseringens utmaningar finns på agendan och diskuteras är klart, men det är
ovisst om det är en strukturerad och målstyrd diskussion som mynnar ut i tillräckligt
konkreta aktiviteter, tillräckligt snabbt. Tidigare i avsnittet har Rådet visat på vilka de
stora utmaningarna är. Det är en flerdimensionell bild och behovet av lärosätenas
omställning är stor. Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet har
välkomnats och Rådet upplever att det funnits ett stort värde i att regeringen visat på
vilka förväntningar som finns. Det har i sin tur bidragit till en stark vilja att driva
utvecklingen inom skolväsendet. Motsvarande framåtblickande vision saknas för lärosäten. Det är en utmaning i sig att regeringen har uttalat en hög förväntan på modernisering av utbildningsväsendet men inte uttalat vad denna förväntan består av. Regeringen
har möjligheter att sätta upp mål för vad studenterna ska uppnå och rikta särskilda anslag
mot prioriterade områden utan att för den sakens skull ändra på det faktum att lärosätena
själva bestämmer om utbildningens innehåll och upplägg. Digitalisering är ett prioriterat
område för regeringen och Rådet anser att en modernisering av utbildningssystemet
verkligen behöver involvera hela systemet, inte bara skolan. Sverige skulle således behöva
en långsiktig vision även för lärosätena och annan eftergymnasial utbildning.
De svenska lärosätena behöver hänga med utvecklingen för att säkra digital
kompetensförsörjning i det privata näringslivet och offentlig verksamhet. Det är också en
förutsättning för att stärka Sveriges framtida position som framstående inom
digitalisering. Sverige vill ligga i framkant och dessutom erbjuda högre utbildningar som
är konkurrenskraftiga internationellt. Sverige har idag universitet och högskolor med hög
status internationellt, det är värdefullt att bygga vidare på. Samtidigt är Sverige ett litet
land och kan behöva välja var satsningarna ska ligga, särskilt initialt. Det finns exempel
på lärosäten som valt att satsa på en digital profil och det kan finnas skäl att särskilt
understödja en sådan profil. Rådet bedömning är att Sverige skulle kunna få en bra
position inom området AI, där vi kan utnyttja vår befintliga position och
forskningsresurser inom industriell teknik, automation och processtyrning med AI. Det
behövs dessutom kunskap och kompetens vad gäller de etiska och moraliska frågor som
uppkommer till följd av AI, så kallad hållbar AI.
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har haft data-/it-relaterade utbildningar som ett
prioriterat område vilket medfört en tillväxt i antal startade utbildningar.
Yrkeshögskolornas verksamhet bygger på samverkan med näringsliv och
arbetsmarknadens parter. Tyvärr har resultatet från utbildningarna inte varit enligt
förväntningarna och MYH:s bedömning är att de huvudsakliga orsakerna finns i hur
utbildningarna utformats och genomförts. Behovet av den här typen av kompetens är,
precis som för akademisk utbildning, stort och det finns anledning att fundera över hur
resultatet på dessa utbildningar kan bli bättre. Yrkeshögskolan kan inte lösa det på egen
hand utan lösningarna finns i utökad samverkan med näringsliv och arbetsmarknadens
parter.
Rådet bedömer att den digitala transformationen hos lärosätena skulle kunna påskyndas
och att en fördjupad samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan vore önskvärt. För att
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högre utbildning ska vara relevant över tiden bedömer Rådet dessutom att Sverige skulle
vinna på ett ökat samarbete mellan högre utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. Viss
sådan samverkan sker idag företrädesvis på regional och lokal nivå, men skulle behöva
stärkas även på nationell nivå.

Rådet rekommenderar
Ta fram en vision för Sveriges digitala lärosäten, inklusive yrkeshögskolan.
Syfte: Regeringen ger sin bild av vart vi ska och sina långsiktiga ambitioner och
därigenom sina förväntningar på svenska lärosäten och yrkeshögskolan.
En vision ger därefter utrymme för lärosäten att utforma en egen strategi och
handlingsplan.

Rådet rekommenderar
Mät den digitala utvecklingen hos lärosätena.
Syfte: Få fram den viktiga lägesbilden och därmed underlag för vidare insatser samt ett
bra verktyg för att visa på digitalisering som ett prioriterat område och få en indirekt
styrning.
Förslag: UKÄ bör får i uppdrag att ta fram relevanta statistik och mäta den digitala
utvecklingen hos lärosätena. Utifrån resultatet bör UKÄ också få i uppdrag att föreslå
åtgärder. Rådet anser också att uppgiften bör göras i samråd med lärosätena, förslagsvis
genom SUHF. Ett annat alternativ är att ge lärosätena ett återrapporteringskrav i
regleringsbrevet.

Rådet rekommenderar
Tilldela särskilda medel för utvecklingsinsats för att främja digital kompetens
i högre utbildning.
Syfte: Förslaget syftar till att påskynda omställningen och att regeringen visar på vikten av
att denna utveckling tar fart.
Förslag: Digitaliseringens utmaning handlar om att ställa om snabbt. Regeringen kan
understödja denna utveckling genom att särskilt tilldela medel för detta ändamål. Rådet
rekommenderar att medel och utvecklingsinsats bör utgå från den ovan nämnda visionen
om vad regeringen vill uppnå. Effekten av dessa medel bör följas upp.
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Rådet rekommenderar
Skapa bättre förutsättningar för hypotesgenererande forskning.
Syfte: Undanröja hinder för möjlig forskning till följd av en växande mängd digitalt
tillgänglig data.
Förslag: Forskningen och forskningsanslag utgår från att det finns en hypotes som bevisas
eller motbevisas genom data. Man går från fråga till data. Med ökad tillgång till data
uppstår en teoretisk möjlighet att göra tvärtom det vill säga gå från data till fråga. Både
det ekonomiska systemet och de juridiska förutsättningarna begränsar dessa möjligheter.
Rådet rekommenderar att regeringen tillsätter en särskild utredning, eller på annat
sätt undersöker frågan, för att underlätta dessa möjligheter i framtiden.

Antalet utbildningsinsatser och examinerade inom informationsoch kommunikationsteknik behöver utökas.
Regeringen har konstaterat att digitalisering är en viktig samhällsförändring som påtalar
en allt större och snabbare omställning i utbildningssektorn. Efterfrågan av kompetens
inom digitalisering och IKT-området är stort och skillnaden mellan behov och efterfrågan
växer. Lärosätenas antal platser och utexaminerade från utbildningar med IKT-inriktning
är dock konstant. Rådet anser att fler utbildningsplatser behövs, även om det inte löser
alla problem och utmaningar. Kompetensförsörjningen behöver utvidgas på bredden och
djupet, dessutom behöver vi tillvarata kompetens inom andra grupper, nyanlända, funktionshindrade. Det finns lokala initiativ för bättre kompetensförsörjning men en bredare
och mer målinriktad ansats behövs. I sammanhanget vill Rådet särskilt lyfta fram behovet
av att nå en jämnare könsfördelning. Det behövs fler vägar fram för att ge möjlighet att
välja it-utbildningar vid olika tidpunkter, till exempel genom ett större utbud av tekniska
basår. Det finns all anledning att intensifiera insatserna och hitta mer effektiva sätt för en
jämnare könsbalans.

Rådet rekommenderar
Utöka antalet utbildningsplatser för digitala specialister hos lärosätena
genom riktade insatser. (se kompletterande förslag under avsnittet Matchning av
kompetens).
Syfte: Kompetensförsörjningen i Sverige behöver snabbas på. Det behövs fler
utbildningsplatser för att möta efterfrågan på kompetenser på en rörlig arbetsmarknad.
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Rådet rekommenderar
Utforma ett särskilt utvecklingspaket för att höja kvinnors kompetens inom
IKT.
Syfte: Det är nödvändigt att utjämna de stora skillnaderna mellan könen inom
techsektorn och det behövs en ökad satsning på fler kvinnor inom naturvetenskap,
matematik och IKT.
Förslag: Rådet vill särskilt framhålla vikten av att tänka på nya sätt. Det behövs ökad
förståelse för vad som bidrar till att kvinnor som har rätt förutsättningar INTE väljer
dessa utbildningar/yrken och VARFÖR de väljer något annat. Med sådan kunskap kan
utvecklingspaketet bli mer användardrivet och skapa större nytta.

Sverige bör flytta fram positionerna inom AI.
Betydelsen av AI är redan stor och kommer att bli än större. Sveriges starka position inom
industrirelaterad forskning och automatik kan med framgång kombineras med AI, vilket
också görs på flera ställen. Wallenbergstiftelsen har bidragit till ytterligare forskning inom
AI vilket Rådet välkomnar, så även den särskilda satsningen för en förstärkt
kompetensbas som flera universitet gått samman i är av stor betydelse. Förutom de
tekniska aspekterna kommer det dessutom behövas kunskap och kompetens vad gäller
etiska och moraliska frågor till följd av AI. Inom detta område har forskningen inte
kommit lika långt samtidigt som vi bedömer att Sverige har goda förutsättningar att
kunna bli framstående på detta område.

Rådet rekommenderar
Gör en särskild satsning på forskning och forskningsrelaterad utbildning
inom hållbar AI.
Syfte: Sverige behöver ta sig an utmaningen kring AI utifrån andra aspekter än enbart
tekniska. Ytterligare insatser för att stärka vår position på AI-området bör prioriteras.
Förslag: Rådet anser att regeringen bör göra en särskild satsning genom riktade medel för
forskning om de etiska frågorna som följer av AI, det vill säga hållbar AI.

Rådet rekommenderar
Tillsätt en särskild utredning kring AI med fokus på hur Sverige bäst kan ta
tillvara på dessa möjligheter och stärka sin position internationellt.
Syfte: Det behövs en långsiktig plan för Sveriges position inom AI.
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Utbildningssystemet behöver betrakta behovet av livslångt lärande
utifrån digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Arbetet med
livslångt lärande behöver blir mer konkret.
Betydelsen av ett utbildningssystem som stödjer livslångt lärande blir allt viktigare.
Individer har både större behov av, och större möjligheter, att få kunskapsutveckling.
Samtidigt som livslångt lärande och kunskap blir allt viktigare, är det allt svårare för
människor i arbetslivet att få ekonomi och framförallt tid till fortbildningsinsatser på det
sätt de är utformade idag. Det betyder att samhället vill ha individer som är självlärande
och som tar ansvar för sin kompetensutveckling, men vi har ett system som inte möter
upp mot det. Utbudet följer inte efterfrågan. Utbildningssystemet behöver anpassas i
innehåll, incitamentsstruktur, finansierings-/kostnadsmodell samt distributionssätt. Att
ha tillgång till ett studiestödsystem som möjliggör vidareutbildning kan vara avgörande.
Att få åtkomst till fortbildning via nätbaserade utbildningsprogram kan underlätta för
många och att möjliggöra närvaron/utbytet internationellt bidrar till större utbud och
förhöjd kvalitet. Genom att skapa nya strukturer och utbildningsformer kan det också
skapas bättre förutsättningar för att få fram it-utbildningar som attraherar kvinnor. Som
en konsekvens av att utbildning tillhandahålls och inhämtas på nya sätt kommer också en
anpassning av examinationsformer att behöva göras. Tillgången till vidareutbildning
behöver utökas och underlättas, så även synen på vad utbildning är och hur kunskap ska
examineras.
Betydelsen av livslångt lärande är en omfattande fråga och större än vad som kan
relateras till den digitala omvandlingen. Samtidigt hänger de i många aspekter ihop och
stor nytta kan uppnås om de betraktas tillsammans. Det behövs utbildningsinsatser som
går parallellt med arbetslivet, inte sekventiellt som idag. Vi behöver flera möjligheter att
välja it-utbildning vid olika tidpunkter och utifrån olika perspektiv. Många individer både
vill ha och behöver nya kunskaper och digitaliseringen är en viktig drivkraft. Analyser som
visar på behovet av livslångt lärande och förslag på insatser har redovisats tidigare. Rådet
inser att det är stort arbete och ödmjuk inför de förändringar som behövs. Styr- och
resursutredningen 17 kommer särskilt att titta på det allt växande behovet av livslångt
lärande och flera frågor kommer troligen att besvaras genom den utredningen. Rådet vill
påtala vikten av att utredningen sätter livslångt lärande i relation till den digitala
transformationen och betonar vikten av att tänka nytt för att kunna möta behovet av
digital kompetens och skapa ett fungerande system för livslångt lärande.
Rådet anser samtidigt att omställningen behöver påskyndas och att det behövs fler
exempel där man går från ord till handling. Livslångt lärande får inte förbli ett värdeord.
Som komplement till annat arbete och de pågående utredningarna anser Rådet att
livslångt lärande och lärosätenas utmaning skulle tjäna på att arbetas med i en annan
kontext. Rådet vill se att det sätts in i konkreta och verklighetsnära sammanhang.

17

Ibid
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Rådet rekommenderar
Utforma ett pilotprojekt för framtidens digitaliserade lärosäte.
Syfte: Det behövs ett konkret och verklighetsnära arbete kring livslångt lärande, vilket bör
inkludera en plattform för samverkan.
Förslag: Som första steg bör arbetet drivas vidare genom ett pilotprojekt bestående av
ett antal universitet och högskolor som ligger långt fram i den digitala utvecklingen. Ett
pilotprojekt är ett komplement till de utredningar och analyser som gjorts och ett initiativ
för att anta utmaningarna närmare verkligheten och användarna. Piloten bör få i uppdrag
att hitta lösningar på utformning av framtidens digitala utbildningsprogram, distribution
och tillgänglighet, finansieringssystem, konsekvenser på lagring av forskningsdata och
tillhörande infrastruktur samt hur det internationella utbudet av kurser via internet kan
användas på bästa sätt för att frigöra resurser från föreläsning till handledning och/eller
stärka kvaliteten i utbildningen ytterligare. Även examinationsformer kan tas med i
arbetet. Utgångspunkten bör vara individernas behov samt att stötta utbildning som går
parallellt med arbetslivet, inte enbart sekventiellt. Särskilda initiativ för att öka andelen
kvinnor i IT-relaterad utbildning bör inkluderas. Se även kompletterande förslag om
livslångt lärande under avsnittet ”Matchning av kompetens”. Skillnaden är att det
projektet tar sin utgångspunkt i arbetsmarknadens behov och rörelser och betraktar
utbildningssektorn ur ett bredare perspektiv än universitet och högskolor.
(Betydelsen av livslångt lärande hänger i stor utsträckning samman med att
arbetsmarknaden kommer att förändra sig och vara mer snabbrörlig. Därför utvecklar
vi resonemanget vidare i nästa område ”Matchning av kompetens”.)

Lärosätena behöver vara förberedda på att hantera en växande
datavolym.
Lagring och öppen tillgång till forskningsdata (open access), användandet av alltmer
avancerad teknik i utbildning och forskning samt alltmer avancerade beräkningar ställer
allt högre krav på utökat lagringsutrymme och en infrastruktur med hög kvalitet och
kapacitet. Rådet erfar att denna datavolym förväntas öka markant under överskådlig tid
till följd av utvecklingen inom områden som artificiell intelligens, energiteknik, robotik,
nya kapacitetskrävande beräkningsmodeller. Det kommer att bli en utmaning för
lärosätena att hantera denna stora datavolym och höjda krav, i vilken utsträckning de är
förberedda för denna uppgift behöver följas upp.

Rådet rekommenderar
Gör prognoser över framtida datavolymer, kvaliteten på tillgänglig data och
därmed konsekvenser på lagring, infrastruktur och beräkningskapacitet.
Syfte: Det behövs prognoser och förberedelser för en växande datavolym. Rådet föreslår
att Vetenskapsrådet få ett sådant uppdrag. I uppdraget bör även ingå att göra en
bedömning av i vilken utsträckning lärosätena är förberedda på denna ökning.
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Matchning av kompetens
Industrialiseringen tog 100 år, vi kan förvänta oss en lika genomgripande
och betydligt snabbare förändring till följd av digitaliseringen. Behovet av
kompetens på arbetsmarknaden förflyttas snabbt. Redan idag är det brist
på kompetens inom it-relaterade yrken och vissa uppskattar att bristen
kommer att uppgå till 70 000 experter år 2022. Det behövs omfattande,
snabba och konkreta åtgärder som möter denna framtid. Det är en
utmaning där näringslivet, arbetsmarknaden och utbildningsväsendet
behöver arbeta tillsammans.

Från digitaliseringsstrategin
Matchning av kompetens handlar om två saker. Den ena är att den kompetens som efterfrågas finns. Den andra saken är att den kompetens som finns ska kunna matchas med
dem som efterfrågar den på ett effektivt sätt. I det senare fallet är digitaliseringen en
möjliggörare och här finns redan flera lösningar och ytterligare initiativ är på gång.
I strategin står att en alltmer digitaliserad ekonomi och arbetsmarknad ställer nya krav på
digital kompetens hos arbetstagare inom ett stort antal branscher och sektorer. Behovet
av kompetens inom digitala discipliner förväntas öka i snabb takt och uppstå i sektorer
där det inte efterfrågats tidigare. Det är av central betydelse att näringslivets och det
offentligas behov av en alltmer digitalt kompetent arbetskraft kan mötas. Dessutom råder
det arbetskraftsbrist inom it-sektorn och branscher med hög digitaliseringsgrad.
Möjligheterna för arbetsgivare att rekrytera personer med efterfrågad kompetens måste
stärkas. Strategin betonar också att dialogen mellan utbildningssystemet och
arbetsmarknaden är av avgörande vikt.

Beskrivning av nuläge
Det finns en mängd studier som försöker beskriva effekterna på arbetsmarknaden till följd
av digitalisering och automatisering. De visar på att det kommer att ske genomgripande
förändringar som går att jämföra med den tidigare industrialiseringen, med den stora
skillnaden att det går mycket fortare. Framtidens arbetsmarknad är mer föränderlig och
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kräver snabbare omställning för de som är i arbete. Det blir allt viktigare att följa
rörelserna och rikta insatserna därefter. Fler yrken och arbetsuppgifter kommer att digitaliseras och vissa kommer att försvinna samtidigt som nya kompetenser kommer att
efterfrågas.
Farhågorna är att digitaliseringen medför en automatisering av många arbetsuppgifter
och att nettoantalet av arbetstillfällen minskar. Hur omfattande denna effekt blir har
uppskattats av flera organisationer, med varierande resultat. OECD säger i en nyligen
genomförd studie att 8 procent av arbetstillfällena i Sverige har hög risk att
automatiseras. 18 SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) har visat på att var tionde jobb
har automatiserats under åren 2006-2011 och uppskattningar på att drygt 50 procent av
alla arbetstillfällen i Sverige kan komma att automatiseras inom 20 år. SSF bedömer
samtidigt att framtidsyrken till följd av digitaliseringen finns både bland de som skapar
den digitala tekniken och de som indirekt berörs. 19
SKL har nyligen konstaterat att välfärdsverksamheterna behöver öka antalet anställda
med knappt 200 000 personer under de kommande tio åren för att klara åtaganden
utifrån den demografiska utvecklingen. Därtill förväntas drygt 300 000 personer gå i
pension under perioden. I en ekonomisk prognos beskriver SKL att om inga åtgärder
vidtas uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader på 59 miljarder kronor år 2021 20.
Samtidigt konstaterar man att dessa prognoser kan förbättras med hjälp av ny teknik,
såsom digitaliseringen, men att det också bidrar till att nya arbetsuppgifter skapas och
behov av nya kompetenser, inte minst tekniska kompetenser. 21
Att it-sektorn växer och att behovet av digital kompetens i andra sektorer också växer det
vet vi. Nätverket LinkedIn har flera miljoner öppna platsannonser och analyser visar på
att digitala specialister 22 ligger främst. It och telekomsektorn är en viktig sektor för
Sverige där vi redan har en bra position. Det finns mer än 46 000 företag inom it- och
telekombranschen med nästan 200 000 anställda. Under 2015 uppgick exporten från
branschen till närmare 140 miljarder kronor, vilket motsvarar knappt 12 procent av den
totala exporten. Enligt Tillväxtanalys 23 har den svenska arbetsproduktiviteten ökat med
nästan 50 procent sedan 1995. Digitaliseringen ligger bakom en mycket stor andel av den
utvecklingen vilket medfört ny digital teknik och digitalisering av vad som tidigare var
analogt.
Flera studier visar på att efterfrågan av digitala specialister överstiger tillgången på sådan
kompetens, både i bredden av kompetensförsörjning och vad gäller spetskompetens.
Dessutom är det en oacceptabel könsfördelning. Enligt prognoser gjord av bland andra
SCB och IT&Telekomföretagen blir skillnaden mellan utbud och efterfrågan ännu större

18

OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 202; Automation, skills use and training, 2018

SSF, Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige, 2014
20 SKL, Ekonomirapporten, oktober 2017 – Om kommunernas och landstingens ekonomi
21 SKL, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, Rekryteringsrapport, februari 2018
22 I januari 2017 var följande kompetenser i topp: molntjänster och distributed computing, statistik analys och datautvinning,
programmering, mellanprogramvara och systemutveckling, UI Design, Nätverket och informationssäkerhet.
23 Tillväxtanalys, Digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft i Sverige, 2015
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med tiden genom att digitala specialister behövs i alltfler branscher. Enligt IT&Telekomföretagen kommer det att saknas 70 000 programmerare i Sverige år 2022. SCB:s prognos
är mer försiktig där de ser en risk att efterfrågan överstiger utbudet med ca 5 000 dataspecialister år 2020 och 25 000 dataspecialister år 2035. SCB uppskattar att fördelningen
mellan män och kvinnor var 66 procent respektive 34 procent år 2015, men att
fördelningen utökas till att bli 73 procent respektive 27 procent år 2035.
En mängd studier och bedömningar kring framtidens arbetsmarknad visar också på att
rörelserna blir större och att individerna kommer att behöva anpassa sig både snabbare
och i större utsträckning än tidigare. Av det följer ett ökat behov av kontinuerlig
vidareutbildning och kompetensutveckling och samtidigt incitament som driver på och
möjliggör. Arbetsgivarens behov av och ansvar för att stimulera och möjliggöra individens
kompetensutveckling i arbetet kommer att bli större. Betydelsen av livslångt lärande har
lyfts under många år, redan 1995 publicerade Utbildningsdepartementet ett
diskussionsunderlag om Livslångt lärande i arbetslivet 24. Det blir alltmer relevant och det
börjar bli bråttom att faktiskt få fram strukturer som stimulerar det livslånga lärandet i
större utsträckning än idag. Vi har redan berört detta ämne i tidigare avsnitt.
Rådet noterar också att andra färdigheter efterfrågas alltmer i ett digitalt samhälle och
som inte alltid inhämtas och stärks genom traditionell utbildning. Det handlar om digitala
färdigheter som individerna inhämtar själva, företrädesvis genom digitala kanaler.
Digitaliseringsrådet har till exempel frågat 1000 yrkesverksamma personer om de har
kunskaper i olika typer av programvaror som de har svårt att styrka i form av betyg eller
kursintyg. Totalt bedömer 33 procent att deras IT-kunskaper är av nytta för deras
nuvarande arbetsgivare eller när de vill söka nytt jobb. Det skulle behövas ytterligare
utveckling kring hur sådana färdigheter som inte stärks av utbildning kan valideras. Det
handlar också om ökad efterfrågan av så kallade mjuka egenskaper eller kompetenser,
såsom samarbetsförmåga, kreativitet, stresstålighet, serviceförmåga, ansvarstagande, ett
behov som nyligen lyfts av både IT&Telekomföretagen 25 och Svenskt Näringsliv 26.
Arbetsmarknadens frågor delas vanligtvis in i arbetsmarknadspolitik, insatser som ska
bidra till en väl fungerande arbetsmarknad, och i arbetslivspolitik, goda arbetsvillkor och
möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Rådet noterar att det finns ett
stort fokus idag på att få med de som står utanför och mot att nå en så låg arbetslöshet
som möjligt. Det är givetvis bra men digitaliseringen medför samtidigt stora förändringar
vad gäller vilken kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. En mängd studier visar
på att rörelserna redan nu är märkbara och att de som är i arbete kommer att påverkas i
större utsträckning än tidigare. Flera studier visar på så kallad ”middle jobs squeeze” som
i stor utsträckning är en konsekvens av digitalisering. Digitaliseringen är så kallad skillbiased, vilket gynnar högutbildade samtidigt som jobb som kräver medelhög utbildning
och som har rutinartade arbetsuppgifter automatiseras. Det i sin tur leder till att

Utbildningsdepartementet, Livslångt lärande i arbetslivet, steg på Vägen mot ett – kunskapssamhälle. Ett
diskussionsunderlag. Rapport från till Kommittén en expertgrupp om kunskapslyft ett nationellt för vuxna Stockholm 1996,
SOU 1996:164
25 IT&Telekomföretagen, IT-kompetensbristen, En rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens,
november 2017.
26 Svenskt Näringsliv; Rekryteringsenkäten 2018 – Jobbskaparna larmar! Kompetensbristen ökar, mars 2018
24
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konkurrensen på låglöneyrken blir högre. 27 I budgetpropositionen för 2018, i de delar som
avser Arbetsmarknad och arbetsliv, saknas insatser som direkt går att härleda till
digitaliseringens utmaningar och därmed förändringar på arbetsmarknaden.
De nya förutsättningarna på arbetsmarknaden ställer nya krav på både den enskilde
individen och arbetsgivarna. Å ena sidan kommer individen själv att behöva engagera sig i
sin egen kompetensutveckling i större utsträckning än idag. Å andra sidan kommer
arbetsgivaren behöva anställda som kompetensutvecklas. Arbetsgivaren behöver både
stimulera och möjliggöra den vidareutvecklingen. Vårt nuvarande utbildningssystem utgår
i huvudsak från att vi utbildar oss innan vi börjar arbeta. Därefter erbjuds anställda
vidareutbildning genom diverse mindre kurser eller uppdragsutbildningar som
arbetsgivaren bekostar. Vill individen ha en mer omfattande utbildning så får den i regel
ge sin in i utbildningssystemet igen. Det senare innebär ofta en stor kostnad för individen
men framförallt tid som inte finns.
En viktig del i ett system som stimulerar till livslångt lärande är att i ett tidigt skede förstå
förändringar i näringslivet och kunna följa rörelserna på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingens projekt JobTech är ett gott exempel. Det är inriktat på att skapa
förutsättningar för att dela och öppna upp tillgång till data för att skapa helt nya
förutsättningar för både matchning av befintlig kompetens och analyser av rörlighet på
arbetsmarknaden. I förlängningen ett område som inte kommer vara avgränsat nationellt.
I sammanhanget finns ett närliggande initiativ genom det uppdrag regeringen gett åtta
myndigheter, under ledning av Svenska institutet, kring att medverka till att information
om den svenska arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt och lättillgängligt digital
format för utländska aktörer. Det är dock flera områden som påverkas och behöver
samspela för att Sverige ska blir bättre förberedda för den digitala transformationen;
utbildning, näringsliv och arbetsmarknad.
Rådet vill göra regeringen uppmärksam på att med digitaliseringen sker även andra
förändringar av arbetsmarknaden. Ett område av stort intresse är förekomsten av
plattformsekonomier och hur det påverkar arbetsmarknaden. Rådet återkommer till
Plattformsekonomier under delmålet D-trygghet.

27

Digitaliseringskommissionen; För digitalisering i tiden, SOU 2016:89
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Utmaningar och förslag på vidare insatser
Rådet sammanfattar nedan sin syn på de största utmaningarna för ökad matchning av
kompetens och förslag på hur de kan tas vidare till nästa steg. För flera förslag finns mer
detaljerade tankar kring det praktiska genomförandet. Rådets ambition är att ta dem
vidare, i förekommande fall, med berörda aktörer.

Sverige behöver analysera förändringarna på arbetsmarknaden
snabbare och med bättre precision.
Den digitala utvecklingen går fort och arbetsmarknaden kommer att förändras. Sverige
har goda förutsättningar att hänga med bra, det gäller dock att vi antar utmaningen i tid
och bemöter den med relevanta insatser. För att undvika en situation där skillnaden
mellan efterfrågan och utbud blir ännu större, vill Rådet se ett större fokus på insatser
kopplade till arbetsmarknadens rörelser. Det behöver göras bättre prognoser för att i god
tid förebygga att nya grupper hamnar utanför arbetsmarknaden. För det första anser
Rådet att det behövs en djupare förståelse för hur arbetsmarknaden rör sig och metoder
för att kunna följa dess förändringar snabbare och mer kontinuerligt. Det behövs bättre
analyser och insatser för att stötta förflyttningen hos de som har arbete. Vi behöver följa
effekterna av middle jobs squeeze och reagera proaktivt. För det andra behöver vi förstå
hur vi kan utnyttja nya digitala verktyg för bättre matchning av kompetens. För det tredje
behöver vi betrakta utmaningen som gemensam för alla länder. Sverige skulle vinna på att
utbyta erfarenheter med andra i större utsträckning. Rådet noterar att det finns ett flertal
initiativ inom ramen för EU:s kompetenagenda som är intressanta i sammanhanget och
där Sveriges engagemang kan stärkas.

Rådet rekommenderar:
Kartlägg och analysera förändringar på arbetsmarknaden för att kunna agera.
Syfte: Det behövs en mer proaktiv analys med högre precision vad gäller
arbetsmarknadens förändringar.
Förslag och ansvarig: En aktör bör få i uppdrag att göra dessa bedömningar, exempelvis
Arbetsförmedlingen i samråd med SCB. Rådet utgår från att Arbetsförmedlingen driver
projektet JobTech vidare och att det kan bli en allt viktigare källa för den här typen av
kartläggning och analys. Därutöver finns andra viktiga aktörer och informationskällor
som eventuellt kan användas i arbetet, såsom till exempel Blocket, Monster, Google och
Linkedin. Arbetsförmedlingen bör också få i uppdrag att föreslå relevanta insatser till
följd av dessa bedömningar.

Rådet rekommenderar
Stärk Sveriges engagemang inom ramen för EU:s kompetensagenda.
Syfte: I större utsträckning behövs ett europeiskt erfarenhetsutbyte för att få bättre
förståelse för hur den internationella arbetsmarknaden utvecklas.

41/98

Digitaliseringsrådet – En lägesbild av digital kompetens

Rådet rekommenderar
Att regeringen inhämtar mer kunskap om förekomsten av digitala
valideringsverktyg och nyttan med dessa.
Syfte: Vi behöver följa och implementera verktyg som är mer anpassade för ett digitalt
samhälle och som effektiviserar matchningen på arbetsmarknaden. I ett sådant arbete bör
även erfarenheter från Valideringsdelegationen inhämtas.

Ett system som stimulerar till livslångt lärande saknas.
Rådet har i det tidigare avsnittet beskrivit betydelsen av att utbildningssystemet anpassar
sig, det kommer också att behövas en förändring på arbetsmarknaden där arbetsgivaren
behöver ta ett delvis nytt och större ansvar för att driva på och möjliggöra
kompensutveckling i arbetet. Den här frågan har diskuterats och utretts många gånger
tidigare och det är flera utmaningar det handlar om, till exempel: Hur stort är individens
eget ansvar att se till att den är relevant på arbetsmarknaden? Vad har arbetsmarknadens
parter och staten för ansvar för att möjliggöra kompetensutveckling? Vem och hur ska
finansiera vidareutbildning? Hur kan ett mer lämpligt studiestödsystem utformas? I
vilken form bör utbildningar finnas tillgängliga? Hur ska de inhämtade
kunskaperna/utbildningarna valideras? Det tycks finnas en enighet om att något behöver
göras och att det här är en fråga som rör både utbildningsystemet och arbetsmarknaden.
Det tycks också finnas en enighet kring att det är en fråga som påverkar både arbetsgivaren och arbetstagarens roller och att en mängd förslag framförts av olika aktörer i
olika sammanhang under flera år. Rådet anser att diskussionen mellan arbetsmarknadens
parter i ännu större utsträckning kommer att behöva handla om frågor som rör
kompetensförsörjning och stödjer livslångt lärande. Frågan är central för Sveriges
långsiktiga kompetensförsörjning och förhoppningsvis börjar diskussionen mogna i så hög
grad att förslag kan tas vidare in i ett mer konkret arbete.
Betydelse av livslångt lärande får ny kraft i den digitala transformationen. För att vara
relevant på en arbetsmarknad som allt snabbare förändras behöver vi ett utbildningssystem och en arbetsmarknad som möjliggör för individen att följa med i dessa rörelser.
Rådet anser att det behövs nya incitament som i högre utsträckning stimulerar till
kompetensutveckling parallellt med arbetslivet. Befintliga finansieringsmodeller gör det
svårt för yrkesverksamma, både tidsmässigt och ekonomiskt, att ta del av långa
utbildningar. En ökad möjlighet att läsa kortare kurser och utbildningar riktade mot
yrkesverksamma skulle underlätta för fler att bygga på sina digitala kunskaper. Korta
spetsutbildningar för yrkesverksamma inom data/IT området skulle förbättra tillgången
till spetskompetens. Utbildningspaket och kurser behöver vara lättillgängliga och digitala,
kunna inkluderas i ett redan befintligt arbetsliv, samt ha en kostnadsmodell som gör
vidareutbildning möjligt. Sammantaget anser Rådet att tillgången till utbildningar
behöver möta både arbetsmarknadens och individernas behov bättre. Arbetsmarknadens
parter har en viktig uppgift i att verka för ett system som ger större utrymme för
vidareutbildning. Rådet vill återigen påtala sin förståelse över hur omfattande dessa
utmaningar är och att de bara delvis hänger samman med Rådet uppdrag och
digitaliseringens utmaning. Diskussionen förs dessutom redan i olika sammanhang.
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Samtidigt ser Rådet att det behövs kompletterande insatser där den påbörjade dialogen
tas med in i konkreta sammanhang, därav Rådets förslag nedan.

Rådet rekommenderar
Konkretisera arbetet med livslångt lärande genom att ta fram en målbild och
kartlägga hinder i ett verklighetsnära samverkansprojekt.
Syfte: Förslaget syftar till att påbörja ett konkret och användarnära arbete för att skapa
bättre förutsättningar för livslångt lärande.
Förslag och ansvar: Rådet föreslår att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram
en gemensam målbild kring livslångt lärande. I ansvaret bör ingå att kartlägga
vilka hinder för kompetensutveckling som finns för individer i arbete och att föreslå
hur dessa hinder kan undanröjas. Det är en fråga som berör både utbildningssystemet och
näringslivet.
För att undvika att frågan om livslångt lärande tar sin utgångspunkt i nuvarande
strukturer, och får ett inåtvänt perspektiv, är det viktigt att målbild och hinder beskrivs
utifrån individen. Här finns det många användbara metoder, till exempel behovsanalyser,
användarresor, effektkartor och personas.
Rådet anser att det är särskilt viktigt att titta på behovet av nya utbildningsformer
däribland kortare kurser och nätbaserade modeller, incitamentsstrukturer, validering av
utbildning och kompetens, nya studiestödsmodeller, arbetsgivaren och arbetstagarens
ansvar. En sådan arbetsgrupp bör bestå av olika aktörer från näringsliv och
utbildningssektorn (privata och offentliga). Rådet vill också framhålla betydelsen av att
det här arbetet involverar berörda departement inom Regeringskansliet. Arbetsgruppen
skulle vid behov kunna initieras av Digitaliseringsrådet under hösten 2018.

Att bättre möta dagens och framtidens behov av digital
kompetens, både på bredden och på djupet.
Flera oberoende mätningar visar på att skillnaden mellan utbud och efterfrågan ökar.
Skillnaden mellan utbud och efterfrågan av digital kompetens är en av de största
utmaningarna och Sverige behöver arbeta mer målinriktat med denna fråga. För fler
konstruktiva och effektiva lösningar behövs ett långsiktigt samarbete mellan utbildningsväsendet, näringsliv och arbetsmarknadens parter. Förutom Rådet är det många
aktörer och utredningar, inklusive regeringen digitaliseringsstrategi, som påtalar ett allt
större behov av att utbildningsväsendet, arbetsmarknaden och näringslivet arbetar
närmare varandra för att utbud och efterfrågan på kompetens ska kunna matchas bättre.
Rådet hör allt fler betona vikten av att lösa utmaningar genom dialog istället för att landa
i tvingande lagar och regler. Rådet efterfrågar även ett utökat samspel och dialog på
departementsnivå i den här frågan.
Prognoserna visar dessutom på en ännu ojämnare könsfördelning framöver. Rådet
bedömer att kvinnors svaga roll inom IKT-sektorn är samhällskritiskt och att den ojämna
könsfördelningen inte kan accepteras. Framförallt behövs fler kvinnor för att öka den
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potentiella arbetskraften, men Rådet vidhåller också att produktiviteten höjs i projekt där
en jämn könsfördelning finns. Rådet har också lämnat förslag på ett utbildningspaket
särskilt utformat för kvinnor ovan. En annan aspekt är att vi behöver ta om hand de
resurser Sverige får genom invandring. Här finns också en stor potential som behöver
omhändertas både genom bättre matchning och utbildningsinitiativ.

Rådet rekommenderar:
Öka antalet digitala specialister.
Syfte: Att minska den stora diskrepans som finns mellan utbud och efterfrågan och
komplettera förslaget om att utöka antalet utbildningsplatser i det tidigare avsnittet.
Förslag: Ska vi klara det framtida kompetensbehovet behövs det många fler digitala
specialister och komplement till akademi. Regeringen behöver skapa fler ytor för
utbildningsmöjligheter. Yrkeshögskolorna kan vara en än viktigare aktör i
sammanhanget under förutsättning att branschen strävar mot att nå en högre kvalitet
och bättre resultat i de it-relaterade yrkesutbildningarna. Andra utbildningsytor kan vara
samverkansprojekt med den privata utbildningssektorn.

Rådet rekommenderar
Skapa en samverkansmodell för arbetsmarknad, näringsliv och
utbildningssektorn på nationell nivå med syfte att säkerställa att utbudet av
digital/IKT-kompetens möter efterfrågan.
Syfte: Förslaget syftar till att lösa dagens utmaningar genom dialog mellan berörda parter.
Sveriges tradition och vana vid att hantera denna typ av utmaningar bedömer Rådet
motiverar väl en sådan här samverkansmodell. Viktiga deltagare i en sådan
samverkansmodell är både akademi och yrkeshögskolan, både traditionella representanter
från näringslivet men också företag från nya digitala sektorer samt fackförbund och
organisationer som representerar arbetstagarna. Rådet vill särskilt framhålla vikten av att
utnyttja tillgängliga resurser och kompetenser som finns genom riktade insatser för ökad
jämställdhet. IT&Telekomföretagen initiativ till att starta en svensk koalition inom ramen
för EU:s ”Digital skills and Jobs Coalition” kan vara en insats i den inriktningen och en
grund för ett sådant samverkansråd. Arbetet har påbörjats och Rådet anser att detta är ett
bra initiativ som har förutsättningar att utvecklas positivt. Andra former för samverkan
bör dock övervägas.

Rådet rekommenderar
Samla och sprid goda exempel på matchningsinitiativ.
Syfte: Att på ett mer effektivt sätt ta om hand om framgångsrika initiativ och sprida dem
vidare. Det sker en hel del bra initiativ på lokal nivå som på ett bättre sätt skulle behöva
tas om hand och i vissa fall skalas upp till nationella initiativ.
Uppdrag: Det skulle till exempel kunna vara en uppgift för Arbetsförmedlingen.
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Sverige kan bli bättre på att marknadsföra sin digitala position –
tillgång till kompetens och attraktiva arbetsplatser.
Sverige har en stark position internationellt. Vi har företag och lärosäten i
digitaliseringens framkant. Vi har medborgare med hög digitaliseringsmognad samt en
förmåga att snabbt ta till oss ny teknik. Detta lyfts i olika sammanhang och Sverige
marknadsförs inte minst av Svenska Institutet och Team Sweden. Samtidigt råder det
kompetensbrist internationellt och det är stor konkurrens, fler länder arbetar aktivt med
att visa sin starka position inom digitalisering internationellt. Rådet anser att Sverige kan
stärka sin position ytterligare som i förlängningen kan bidra positivt till vår långsiktiga
konkurrenskraft.

Rådet rekommenderar
Regeringen bör identifiera ett antal internationella sammanhang där Sveriges
förutsättningar och kompetens särskilt marknadsförs.
Syfte: Att synliggöra Sveriges tillgång till kompetens och attrahera ytterligare
spetskompetens.
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Digital kompetens i offentlig verksamhet
och i bolag med statligt ägande
Offentliga verksamheter måste ha kompetens för att klara av den
förändring som digitaliseringen innebär. Det handlar om arbetssätt, att
förstå vilka verktyg som finns och på vilket sätt de kan komma till nytta i
verksamheten. Det handlar också om att blicka utanför sin egen
verksamhet och se trenderna. Det handlar om teknik, om förändring och
om att dela resurser. Behovet av kompetensförstärkning är stort och den
kompetens som finns behöver delas mellan fler.

Från digitaliseringsstrategin
I strategin lyfts behovet av en ökad digital kompetens på alla nivåer i offentlig sektor,
myndigheter, kommuner och landsting. Regeringen lyfter fram att de statliga
myndigheterna bör beakta behovet av digital kompetens vid förordnande av ledamöter i
myndighetsstyrelser, nämnder och insynsråd. Kommuner och landsting ska tillhandahålla
merparten av de offentliga välfärdstjänsterna och ska möta sina medborgare på nya
digitala sätt. För denna uppgift och för att skapa förtroende för de tjänster som
tillhandahålls är digital kompetens och mognad kritiskt.

Beskrivning av nuläget
Det förvaltningspolitiska målet ”är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är
rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som
därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.” Syftet med en
digital förvaltning är att skapa en effektiv offentlig sektor, enklare vardag för
privatpersoner och företag samt fler jobb och ökad välfärd. Visionen Digitalt först är
regeringens satsning på en modernare förvaltning. Satsningen pågår mellan 2015-2018
och är viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen på området.
I slutet av november publicerade EU-kommissionen sin årliga rapport om läget i europeisk e-förvaltning – eGovernment Benchmark Report 2017. Mätningen visar på att
många länder gör framsteg. De fem högst rankade länderna är Malta, Danmark, Sverige,
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Estland och Norge och betraktas som de länder som leder utvecklingen mot Europas
målsättning att skapa en Digital Single Market.
I FNs återkommande mätningar kring den offentliga sektorns digitala utveckling –
eGovernment Development Index 2016 ligger Sverige på plats 6 efter Storbritannien,
Australien, Sydkorea, Singapore och Finland. I mätningen är Sveriges relativa trend negativ.
Sverige består av 290 kommuner, 21 länsstyrelser, 20 landsting/regioner, fler än 200
statliga förvaltningsmyndigheter, 37 lärosäten, 80 domstolar samt 40 helägda statliga bolag. Det är en omfattande förvaltning som kompliceras av stora skillnader mellan
verksamheterna vad gäller storlek, geografi, uppdrag, finansiella resurser och kompetens.
Alla ska dock med i den digitala transformationen.
Rådet har låtit genomföra en matchning av it-kompetens mellan olika typer av
verksamheter. Enligt denna undersökning har fyra gånger fler ett it-relaterat yrke i statlig
sektor än inom landstingen. Mer än dubbelt så stor andel i statlig sektor har en itrelaterade utbildning i jämförelse med kommuner. Det pekar mot att potentialen för
digitalisering kan vara lägre i landsting och kommuner än i staten. I statlig sektor är
tillgången till personal med it-relaterad utbildning jämförbar med den i privat sektor. En
tredjedel av alla myndigheter hade 2016 en it-kompetensplan som är implementerad och
används. Potential för förbättring finns således.
eBlomlådan är ett självvärderingsverktyg som SKL tagit fram. I november 2016
sammanställde SKL ett resultat baserat på 141 kommuners självvärdering. Resultatet
visade att större kommuner verkar ha kommit längre än mindre kommuner i sin digitala
utveckling och att de dessutom erbjuder mer digital service än mindre kommuner.
Kommunerna skattar sig högre kring sitt arbete med tekniska förutsättningar, än kring
verksamhetsutveckling och digitala tjänster. De tekniska förutsättningarna anses finnas,
men behöver omsättas i större utsträckning. Två av tre kommuner deltar i samarbete med
andra kommuner kring en regional digital agenda och ungefär hälften av kommunerna
uppger att de samverkar med andra kommuner/landsting inom olika områden som
utveckling av digitala tjänster, upphandling och drift av it-system. SKL gjorde en studie 28
under 2016 som visade att endast 21 procent av invånarna tyckte att kommunen och
landstinget/regionen levde upp till deras förväntningar på digital service i ganska eller
mycket stor utsträckning.
Regeringen har vidtagit ett flertal insatser för att stärka och snabba på den digitala
transformationen i offentlig sektor, framförallt genom beslutet om bildandet av
myndigheten för digital förvaltning. Dessförinnan har en särskild enhet för digital
förvaltning bildats på Regeringskansliet (Finansdepartementet), E-legitimationsnämnden
har ansvar för att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som rör e-legitimation och
e-underskrift. Ekonomistyrningsverket (ESV) ansvarar för uppföljningen av den digitala
utvecklingen hos myndigheterna. ESV:s enkät om digitalisering i offentlig sektor
skickades ut digitalt till 553 offentliga organisationer (242 myndigheter, 290 kommuner

28

SKL; Invånarnas inställning till digitalisering i välfärden, 2016
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och 21 landsting). 29 Både E-legitimationsnämnden och ESV:s uppdrag inom digitalisering
kommer att flyttas över till den nya myndigheten. Under 2017 bildades
Digitaliseringsrådet och Expertgruppen för digitala investeringar, där den sistnämnda
flyttas över till den nya myndigheten.
Vad gäller kommunerna så har SKL 30 tydligt uttalat att de ska verka för att kommuner,
landsting och regioner stärker sin digitala kompetens och fullt ut tar vara på möjligheten
att utveckla verksamheten med stöd av digitalisering. De har dessutom uttalat ett
gemensamt ansvar med regeringen att stötta utformningen av den nya myndigheten för
digital förvaltning. Som stöd i detta arbete finns även Inera vilka ägs av SKL, företag,
landsting, regioner och kommuner. Inera är ett bolag som koordinerar och utvecklar
gemensamma digitala lösningar. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer
Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Syftet med Inera är att öka tempot i digitaliseringen
genom att återanvända Ineras kompetens och bredda tjänsteutbudet. Enligt SKL har fler
än 270 kommunfullmäktigeförsamlingar fattat beslut om att bli delägare i Inera. SKL har
också tillgång till en egen inköpscentral genom Kommentus.

Utmaningar och förslag till vidare insatser
Med hänsyn tagen till det stora antalet initiativ som redan pågår, se bilaga 1, lämnar
Rådet sina förslag på hur några av de särskilt viktiga utmaningarna kan tas vidare till
nästa steg. För flera förslag finns mer detaljerade tankar kring det praktiska
genomförandet. Vår ambition är att ta dem vidare till berörda aktörer.

Ökad digital kompetens är en förutsättning för att offentlig sektor
ska lyckas med den digitala transformationen.
Den svenska förvaltningen behöver moderniseras och effektiviseras. Rådet ser att offentlig
sektor behöver kunna svara upp mot växande krav på både ökad effektivitet i
verksamheterna, informationssäkerhet och på ökad servicegrad och digitala tjänster från
medborgarna. För att åstadkomma det anser Rådet att de offentliga verksamheterna
behöver ha en mer koordinerad och högre kompetensbas. Kompetensbehovet handlar i
huvudsak om fyra olika områden. Det första området inbegriper att förstå vad
digitalisering handlar om rent tekniskt. Med det menas både att förstå tekniken i sig och
att förstå tekniken i relation till verksamheten, till exempel vad menas med ”mjuk
infrastruktur” och ”interoperabilitet”, ”öppen data” och att ”dela information” samt vad
gemensamma standarder och plattformar står för. Det behövs en insikt om hur hinder
skapas om it-system tillåts byggas vertikalt med tjänsterna och hur it-systemen bör stödja
en horisontell ansats. Inte minst behövs det en ökad kunskap kring informationssäkerhet.
I samtal med olika aktörer och individer noterar Rådet att innebörden tolkas olika och det
är negativt för ett effektivt genomförande av digitaliseringspolitiken.

ESV; Digitalisering av det offentliga Sverige – en uppföljning, 2018:31
SKL; Förutsättningar för digital utveckling, i kommuner, landsting och regioner, handlingsplan 2017-2025 samt Strategi
för eSamhället.
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Det andra området handlar om att ha en förmåga att blicka ut, se och tolka trender i
omvärlden. Det behövs en förmåga att värdera vad trender innebär för verksamheten i
form av framtida möjligheter och utmaningar med digitalisering. Det gäller att ha den
långsiktiga målbilden framför sig och förstå åt vilket håll förändringen ska drivas.
Det tredje området handlar om att kunna driva digitalt förändringsarbete. Det är en
kunskap i sig som behövs mer än tidigare i offentlig sektor. För att få kraft i
genomförandet gäller det att förstå vilken kompetens som behövs och hur
kompetensförsörjningen ska gå till, att arbeta med inställning och kultur för att kunna ta
de viktiga stegen i rätt riktning. Det gäller att förstå hur organisationen påverkas av nya
arbetssätt och att verksamheten är en del av ett större sammanhang och en nationell
infrastruktur. Beslutsfattare behöver ha kompetens för att kunna driva på i rätt riktning,
på rätt sätt och med det stöd som verksamheten behöver. Beslutsfattare måste också
kunna se när de borde samverka och dela resurser med andra. Det är inte bara den egna
nyttan som ska stå i fokus utan den långsiktiga effekten och användarnyttan behöver
värderas högt vid uppdragsrapportering.
Det fjärde och sista området är förståelse av innebörden av att sätta medborgaren i
centrum i en digital förvaltning. Med det menas kunskap om hur användardriven
tjänsteutveckling säkerställs och drivs, med syfte att lösa rätt problem och ta fram
lösningar skapade utifrån användaren. I ett användardrivet arbete blir det också synligt
att den offentliga förvaltningen upplevs som en och samma vilket stimulerar horisontell
samverkan. Det finns metoder och arbetssätt som den offentliga förvaltningen behöver
förstå och tillämpa i större utsträckning.
Ledning och beslutsfattare behöver förstå hur den digitala transformationen påverkar alla
fyra områden. Rådet anser att skillnaderna mellan olika organisationers förmåga att klara
av den digitala omställningen är för stora och det drar ner tempot för alla. Samtidigt
förstärks utmaningen genom att många organisationer har svårt med
kompetensförsörjningen, både vad gäller it-kompetens och kompetens kring strategisk
verksamhetsutveckling. Det behövs nya arbetsformer för att utnyttja den kompetens som
finns på bästa sätt, men det behövs också tillgång till kompetenslyft för de som är i
organisationerna.
Det offentliga Sverige styrs på olika sätt, men ur ett digitaliseringsperspektiv finns det
också många likheter. För en effektiv process behövs ett gemensamt språk, samma
förståelse och likvärdig grundkompetens. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för
ökad kompetens genom Expertgruppen för digitala investeringar, Innovationsrådet och
överenskommelsen med SKL. Det finns dessutom insatser sektorsvis som vi nämnt ovan.
Alla dessa insatser är bra, men Rådet anser att de inte räcker. De är framförallt
begränsade till vissa målgrupper och Rådet anser att kompetensutmaningen är så stor att
det påtalar en bredare och lättillgänglig satsning på grundkompetens riktad till offentlig
sektor. Det är också viktigt att den utbildning som erbjuds talar om samma saker. Att
grundläggande begrepp ges olika innebörd i olika sammanhang ger ett ineffektivt
genomförande. Precis som SKL lyfter i sin handlingsplan behövs en systematisk digital
kompetensutveckling. Det är en systematisk och enhetlig kompetenshöjande insats
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utformad för offentlig sektor som helhet Rådet saknar. Ett gott exempel i sammanhanget
är Storbritanniens satsning på The Government Digital Service (GDS) Academy.

Rådet rekommenderar
Ta fram ”Den digitala skolan för offentlig förvaltning”.
Syfte: Att erbjuda ett utbildningspaket till olika befattningshavare inom offentlig sektor.
Innehållet ska ge grundläggande kunskaper om vad digitalisering innebär, betydelsen av
att aktivt arbeta med informationssäkerhet, innebörden i viktiga begrepp och träning i att
bedriva digitala förändringsprojekt.
Förslag: Rådet föreslår att ett kompetensmaterial för ”Den digitala skolan för
offentlig förvaltning” tas fram, bestående av workshops och utbildningsmaterial som
vänder sig till samtliga offentliga organisationer, såväl myndigheter som kommuner och
landsting. Målet är att öka kunskapsnivån för att etablera en likvärdig kunskap och ge
verktyg för att kunna hantera viktiga frågor.
Uppdrag och ansvarig: Materialet ska vara lättillgängligt och i så stor utsträckning som
möjligt digitalt. En arbetsgrupp bör få i uppdrag att ta fram en sådant utbildningspaket
bestående av experter från myndigheter och organisationer som kommit långt i sin
digitala utveckling, som till exempel eSam, SKL, RISE, Internetstiftelsen och
Expertgruppen för digitala investeringar. Myndigheten för digital förvaltning behöver
vara involverade i arbetet med målet att på sikt också förvalta och utveckla utbildningen
vidare. Rådets bedömning är att arbetsgruppen bör tillsättas omgående.

Den offentliga sektorn består av ett stort antal verksamheter och
de behöver i större utsträckning se att de ingår i en gemensam
förvaltning.
Det är den gemensamma offentliga förvaltningen som ska digitaliseras. Den digitala
transformationen angår alla organisationer oavsett uppdrag. Samhället ska på kort tid
ställa om. Regeringen har vid några tillfällen sagt att det offentliga Sverige bör betraktas
som en koncern. Det kan vara ett användbart synsätt som kan bidra till ökad effektivitet.
Ett annat synsätt är att den offentliga förvaltningen ska upplevas som en och samma
utifrån ett användarperspektiv. Medborgaren bryr sig inte om hur ansvarsfördelningen ser
ut på nationell, regional och lokal nivå, den bryr sig inte heller om hur ansvaret fördelats
horisontellt till exempel mellan olika myndigheter. Båda dessa synsätt är värdefullt att ha
med sig i digitaliseringsarbetet.
Effektiv digital förvaltning bör inte bara bedrivas i den egna verksamheten, det nås först
när gemensamma resurser kan delas i större utsträckning. Det är varken samhällsekonomiskt effektivt eller långsiktigt hållbart att varje enskild organisation inhämtar
kompetens eller bygger upp egna system. Flera organisationer har uttalat en oro över att
de inte längre kan säkra tillgång till kompetens inom it-området. Den stora efterfrågan av
it-kompetens har lett till att det privata näringslivet attraherar arbetstagare genom att
kunna erbjuda högre löner och mer intressanta arbetsplatser. Särskilt de små offentliga
organisationerna ser kompetensförsörjningen som utmanande och det ter sig vara ett
problem som kommer tillta. Rådet bedömer att lösningen inte bara finns i

51/98

Digitaliseringsrådet – En lägesbild av digital kompetens

kompetensförstärkning utan det ställer krav på nya arbetsformer, både tekniskt och
organisatoriskt. Det ställer också krav på beslutsfattare och uppdragsgivaren att
formulera uppdrag på rätt nivå och fördela resurser som stödjer långsiktig hållbar
utveckling. Den nya myndigheten för digital förvaltning kommer ha en viktig funktion i
detta sammanhang.
De offentliga organisationerna behöver se sig själva i en nationell kontext, här behöver
uppdragsgivaren bidra med styrning och stöttning. Det regeringen vill uppnå kommer att
ske långsamt om organisationernas förändring sker var för sig. Det kommer dessutom att
bli kostsamt genom att brist på samverkan sannolikt bidrar till merarbete, brist på
lärande, att tjänster utvecklas vertikalt istället för horisontellt och onödiga
förvaltningskostnader uppstår. Digitalisering är inte ett självändamål utan ett verktyg för
att nå andra effekter. Samtidigt är det en fråga som om den inte sätts i fokus har en
tendens att hamna utanför och/eller bli småskalig. För att inte hamna mellan stolarna
eller glömmas bort i mer akuta sakfrågor ser Rådet ett behov av att någon känner ansvar
för att alltid ta med digitaliseringsperspektivet. Den digitala skolan som föreslagits ovan
är ett sätt att få en större insikt. Strategin säjer att behovet av digital kompetens vid
förordnande av ledamöter i myndighetsstyrelser, nämnder och insynsråd ska beaktas.
Rådet anser att det inte är tillräckligt. Det skulle behövas en funktion som särskilt
ansvarar för organisationens digitala utveckling på ledningsnivå (tänk CDO) och som
också kan fungera som en ambassadör för digitaliseringen i verksamheten.

Rådet rekommenderar
Utse digitalt ansvariga i ledningen hos respektive myndighet och
organisation.
Syfte: Att säkerställa att digitaliseringsperspektivet alltid finns med. Regeringen bör
uttrycka en förväntan om att det ska finnas minst en namngiven ansvarig på ledningsnivå
inom varje myndighet som både är en viktig kanal in för digitaliseringsfrågorna men som
också ska agera ambassadör för den pågående omställningen.
Det behövs inte tillsättas en särskild tjänst utan snarare ser Rådet att det behövs en
funktion som känner ett särskilt ansvar för frågan och som verkar för
digitaliseringsfrågan. Dessutom vill Rådet särskilt framhålla att det bör finnas
digitaliseringsansvariga inom varje departement med ansvar att följa digitaliseringsfrågan
både på nationell nivå och EU-nivå.

Den svenska förvaltningsmodellen saknar en
”kunskapsförsörjningsplan”
Genom sitt arbete vill Rådet återigen understryka det stora intresse, engagemang och
insikt som finns kring behovet av att höja den offentliga sektorns digitala kompetens och
förmåga. Samtidigt anser Rådet att de insatser som sker på aktörsnivå sker splittrat och
Sverige skulle tjäna på att ett mer sammanhållande arbete. Alla nivåer behöver, utifrån sin
roll, förstå vad digitaliseringens möjligheter handlar om, hur digitalisering får
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grundläggande effekt på uppdrag, organisationens arbetssätt och prioriteringar. Den
digitala mognaden behöver höjas och därmed också kompetensen. Det är viktigt att vi ser
på dessa utmaningar och begrepp på samma sätt och att kunskapen flödar genom hela
förvaltningsmodellen, från nationell till lokal nivå.
En förvaltning som består av ca 700 organisationer kan inte på egen hand lösa denna
utmaning. Den svenska förvaltningsmodellen har många styrkor men kan också vara en
utmaning jämfört med andra länder som många gånger har en tydligare styrning på
nationell nivå 31. Den svenska modellen är inte optimalt utformad för att ta om hand en så
omfattande förändring som den digitala transformationen. En offentlig verksamhet som
består av ett stort antal olika verksamheter där var och en ska ta ansvar för att inhämta
kunskap om digitalisering, blir ineffektivt och försenar transformationen. Rådets åsikt är
att det behövs en genomtänkt plan och process för att effektivisera arbetet från nationell
nivå och sprida den vidare ända till lokal nivå. Att tänka på den offentliga förvaltningen
som en koncern när det kommer till att sprida kunskap tror Rådet kan vara till stor nytta.
Rådet är medveten om att den offentliga förvaltningen har en hög grad av delegerat
ansvar och att den inte är en koncern i en strikt juridisk mening men vill visa på att ett
större sammanhållet arbete behövs i den digitala transformationen.

Rådet rekommenderar
Att regeringen tar fram en kunskapsförsörjningsplan för att nå ut i hela den
gemensamma offentliga förvaltningen.
Syfte: Att få till en mer sammanhållen förändringsprocess. Precis som större privata
företag många gånger bestående av olika arbetsställen, dotterbolag och resultatenheter
behöver tydliga processer för att hålla samman sina verksamheter, så skulle även offentlig
förvaltning tjäna på att hålla samman arbetet med kompetensförsörjning ännu mer.
Uppdrag och ansvarig: Rådet ser att det kan vara en uppgift för myndigheten för digital
förvaltning.

Insatserna för mindre myndigheter tycks begränsade.
Regeringen har flera kompetensstärkande insatser igång, framförallt är det en primär
uppgift för den nya myndigheten för digital förvaltning. Sett till pågående insatser
konstaterar rådet att de mindre myndigheternas behov av kompetensstöd inte är
omhändertaget på samma sätt som för de stora myndigheterna. Det finns en stor risk att
de mindre myndigheterna halkar efter om inte de kompetensutvecklas i samma takt. De
mindre myndigheterna är många men var och en har begränsade utvecklingsresurser både
för att göra något på egen hand och för att driva gemensamma insatser. De har svårare att
konkurrera med andra företag och organisationer om den kompetens och arbetskraft som
finns tillgänglig. Dessutom ger uppdragsstyrningen ofta ett begränsat utrymme till att
”ställa om” verksamheten och med det bygga kompetens. Även om digitaliseringen i stort
handlar om samma saker behövs det andra lösningar för mindre myndigheter än för de

31

Jämför organisationsstruktur och styrning i till exempel Storbritannien, Tyskland, Danmark, Finland, Norge och Estland.
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större. Mindre myndigheter behöver stöd i hur de kan hitta nya former för att dela
resurser och utforma gemensamma lösningar. De behöver fler gemensamma ytor där de
kan dela kompetens med andra och ytor där de dela tekniska plattformar. Statens
servicecenter har fått i uppdrag att se över möjligheterna till samordning och
omlokalisering av myndighetsfunktioner. Myndigheten visar på att statens it-kostnader är
höga och ökar, vilket påtalar förändrade arbetssätt som bygger på förståelse och kunskap
om vad en omställning innebär. Det är möjligt att de kan få i uppdrag att särskilt hitta
lösningar för mindre myndigheter.
Rådet noterar de kompetensstärkande insatserna som regeringen och andra aktörer gör
och att alltfler gemensamma plattformar för kompetensutbyte skapas. Rådet vill
understryka betydelsen av dem och att det finns ett särskilt stort behov av att stärka
insatserna för de mindre myndigheterna.

Rådet rekommenderar
Utforma digitala samverkans plattformar som är anpassade och kan användas
av mindre myndigheter.
Syfte: Att stimulera en positiv utveckling och motverka ökad sårbarhet hos mindre
myndigheter genom att dela kompetens och resurser mer effektivt.
Uppdrag och ansvarig: Stödet behöver bestå i kunskapsutveckling, här kan till exempel
Expertgruppen för digitala investeringar och eSam komma till nytta.
Dessutom behöver mindre myndigheter kunna dela på tekniska plattformar i större
utsträckning för att mer effektivt använda resurser, system och erfarenheter. Det är
varken ekonomiskt eller kompetensmässigt hållbart att alla investerar i egna system. Här
kan man dra nytta av det arbete som Statens Servicecenter gör. På sikt kan det vara
lämpligt att arbetet tas om hand av den nya Myndigheten för digital förvaltning.
Rådet vill särskilt betona att det finns en risk att insatserna för de mindre myndigheterna
får ett för litet utrymme om de inte tas om hand särskilt.

Ta fram förslag på finansieringsmodell som främjar en
samverkande förvaltning.
Digital samverkan är ingen ny fråga, till exempel tog E-delegationen fram en första
vägledning 2011 32. Att etablera och driva digital samverkan är dock i högsta grad
fortfarande en viktig fråga. 290 kommuner, 21 länsstyrelser, 20 landsting/regioner, fler
än 200 statliga förvaltningsmyndigheter, 37 lärosäten, 80 domstolar samt 40 helägda
statliga bolag kan inte utveckla sina egna lösningar efter samma problem. Regeringen är

32

Vägledning från E-delegationen, version 4.0 – 2014-12-17
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tydlig med att samverkan behövs på alla nivåer för att främja utveckling, motverka
dubbelarbete och motverka onödiga förvaltningskostnader.
Samverkan bygger på kompetens och förutsätter tid och resurser. Det handlar om
samarbete inom offentlig sektor för att driva digitaliseringsarbetet framåt och anpassa
redan befintliga arbetsprocesser till att bli mer behovsdrivet. Det behövs också strukturer
för att i större utsträckning utbyta erfarenheter och dra nytta av kompetenser i privat
näringsliv istället för att uppfinna allt på nytt. För att offentlig sektor ska lyckas med den
digitala transformationen behövs en fungerande finansieringsmodell som stöttar
samverkan och förändringen oavsett sektor. Myndigheter styrs i första hand via uppdrag.
Utvecklingsarbete som handlar om att testa nytt kan lätt prioriteras bort om det inte finns
öronmärkta medel. Framförallt kan detta göra sig gällande inom organisationer med
relativt låg digital mognad. Ett konkret exempel i nutid är det pågående digitala
utvecklingsarbetet som drivs av nio myndigheter inom ramen för Rådet för statlig
styrning med kunskap (se beskrivning ovan). Kunskapsbryggan är ett innovationsprojekt
som syftar till att myndigheterna tillsammans prövar nya arbetssätt för att utveckla
digitala tjänster som i större omfattning utgår ifrån vårdens villkor och behov. Projektet
har fungerat väl, däremot visar erfarenheterna att trots engagemang blir det tungrott när
det saknas en fungerande finansieringsmodell. Kortsiktiga perspektiv främjas framför
långsiktigt förändringsarbete. För att främja kompetens- och stimulera utvecklingsarbete
är det viktigt att se över hur den digitala samverkan ytterligare kan stärkas utifrån ett
lednings- och finansieringsperspektiv.

Rådet rekommenderar
Ta fram förslag på en finansieringsmodell som stödjer en samverkande
förvaltning.
Syfte: Att stimulera och skapa bättre förutsättningar för samarbetsprojekt, vilket är
avgörande för en effektiv digital förvaltning och transformation. Införandet behöver
gynna alla (idag gynnas de större myndigheterna som redan ligger långt framme vad gäller
arbetssätt, utveckling och drift). Här skulle till exempel Finansdepartementet
(Regeringskansliet) och Myndigheten för digital förvaltning kunna ta fram ett förslag.
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Bilagor
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Bilaga 1
Beskrivning av pågående insatser
Insatser för likvärdiga förutsättningar för digital delaktighet
Uppdrag

Beskrivning

Systemnivå
Under 2011-2016 införde regeringen en
särskild strategi för funktionshinderpolitiken 33.

I denna presenterades politikens inriktning,
med konkreta mål för samhällets insatser samt
hur resultaten ska följas upp under
strategiperioden. Ansvaret för att realisera
strategin fram till och med 2016 har varit
fördelat på 22 sektorsmyndigheter.

I maj 2017 publicerade regeringen ett förslag
på ny målsättning och strategi för funktionshinderspolitiken

Där föreslås inrättande av ett användarråd i
syfte att öka kunskapen om behov hos
användargrupper och att identifiera hinder för
att personer med funktionsnedsättning ska få
tillgång till information och kommunikation på
lika villkor. PTS har fått ansvaret för
användarrådet

Webbtillgänglighetsdirektivet införs i svensk
lagstiftning under 2018

Offentliga myndigheters webbplatser och
mobila applikationer ska vara tillgängliga så
att alla i samhället kan ta del av informationen.
PTS driver för närvarande webbriktlinjer.se, en
vägledning för webbutveckling och de officiella
riktlinjerna för hur man bör arbeta med
webbplatser i offentlig sektor. Ansvaret för
webbriktlinjerna kommer att flyttas över till
myndigheten för digital förvaltning

Förslag på en europeisk tillgänglighetslag

33

Alla nya miljöer, produkter och tjänster ska
utformas enligt universell utformning – vilket
innebär att de ska utformas utifrån människors
olika förmågor och egenskaper. Förslaget berör
bland annat bankomater, tv-apparater,
datorer, transporter, banktjänster, medietjänster, e-handel och telefoni. Direktivet är
inte klart och efter att det trätt i kraft har
medlemsstaterna sex år på sig att genomföra
alla åtgärder.

Socialdepartementet, En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016, Diarienummer: S2012.028
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Samverkansnivå
eSam är ett medlemsdrivet program för
samverkan mellan 24 myndigheter och SKL.

eSam verkar för behovsdriven utveckling
utifrån privatpersoners och företags livshändelseperspektiv där man ser till hela processen
över samtliga aktörer. Inom ramen för eSam
finns ”Nätverket för livshändelsedriven
utveckling” vilket har bildats för att via
kunskap- och metodutbyte stimulera till digital
samverkan och gemensamma lösningar utifrån
invånares behov.

I början av 2014 etablerades
Tjänstedesignnätverket, initierat av SVID
(Stiftelsen svensk industri design).

I nätverket ingår idag ca 20 myndigheter och
drivs av myndigheterna själva. Nätverket träffas regelbundet och utbyter idéer och
erfarenheter kring tillgänglighetsfrågor utifrån
perspektivet tjänstedesign.

För att öka den digitala tillgängligheten driver
Arbetsförmedlingen tillsammans med 15 andra
myndigheter samverkansgruppen
Myndighetssamverkan IT-Tillgänglighet
– MITT.

Samverkansgruppen MITT har som mål att
myndigheternas kunder ska kunna ta del av
information och tjänster, oavsett förmåga.

Aktörsnivå
Regeringen har gett Kungliga biblioteket
(KB) 25 miljoner kronor årligen i tre år för att
stödja biblioteken i att öka befolkningens
digitala kompetens.

Biblioteken har varit en viktig kunskapskanal
under flera år och det ligger i bibliotekens
grunduppdrag att verka för att öka kunskapen
om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i
kulturlivet. Biblioteken ska även tillhandahålla
e-böcker samt ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättning. KB har
även fått i uppdrag att ta fram förslag till en
nationell biblioteksstrategi. KB ska föreslå
långsiktiga mål och strategier, utifrån
bibliotekslagens bestämmelser, för att främja
samverkan och kvalitetsutveckling i hela det
allmänna biblioteksväsendet. I vilken
utsträckning strategin kommer att behandla
bibliotekens roll i relation till att öka
befolkningens digitala kompetens återstår att
se. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2019.

Skatteverket, Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten driver tillsammans
drygt 100 lokala servicekontor. På
servicekontoren erbjuds besökare hjälp med
frågor som de tre myndigheterna hanterar. En
av de viktigaste uppgifterna som

Regeringen avser att säkerställa och stärka
tillgången till grundläggande statlig service i
hela landet genom att bland annat utöka
antalet servicekontor. I september 2017
tillsattes Servicekontorsutredningen med
uppdrag att analysera och föreslå hur vissa
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servicekontoren har är att hjälpa medborgarna
med de digitala tjänsterna.

statliga myndigheters lokala serviceverksamhet
kan organiseras på ett mer sammanhållet sätt.
Slutredovisning av utredningen ska ske den 31
maj 2018 och ett delbetänkande publicerades i
december 2017. 34

Post och telestyrelsen (PTS) har haft
samlat ansvar för tillgänglighetsfrågor om rör
områdena elektronisk kommunikation, post
och grundläggande betaltjänster.

Tillgänglighetsperspektivet betraktas ur
perspektiven; geografisk tillgänglighet och
tillgänglighet ur ett individperspektiv med
fokus på äldre och personer med
funktionsnedsättning. Hos PTS inryms även
ansvaret att följa upp
bredbandsinfrastrukturens utbredning i
relation till målen i den nationella
bredbandsstrategin 35 från december 2016 samt
att se till att alla har tillgång till funktionellt
tillträde till internet med en kapacitet på 10
Mbit/s och inte behöva betala mer än 5 000 kr
för en internetuppkoppling (den så kallade
internetgarantin). PTS har i uppdrag att
säkerställa tillgången till dessa
samhällsomfattande tjänster genom
upphandling om det inte sker genom
marknadens försorg.
Förutom ansvaret för de samhällsomfattande
tjänsterna bedriver PTS informations-,
främjande- och utbildningsinsatser inom
funktionshinder- och bredbandsområdet
riktade mot såväl marknadsaktörer, offentliga
aktörer samt slutanvändare. I
regleringsbrevet 36 för 2018 framgår det att PTS
har 10 miljoner kronor att förfoga över för
projektbidrag samt till företag eller
organisationer som anordnar utbildningar för
att personer med speciella behov ska kunna
lära sig att använda it och elektroniska tjänster
i syfte att åstadkomma social integrering av
sårbara grupper. PTS har även nyligen fått två
nya regeringsuppdrag. Det ena handlar om att
inrätta ett användarråd för att öka kunskapen
om aktuella behov och hinder för personer
med funktionsnedsättning. Syftet är att
säkerställa tillgång till it, elektronisk
kommunikation och tjänster på lika villkor.
Finansiering för uppdraget omfattar 1,5
miljoner kronor och ska redovisas den 30 juni

34

Delbetänkande av Servicekontorsutredningen, SOU 2017:109
Näringsdepartementet, Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, december 2016
Näringsdepartementet; Regeringsbeslut 2017-12-18, N2017/07684/D, N2017/07559/KLS (delvis), N2017/01455/D m.fl., Se
bilaga 1.
35

36
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2019. Det andra regeringsuppdraget är en
förstudie om hur internetombud inom vård och
omsorg kan etableras i Sverige. Ombuden ska
främja användningen av it och internet bland
de klienter och brukare man kommer i kontakt
med. Uppdraget ska finansieras med upp till
1,5 miljoner kronor och redovisas senast den
31 december 2018.
Myndigheten för delaktighet (MFD)
arbetar för att funktionshinderpolitiken ska få
genomslag i samhället, på nationell, regional
och lokal nivå och att alla ska ha samma
möjligheter att vara delaktiga i samhället och
kunna ta del av mänskliga rättigheter.
Myndigheten för tillgängliga medier
(MTM) har i uppdrag att vara ett nationellt
kunskapscentrum för tillgängliga medier. De
producerar och distribuerar taltidningar,
talböcker och punktskriftsböcker samt lättläst
litteratur.
Myndigheten för press, radio och tv
arbetar för yttrandefrihet samt stödjer
möjligheterna till mångfald och tillgänglighet
inom press, radio och tv, bland annat beslutar
de om krav på tillgänglighet till tv-sändningar
på svenska, i marknätet, via satellit och genom
tråd för personer med funktionsnedsättning.
Inom området medie- och stärkt
informationskunnighet (MIK) har Statens
medieråd och Myndigheten för press,
radio och tv fått i uppdrag av regeringen att
kartlägga insatser som syftar till stärkt MIK på
nationell, regional och lokal nivå.

De har dessutom utvecklat en särskild
webbplats för MIK och genomfört en särskild
informationskampanj till skolor, lärare och
bibliotekarier. Under våren har Nordicom vid
Göteborgs universitet i uppdrag att analysera 37
kartläggningen, dra slutsatser och ge förslag
framåt. I vissa delar av det uppdraget
samarbetar Nordicom med Statens medieråd
och Myndigheten för press, radio och tv.

SCB tilldelades medel för att de i
undersökningen ”IT bland individer” särskilt
ska redovisa resultat för personer med
funktionshinder och att personer i
åldersintervallet 75–85 år ska inkluderas i
populationen.

Resultatet har redovisats.

37 Uppdraget genomförs tillsammans med UNESCO-professuren i yttrandefrihet (Ulla Carlsson) och Myndigheten för press,
radio och tv. Redovisning planeras den 31 maj 2018
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Projektet Förändra radikalt genomfördes av
SKL under 2014-2015 och finansierades av
Vinnova.

Förutom metodutveckling och idéarbete
syftade insatsen till att lära hur kommuner kan
arbeta designinspirerat tillsammans med
personer med specifika behov för att utveckla
användbara tjänster (till exempel
funktionsnedsättning och äldre). En vidareutveckling är SKL:s Innovationsguiden
som är ett metodverktyg som syftar till att
hjälpa kommuner, landsting och regioner att
på egen hand arbeta med användardriven
tjänsteutveckling och genom det involvera
invånare och stimulera ökad delaktighet.

Regeringen har beviljat bidrag om 1,65
miljoner kronor till föreningen Sambruk,
kommunal verksamhetsutveckling, för att
utgöra en central samordningsfunktion och
kampanjorganisation för digital delaktighet
och höjd digital kompetens.
Ytterligare initiativ.

Därtill arbetar Socialstyrelsen,
eHälsomyndigheten, Internetstiftelsen,
RISE, med kunskapsfrämjande insatser för
ökad digital delaktighet och med insatser som
ska stimulera till en mer användardriven
tjänsteutformning och ökad delaktighet. Andra
exempel är Sveriges radios program
”Uppkopplad” som diskuterar och försöker
förstå vår nya digitala samtid mot bakgrund av
att digitaliseringen kommer att vara den i
särklass viktigaste samhällsfrågan de närmaste
10-15 åren. Utbildningsradion visar program
med digital anknytning såsom programmering,
källkritik och digital mediahantering, säkerhet,
AI, digitala pengar mm. Olika it- och
digitaliseringskurser anordnas av exempelvis
biblioteken, studieförbunden, Seniornet, PRO,
andra kommunala initiativ som exempelvis
programmeringskurser för utlandsfödda och itguide-projektet i Örebro. På vissa platser har
digitala servicecenter inrättats, till exempel i
tre kommuner i Västerbottens inland;
Storuman, Lycksele och Åsele samt i Motala
kommun. Syftet är att bistå den enskilde med
digitala frågor och ärenden.
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Insatser för att modernisera utbildningssystemet –
skolans digitalisering
Uppdrag

Beskrivning

Systemnivå
Skolan ska vara likvärdig i hela landet
och regeringen styr främst genom mål
och utformning av läroplaner.
Grundförutsättningen i skolan har
förbättrats i och med beslut om den
nationella digitaliseringsstrategin i för, grund- och gymnasieskolan, ändringar
i tillhörande läroplaner samt beslut att
digitalisera de nationella proven. 38 Som
kompletterande insats har regeringen
gett Skolverket i uppdrag att ta fram
och genomföra nationella
skolutvecklingsprogram, där
digitalisering är ett av nio program.
Det pågår flera utredningar som rör
skolan. Dessa utredningar har inte
digitalisering som sitt primära område
men det är ett område som berörs i
samtliga.

•

U 2017:07 Utredningen bättre möjligheter för
elever i obligatoriska skolformerna att nå
kunskapskraven som minst ska nås. Uppdraget ska
redovisas senast den 20 januari 2019.

•

U 2017:04 Utredningen organisationsöversyn av
de statliga myndigheterna inom skolväsendet.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

•

U 2017:03 Utredningen om praktiknära
skolforskning i samverkan (PiS). Uppdraget ska
redovisas senast den 1 mars 2018.

•

U 2016:06 Bättre skola genom mer attraktiva
skolprofessioner. Redovisades den 1 december
2017.

Samverkansnivå
I slutet av januari 2018 kom
Skolverket och SKL överens om att ta
fram en handlingsplan för skolans
digitalisering. De ska gemensamt
fokusera på skolan fram till och med år
2022 och kommer att kontinuerligt
identifiera och implementera insatser.

I denna satsning finns också Inera som har skolan
som ett av sina mest prioriterade områden just nu
(Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i
samverkan med landsting, regioner och kommuner).

Utbildningsdepartementet; Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Bilaga till regeringsbeslut I:1,
2017-10-19

38
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LIKA (Ledning, Infrastruktur,
Kompetens, Användning) är ett
självskattningsverktyg för skolan som
tagits fram och förvaltas av SKL. LIKAverktygen är stödjande verktyg som
konkretiserar vad digitalisering och
digital kompetens handlar om praktiskt
och faktiskt.

Via skattning och analys får användaren en
handlingsplan inklusive aktivitetsförslag. LIKA har
utvecklats över tiden och består idag av två typer;
”LIKA, it-tempen för skola och förskola”, vilket
används av 270 kommuner och över 7000 användare
samt ”LIKA för lärare” 39 som ska ge konkret hjälp till
lärarna med utgångspunkt i den nationella skolans
digitaliseringsstrategi. Det sistnämnda är ett projekt
med drygt 30 kommuner.

Aktörsnivå
Utbildningsmaterial och
kunskapsplattformar för läraren och
annan personal inom skolväsendet har,
förutom Skolverket, även tagits fram
av Internetstiftelsen, RISE och
Statens Medieråd. SKL tar också
fram en kurs tillsammans med 33
kommuner i augusti med fokus på att
lärare ska kunna implementera digital
teknik direkt i undervisningen.
Det pågår givetvis en mängd initiativ
för att stötta och driva på
digitaliseringen i skolorna, både internt
och externt.

Vår reflektion är att olika skolor har kommit olika
långt och en viktig uppgift är ställa högre krav på
skolledningen, sprida goda exempel och lära av
varandra. Ett arbete som pågår men som
behöver stärkas med ytterligare insatser. Dels
för att påskynda utvecklingen ytterligare, dels
utjämna skillnader i skolan.

Ett verktyg för självskattning av it-kompetens i skolan, riktad mot lärare och skolledning, har även tagits
fram av Stockholm stad.

39
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Insatser för modernisering av utbildningssystemet –
eftergymnasial utbildning
Uppdrag

Beskrivning

Systemnivå
Regeringen har föreslagit en satsning för att
möjliggöra en utbyggnad av lärcentrum som tillhandahåller lokaler och stöd för lärande nära
hemorten. Lärcentrumet behöver vara tillgänglig
olika utbildningsnivåer och utbildningsanordnar
Komvux till yrkeshögskola, universitet och högsk
Medel är tillsatta i budgeten för en utökning av a
utbildningsplatser. Dessa medel är inte öronmärk
just it-relaterad utbildning.
Regeringen har i en proposition gett sin syn
på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt
perspektiv, med särskilt fokus på satsningar
2017–2020. 40 Syftet är att Sverige ska vara en
ledande kunskapsnation och ett av världens
främsta forsknings- och innovationsländer.
Fem utvalda områden prioriteras varav en är
ökad digitalisering. I propositionen lyfts även
att det krävs en väl fungerande digital
infrastruktur för att lagra, analysera och
överföra data och för att bättre utnyttja
potentialen hos befintliga infrastrukturer samt
att digitaliseringen motiverar att staten ökar
insatserna på forskning inom it- och telekom
för att det ska finnas tillgång till personer med
hög och bred kompetens inom dessa områden.

40

Som en följd av propositionen finns 72
miljoner kronor avsatta till
Linköpings universitet och 78
miljoner kronor till KTH år 2020 för
ökade anslag till forskning och utbildning
på forskarnivå inom området it och mobil
kommunikation. Ett annat mål i
propositionen är att år 2026 ska all
offentligt finansierad forskning vara
tillgänglig. Propositionen utmynnade
bland annat i att Vetenskapsrådet fick i
ansvar för att forskningsdata blir öppet
tillgängliga och digitalt användbara.
Vetenskapsrådet har tagit fram förslag och
kartlagt e-infrastrukturer som en del av
uppdraget. Effekten av digitalisering är att
fler forskningsområden använder
digitaliseringens möjligheter och att stora
datavolymer produceras och
tillgängliggörs. Därmed följer också ett
ökat behov av ett mer utbyggt och en
snabbare infrastruktur. Regeringen har
därför tilldelat Vetenskapsrådet och Sunet
(dess enhet för infrastruktur och
kommunikationssystem hos svenska
lärosäten) särskilda medel för ett mer
utbyggt och en snabbare infrastruktur.

Prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.
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KB har fått ett uppdrag att samordna så att
vetenskapliga publikationer blir öppet och
digitalt tillgängliga. I sammanhanget kan även
nämnas att KB fått i uppdrag att ta fram
bedömningskriterier och föreslå en metod för
att bedöma om vetenskapliga publikationer
uppfyller det nationella målet om att bli öppet
tillgängliga direkt då de publiceras (de så
kallade FAIR 41-principerna).
Förutom pågående insatser har regeringen
tillsatt ett flertal utredningar som rör
eftergymnasial utbildning. Dessa utredningar
har inte digitalisering som sitt primära område
men Rådet utgår från att det är ett område som
berörs i samtliga.

U 2017:05 Styr- och resursutredningen
(Strut). Utredaren ska göra en samlad
översyn av universitetens och
högskolornas styrning, inklusive
resurstilldelning. Viktiga områden hur
ansvaret för dimensioneringen av
utbildningsutbudet ska fördelas mellan
regeringen och lärosätena för att
säkerställa kompetensförsörjningen
och andra samhällsbehov samt
möjligheten till livslångt lärande. De
krav och nya möjligheter som en ökad
digitalisering av högre utbildning och
forskning kan leda till måste också
beaktas. Uppdraget ska redovisas
senast den 3 december 2018.
U 2017:06 Utredningen om tryggare och
effektivare studier. Uppdraget ska
redovisas senast den 31 augusti 2018.
U 2017:02 Utredningen om ökad
internationalisering av universitet och
högskolor. Uppdraget ska redovisas
senast den 31 oktober 2018.
U 2017:01 Komvuxutredningen.
Uppdraget ska redovisas senast den 31
augusti 2018.

Samverkansnivå
Samverkan mellan lärosäten drivs i olika
former till exempel genom olika arbetsgrupper
inom ramen för Sveriges universitets- och
högskoleförbund (SUHF) och samverkansnätverket Kloss-Net. I nuvarande
arbetsgrupper är digitalisering sällan den fråga
där samverkan tar sin utgångspunkt men finns
ofta med som en underliggande och
påverkande aspekt.

41

FAIR: (Findable), tillgängliga (Accessible), kompatibla (Interoperable) och återanvändbara (Reusable)
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Yrkeshögskolan ska verka för att
utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov
av kompetens och samverkan med näringsliv
och arbetsmarknad är en naturlig del.
Yrkeshögskolan har fått en utökning av antalet
utbildningsplatser vilket kan komma att gynna
it-området.
IT&Telekomföretagen har tagit initiativ till
en svensk koalition inom ramen för EUs arbete
med ”Digital Skills and Jobs Coalition”.
Arbetet är i uppstartsskedet och fokus ligger på
utbildningssystemet men med tydlig koppling
till arbetsmarknad och näringsliv.
Sverige deltar i European Reseach Centre
(ERC) som är en del av Horizon 2020, EU:s
största forsknings- och innovationsprogram
som arbetar med ett digitalt, öppet vetenskapssystem som syftar till att koppla ihop
forskningsfält över Europa.

Anslag beviljas för forskningsprojekt inom
fysik och teknik, biovetenskap samt
samhällsvetenskap och humaniora.
Forskningsinsatser riktade mot
digitalisering är inte så tydlig i den övergripande beskrivningen, däremot framgår
att ett digitalt, öppet vetenskapssystem är
en faktor som gynnar forskningen på
många sätt.

Aktörsnivå
I februari 2018 gav regeringen ett uppdrag till
Vinnova att ta fram flexibla, korta
högskolekurser på avancerad nivå för redan
yrkesverksamma specialister. Kurserna ska
utvecklas i samverkan mellan lärosäten,
näringsliv och offentlig verksamhet och
fokusera på att fylla kompetensbehov som
identifieras, bland annat i regeringens
samverkansprogram där digitalisering är ett
viktigt perspektiv. Vinnova tilldelas 10
miljoner kronor per år för 2018 och 2019.
Vetenskapsrådet har i uppdrag av
regeringen att inom myndigheten bygga upp en
verksamhet för att förbättra tillgängligheten
till registeruppgifter i Sverige för forskningsändamål och underlätta användningen av
dessa. I uppdraget ingår även att bistå forskare
med information om register och om relevant
lagstiftning. Webbplatsen registerforskning.se
är ett led i att uppfylla uppdraget. På
webbplatsen finns också ett verktyg för att
söka och matcha registerinformation på
metadatanivå, RUT.
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UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att
kartlägga hur universitet och högskolor
samverkar kontinuerligt med externa parter i
frågor om dimensionering av utbildning. Syftet
med regeringsuppdraget är att öka samverkan
mellan lärosäten, arbetsliv och andra relevanta
parter. Uppdraget har inte huvudfokus på
digitalisering, men i och med att digitalisering
driver behovet av samverkan bedömer Rådet
att uppdraget knyter an till att främja
digitalisering.
Folkbildningsrådet har regeringens uppdrag
att fördela och följa upp statsbidraget i
förhållande till regeringens syften 42 med
folkbildningen. Folkbildningsrådet har
identifierat två strategiskt viktiga områden;
digitalisering och digital delaktighet. Enligt
Folkbildningsrådet ska dessa områden särskilt
finnas med i studieförbundens strategiska
dokument och följas upp årligen. Några
särskilda medel för detta finns inte avsatta.

Katalysatornivå
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
(KAW) bidrar med 1 miljard kronor för forskning kring AI. Bidraget går till Wallenberg
Autonomous Systems and Software Program
(WASP) med Linköpings universitet som
värduniversitet.

AI-satsningen kan delas upp i två delar.
Den större delen innebär en satsning på
maskininlärning, djupinlärning och nästa
generations AI (eXplainable AI).
Den andra delen handlar om att öka
förståelsen för matematiken bakom AI. De
ingående universiteten, Linköpings
universitet, Chalmers, KTH, Umeå och
Lunds universitet bidrar tillsammans med
svenska företag med avsevärda resurser.
Fullt utbyggd förväntas AI satsningen
landa på 1,5 miljarder kronor varav
Stiftelsen bidrar med 1 miljard kronor.

Förutom ovan nämnda projekt pågår en mängd
initiativ för att stötta och driva på
digitaliseringen hos lärosäten och i
folkbildningsinsatser. Rådet noterar att olika
organisationer har kommit olika långt och en
viktig uppgift för att utjämna skillnaderna och

Statens stöd till folkbildningen syftar bl.a. till att stärka demokratin, göra det möjligt för människor att
påverka sin livssituation, bidra till att utjämna bildningsklyftor och öka delaktigheten i kulturlivet.

42
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höja den digitala mognaden är att sprida goda
exempel och lära av varandra.

Insatser för matchning av kompetens
Uppdrag

Beskrivning

Systemnivå
Regeringen har en pågående utredning
som avser arbetsmarknaden. I vilken
utsträckning denna utredning kommer att
behandla arbetsmarknadsfrågor med
anledning av digitalisering är oklart.

•

•

Statsministern leder FN:s arbete om
framtidens jobb som inrättades i augusti
2017 ”Den globala kommissionen om
framtidens arbete”.

A 2016:03
Arbetsmarknadsutredningen,
slutredovisning ska ske senast den 31
januari 2019. Delar av uppdraget som
rör vägledning samt externa
leverantörer redovisades den 26
oktober 2017 43.
I utredningen ingår en översyn av
arbetsmarknadspolitikens roll och
gränser samt Arbetsförmedlingens
uppdrag. 44

Kommissionen har inrättats som del av
den internationella arbetsorganisationen
ILO:s initiativ om framtidens arbete. Över
hundra länder har deltagit i ett
förberedande arbete genom att hålla
nationella dialoger om vilka möjligheter
och utmaningar man ser för framtidens
arbetsliv. Kommissionens rapport
presenteras under våren 2019. Kommissionen bidrar också till genomförandet
av Agenda 2030, framförallt mål 8 om
arbete och ekonomisk tillväxt.

Framtidens arbete är ett område som
särskilt diskuteras inom nordiska
ministerrådet under 2018, under vilket
Sverige har ordförandeskapet. Den 14 maj
hålls en konferens med temat ”Future
work”.

43Arbetsmarknadsdepartementet,
44Arbetsmarknadsdepartementet,

Vägledning för framtidens arbetsmarknad, SOU 2017:82
Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens

uppdrag, Dir. 2016:56
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Samverkansnivå
På EU-nivå drivs en del projekt som
anknyter till framtidens digitala utmaning.
EU-kommissionen tog fram en
kompetensagenda, 10 juni 2016, bestående
av 10 åtgärder för att höja kompetensen
i Europa. En åtgärd är koalitionen för digital kompetens och digitala
arbetstillfällen (Digital skills and Jobs
Coalition) som ska förena
medlemsländerna och aktörer inom
utbildning, sysselsättning och industri i
syfte att få fram en stor reserv med digital
kompetens och se till att såväl enskilda
personer som arbetskraften i Europa har
de digitala färdigheter som krävs.
EUs kompetensagenda driver en mängd
andra frågor varav vi nämner några nedan.
I vilken utsträckning Sverige är engagerad
i nedanstående är oklart.

Koalitionen på EU-nivå har strävat efter
att medlemsländerna ska ha en
motsvarande koalition nationellt.
IT&Telekomföretagen har under första
kvartalet 2018 tagit initiativ till att skapa
en sådan koalition. Digitaliseringsrådet är
med i uppstartsarbetet tillsammans med
andra aktörer såsom
IT&Telekomföretagen, Teknikföretagen,
Internetstiftelsen, SKL, Swedsoft och
KTH.

•

•

•
•

•

•

En plan för branschsamverkan att ta
itu med de kompetensbrister som
råder inom vissa branscher.
Europass (CV-nätet) där det sker en
översyn av bestämmelserna om
Europass ur individens perspektiv för
att ska få bättre möjligheter att
bedöma kompetensbehov och
kompetenstrender.
Yrkesutbildningarnas roll på
arbetsmarknaden.
En översyn av rekommendationen om
nyckelkompetenser för livslångt
lärande.
European Skills/Competences,
Qualifications and Occupations
(ESCO). Esco är en europeisk
klassificering av färdigheter,
kvalifikationer och yrken och är en
del av Europa 2020-strategin.
Inom ramen för Esco arbetas det med
så kallade ”Open badges” ett digitalt
märke som tilldelas exempelvis för en
utförd uppgift eller för en visad
förmåga växer. Open badges är ett
möjligt verktyg för validering av
kompetens.

Aktörsnivå
Snabbspår är ett regeringsinitiativ där
Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans med
branscherna för att ta tillvara nyanländas
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kompetens samt bidra till
bristyrkesförsörjning.
För att få personer in på arbetsmarknaden
arbetar Arbetsförmedlingen med vad de kallar
för ”ett ekosystem för digital jobbmatchning,
JobTech”. Arbetsförmedlingen utvecklar,
tillsammans med flera aktörer, en digital
kompetensdatabas i syfte att skapa nya och
bättre tjänster inom jobbmatchning. I
projektet finns bland andra Google. I
kompetensdatabasen finns i dagsläget 40 000
kompetenser 45.

Nyttan med databasen är att fler kan dela
samma data, fler ges möjlighet att utveckla och
erbjuda tjänster baserad på denna data samt
att stora mängder data om
arbetsmarknadsförändringar kan följas och
analyseras. Digitaliseringsrådet vill lyfta
initiativet som ett bra exempel på hur data kan
öppnas upp och tillgängliggöras för andra att
bygga tjänster på och därmed öka effekterna.
Det är också ett bra exempel på att det går att
använda data på nya sätt för att följa
arbetsmarknadens rörelser. Vi hoppas att
ytterligare insatser görs för att utöka projektet
och att få till en ännu större samverkan med
fler aktörer. Den mer långsiktiga ambitionen
bör vara att få ett internationellt perspektiv på
frågan. I sammanhanget vill vi också framhålla
plattformar som till exempel Linkedin som
källa för information om kompetensbehov och
arbetsmarknadens rörelser.

Ett annat initiativ från Arbetsförmedlingen och
Google Digitalakademin är utbildningskonceptet ”Digitala jag”. Det är
ett digitalt utbildningskoncept som syftar till
att ge personer ökad kunskap och trygghet i att
använda digitala tjänster i din vardag.
Utbildningen är uppdelad i ett antal teman, i
dagsläget består de av säkerhet och integritet,
kommunicera digitalt och söka jobb. Efter genomförd utbildning erhålls digitala intyg.
Det sker en hel del initiativ på lokal nivå. Det
finns till exempel lokala initiativ som
stimulerar till bättre matchning mellan
arbetstagare och arbetsgivare, lokala initiativ
som ger snabbutbildning och kortare ner tiden
mellan jobb, riktade insatser för särskilt
sårbara grupper. Vissa av dessa insatser skulle
på ett bättre sätt kunna samlas, spridas och i
vissa fall skalas upp till nationella initiativ.

45Arbetsförmedlingens

”Platsbanken” har cirka 5000 kompetenser
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Insatser för digital kompetens i offentlig verksamhet
Uppdrag

Beskrivning

Systemnivå
Under 2017 fattades beslut om bildandet av
Myndigheten för digital förvaltning. En
organisationskommitté förbereder och
genomför bildandet av den nya myndigheten.
Myndigheten startar sin verksamhet den 1
september 2018 och lokaliseras till Sundsvall.
Förutom den nya myndigheten för digital
förvaltning och har regeringen även tillsatt
Expertgruppen för digitala investeringar
vilka ska analysera myndigheters större
investeringar inom it och digitalisering.

Expertgruppen för digitala investeringar
har som uppgift att stötta 20 av regeringen
utpekade myndigheter. 46

eSamverkansprogrammet, eSam. är ett
medlemsdrivet program för samverkan mellan
21 myndigheter och SKL.

Samarbetet syftar till att underlätta och
påskynda digitaliseringen av det offentliga
Sverige. eSam bildades 2015 på initiativ av
medlemmarna när E-delegationen avslutade
sitt uppdrag.

Samverkansnivå
En avsiktsförklaring har undertecknats mellan
regeringen och SKL med syftet att samverka
för att skapa en offentlig e-förvaltning i ett allt
mer digitaliserat samhälle.

SKL och regeringen är överens om ett tätare
samarbete i förberedelsearbetet för den Nya
myndigheten för digital förvaltning.

Redan 2011 tog SKL fram Strategi för
eSamhället och har därefter tagit fram en
handlingsplan för perioden 2017-2025. I
planen återkommer behovet av systematisk
digital kompetensutveckling.

I handlingsplanen står även att SKL ska verka
för att kommuner, landsting och regioner
stärker sin digitala kompetens och fullt ut tar
vara på möjligheterna att utveckla
verksamheterna med stöd av digitalisering.
SKL har en särskild avdelning som arbetar
med digitalisering och deras arbete har
intensifierats under hösten 2017. En särskild
styrgrupp har bildats för att stärka koncernens
samverkansarbete kring digitalisering i vilken
även Kommentus och Inera ingår. SKL har
etablerat ett samverkanskansli vid
digitaliseringsavdelningens stab. Kansliet har
ett särskilt koordinerande och stödjande

Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Domstolsverket, Försäkringskassan,
Kriminalvården, Kronofogde-myndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Luft-fartsverket,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Statistiska centralbyrån, Statens servicecenter,
Skatteverket, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket, Kommittédirektiv Dir.
2017:62.

46
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ansvar. Deladigitalt.se är ett exempel på ett
stöttande initiativ som SKL står bakom. Via
webbplatsen delar man med sig av
erfarenheter, ställer frågor och söker
samverkan kring olika områden.
Vision e-hälsa 2025 är ytterligare ett
exempel på en överenskommelse mellan
regeringen och SKL, med syftet att Sverige
ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

Arbetet tar fasta på samverkan med fokus på
att utveckla grundläggande kunskaper för att
bygga smartare nationella tjänster inom hälsa,
vård och omsorg. Samarbetet fokuserar på tre
nyckelområden: standardiseringsfrågor,
enhetlig begreppsanvändning och regelverk.
Socialdepartementet, eHälsomyndigheten,
SKL, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och
MFD bidrar med kompetens i olika
arbetsgrupper.

Myndigheterna inom hälsa, vård och omsorg
samverkar inom ramen för Rådet för statlig
styrning med kunskap, vilket inrättades i
och med förordningen 2015:155.
Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Syftet med samverkansorganisationen är att
verka för att styrningen med kunskap blir ännu
mer samordnad, effektiv och anpassad till
huvudmännens, professionernas och
patienternas behov. Bland annat arbetar
myndigheterna med att undersöka hur man
tillsammans kan arbeta med användardrivet
och behovsdrivet arbetssätt för att utveckla
tjänster som uppfattas ge ett värde för
användarna (huvudmännen och professioner).
Det här Rådet fungerar även som ett
myndighetsgemensamt forum för strategiska
frågor och frågor om kunskapsutveckling,
forskning och innovationer.

Aktörsnivå
På aktörsnivå pågår en mängd initiativ för att
höja kompetensen inom offentlig sektor och
nya tillkommer hela tiden. Att kartlägga och
göra en lista över samtliga initiativ är inte
görbart och nedan ges några exempel på
sådana initiativ.
Regeringen har gett ett antal så kallade

Till exempel har Lantmäteriet har fått i

utvecklingsmyndigheter i uppdrag att driva på

uppdrag att driva en kompetenssatsning om

digitaliseringen inom sina sektorer. Samtliga

digitaliseringens möjligheter i plan- och

bidrar till kompetensspridning och att höja

byggprocessen, Boverket har fått ett uppdrag

den digitala mognaden.

att verka för en enhetlig digital tillämpning av
plan- och byggprocessen, Tillväxtverket att
verka för digitalt först - för ett enklare
företagande, Jordbruksverket ska i samråd
med Livsmedelsverket vara
utvecklingsmyndighet för livsmedelskedjan.
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Naturvårdsverket ska leda arbetet med att
förbättra tillgängligheten av miljöinformation
genom att samverka kring befintlig
information men även utveckla ny.
eHälsomyndigheten och Socialstyrelsens
fick under 2017 i uppdrag att ta fram ett
digitalt pedagogiskt stöd för e-hälsolösningar
riktat mot beslutsfattare och personal. 47
MSB ska stärka kommuner, landsting och
länsstyrelsernas arbete med
informationssäkerhet i vilket riktade
utbildningsinsatser ingår.
Katalysatornivå
Som redan konstaterats pågår det en hel del
initiativ för att stötta och driva på det
offentliga Sveriges digitalisering. Utöver de
exempel som redogjorts för finns företag,
debattörer, stiftelser, forskare och
enskilda som på olika sätt bidrar till att
området lyfts och kompetens sprids. Att
det pågår en aktiv diskussion kring
digitaliseringens möjligheter och utmaningar
har i sig en stor betydelse för
kunskapsspridningen.

47

https://div.socialstyrelsen.se/
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Bilaga 2
Kansliets förslag till indikatorer för målområdet digital
kompetens

Om förslaget till indikatorer
Följa och analysera
Digitaliseringsrådet är tillsatt av regeringen för att bidra till en bättre samordning av
regeringens arbete i allmänna frågor om digitalisering. I uppdraget ingår att främja och
stödja genomförandet av regeringens strategiska arbete med digitalisering. Den primära
uppgiften är att följa och analysera digitaliseringen i Sverige, utifrån regeringens
digitaliseringsstrategi och att jämföra utvecklingen i Sverige med andra länder.
Vårt arbete med att följa och försöka förstå läget och utvecklingen i Sverige sker på olika
sätt. Vi hämtar underlag från bedömningar och förslag i tidigare utredningar, rapporter
och styrdokument. En annan viktig källa är möten med personer med erfarenhet från
olika områden. Som komplement till och stöd för dessa källor, men också för att kunna
värdera dem och dra andra slutsatser, är statistiskt underlag avgörande.
I lägesrapportens mer kvalitativa analys har statistik på detta sätt varit en viktig grund. Vi
sidan av denna användning kan statistiskt underlag även användas i sig självt som
indikatorer på läge och utveckling.

Syfte med och urval av indikatorer
Kansliet tror att indikatorer kan vara ett sätt inom Rådets uppdrag att ge en mer
överblickbar bild av läget och utveckling än vad lägesrapporten kan ge. De kan vara lättare
att ta till sig och förstå än en mer komplex analys. Det går dessutom att jämföra med
andra länder och över tid (när data finns). Indikatorerna kan användas på olika sätt för
att ge en bild av hur Sverige tar till vara digitaliseringens möjligheter eller läget för ett
målområde eller underområde. En tänkt användning är för en beslutsfattare som behöver
få överblick men också för att visuellt kunna kommunicera en bild av läget.
Mot denna bakgrund har vi i detta förslag valt att begränsa antalet indikatorer per
delområde till två till sex stycken. Vi vill att indikatorerna lyfter fram områden där vi ser
en tydlig obalans, till exempel mellan ung och gammal, mellan kön eller att utvecklingen
går åt fel håll.
Vi har valt ut de indikatorer som vi ser som mest relevanta för att få en överblick kopplat
till digitaliseringsstrategins delområde. Ur samma perspektiv har valts ut hur indikatorn
ska brytas ned, till exempel på kön, ålder eller i jämförelse med andra länder. Där det har
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varit möjligt finns under källa för respektive diagram eller tabell en hyperlänk till en plats
där indikatorn också är nedbruten på andra sätt och där resultat från undersökningen
som helhet går att ta del av.
Indikatorerna i rapporten har valts ut utifrån EU-kommissionens rekommendationer om
statistikkällor. Rekommendationerna bygger på följande kriterier;
1.

Indikatorn ska vara nära sammankopplade till de politiska målsättningarna och
uppfylla ett relevant syfte.
2. Indikatorn ska inneha hög validitet, det vill säga mäta det som avses mätas.
3. Indikatorn ska inneha hög reliabilitet, det vill säga mätning sker på ett tillförlitligt
sätt. Insamlingen och dess värde ska inte vara omtvistat.
4. Indikatorn ska mätas vid regelbundna intervall och i möjligaste mån vara robust
över tid.
Utöver dessa kriterier har vikt lagts vid att indikatorn ska vara internationellt jämförbar.
Om en undersökning är extra intressant, men inte lever upp till kriterierna, har den i vissa
fall inkluderats om det i redovisningen under ett delområde också finns andra indikatorer
som lever upp till flertalet kriterier.

Utmaningar och begränsningar
Även om indikatorer är bra för överblick, förståelse och jämförbarhet enligt ovan så har de
begränsningar. En indikator är en punkt eller tillstånd som kan mätas och tilldelas ett
värde. Det medför dels att man inte får hela bilden utan just en punkt. Dessutom gäller
det att den valda punkten är relevant för det man vill analysera eller visa.
En utmaning kopplat till arbetet med att välja indikatorer är att digitaliseringsstrategin
saknar mätbara mål. Givet de stora utmaningar samhället står inför kan konkreta mål
även verka främjande för utvecklingen och sätta olika insatser på prov. Det skulle kunna
stimulera en mer långsiktig ansats med fokus på att stärka en aktiv digitaliseringspolitik.
Denna indikatorssammanställningen ska ses som en del i en fortgående
analyskartläggning. En målbild är att på sikt etablera en användbar digital analyskarta för
den allmänna digitaliseringspolitiken som gynnar och vägleder det strategiska arbetet.
I vårt arbete upplever vi att det rådet brist på relevant statistik. Mycket av den statistik
som uppfyller rekommendationerna ovan relaterar till förutsättningar för digitalisering
snarare än till digitalisering eller än mindre effekter av digitalisering. Förutsättningarna
är ofta kopplade till it vilket är en viktig del av digitalisering men ett smalare begrepp.
Den statistik som finns visar på flera sektorsövergripande utmaningar, men den beskriver
främst förutsättningar för digitalisering. Det handlar till exempel om hur många som
använder internet eller hur många som examineras från it-relaterade utbildningar. Det
ger ett underlag för att ringa in centrala insatsområden, men det är önskvärt att fler och
djupare analyser tas fram för att bättre förstå samband och skillnader. Helt enkelt finns
det ”vita fläckar” där datakällorna behöver bli bättre. I avsnittet Förslag på
kompletterande statistik tar vi upp några förslag på områden där dagens statistik
behöver kompletteras.
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Förmåga och möjlighet att delta ett digitaliserat samhälle
•
•
•
•

600 000 personer i Sverige är i ett digitalt utanförskap, det vill säga använde inte
internet under första kvartalet 2017.
I en jämförelse av digitala färdigheter bland medborgare inom EU ligger Sverige
på en 7:e plats.
3 gånger så många män som kvinnor har någon gång programmerat.
Dubbelt så stor andel bland de som har en eftergymnasial utbildning använder ett
ordbehandlingsprogram i jämförelse med de som har en förgymnasial utbildning.

Internetanvändning
Andel av befolkningen 16-85 år, första kvartalet 2017
I Sverige är internetanvändningen hög och tillgången till bra bredband är utbrett.
Trots det visar statistik att ca 600 000 individer i åldern 16-85 avstod helt från att
använda internet under första kvartalet 2017. Drygt hälften av alla personer mellan 75-85
år använde internet under samma tidsperiod. Statistiken visar också på skillnader i
internetanvändningen mellan individer när hänsyn tas till utbildnings- och inkomstnivå.
Det handlar om skillnader på mer än tio procentenheter.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB
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Vana av digitala sysslor
Andel av män och kvinnor 16-85 år, första kvartalet 2017
Statistiken visar att 2 av 3 installerat en programvara, en applikation (”app”) eller använt
ett ordbehandlingsprogram. Statistiken visar att desto smalare användningsområdet desto
större är skillnaderna mellan könen. Tre gånger så många män som kvinnor har
programmerat under samma tidsperiod, endast 5 procent av kvinnorna respektive 16
procent av männen har skrivit kod.

Källa: SCB
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Digitala färdigheter 48
En jämförelse mellan de bästa länderna i EU, 2017
Eurostat, den europeiska statistikmyndigheten, har med hjälp av data från nationella
statistikbyråer jämfört digitala färdigheter i olika länder. Svaren har klassificerats som
informations-, kommunikations-, problemlösnings-, och programvarufärdigheter.
Det land som har höga färdigheter på alla fyra område har klassificerats som ”above
basic skills”. Det land som har grundläggande färdigheter men inte saknar färdigheter
definieras som ”basic skills”. De som saknar färdigheter inom ett till tre områden
definieras som ”low skills”(se fotnot under diagram nedan).
I en europeisk rangordning med avseende på ”above basic skills” kommer Sverige på en
sjunde plats. Bland annat Danmark, Norge, Storbritannien och Nederländerna ligger före

Källa: Eurostat

.

48

Definerat av Eurostat, se punkt 3. Statistical presentation
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Digitala färdigheter med hänsyn till funktionsvariationer
Användningen av internet/facebook, 2017

Ett sätt att mäta digital delaktighet är att studera användandet av Facebook. Knappt tre av
fyra svenskar anger att de har ett Facebook-konto. När man tittar på olika
funktionsvariationer framträder dock skillnader. Hos personer som har intellektuella
funktionsnedsättningar, lässvårigheter eller behov av att anpassa gränssnitt är antalet
konton mycket lägre. Däremot är kontoinnehav högt hos blinda. Fler än fyra av fem har
ett Facebook-konto vilket är ett tecken på att det digitala konceptet och utformningen
fungerar inom den gruppen.

Källa: Rapport ” Mer nyanserad bild av svenskarnas internetanvändning behövs”, Begripsam. Uppgift om
svenska befolkningen är hämtad från Svenskarna och internet 2017, www.soi2017.se.
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Användning av programvara
Andel av befolkning 16-85 år, perioden april 2016-mars 2017
Att använda ett kalkylprogram eller ett ordbehandlingsprogram kan betraktas som en
digital färdighet
Statistik visar att det finns skillnader i användandet mellan olika socioekonomiska
grupper. Bland de som tjänar mer än 25 tkr är det är knappt 2 av 3 som använder ett
kalkylprogram, medan bland de som tjänar mindre är det ca 1 av 3 som använder samma
programvara. Samma trend gäller för ordbehandlingsprogram där det nästan är dubbelt
så många användare med eftergymnasial utbildning i jämförelse med de som har
förgymnasial utbildning.

Källa: SCB
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Modernisering av utbildningssystemet

•
•
•
•

3 av 4 examinerade från IT-relaterade utbildningar är män.
Mer än var fjärde man har gått en nätutbildning det första kvartalet 2017
40 procent av grundskolorna och 25 procent av gymnasieskolorna anser inte
att deras internetuppkoppling har tillräcklig kapacitet.
40 procent av lärarna anser att de har ett stort behov av kompetensutveckling
för att uppnå den digitala kompetens som behövs för att utföra sitt jobb

Antal examinerade per år från IT-utbildning49 - högskola
och yrkeshögskola50
Andel som är män respektive kvinnor

Källa: SCB

Antalet som examineras inom en IT-utbildning från högskolan och yrkeshögskolan har
ökat något över tid. Den huvudsakliga ökningen står yrkeshögskolan för. Ungefär 3 av 4
examinerade är män.

49
50

För information om hur IT-utbildning definieras se avsnitt Förklaringar och definitioner i slutet på detta dokument
För 2016 finns endast data för högskoleutbildning minst 3 år
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Har gått en kurs på nätet
Andel personer i åldern 16-85 år i procent, första kvartalet 2017

SCBs individundersökning om IT-användning, som genomförs varje år, visar att mer än
var fjärde man i åldern 16-44 har deltagit i någon form av nätutbildning, via till exempel
studieförbund, privat utbildningsföretag eller högskolan. För befolkningen som helhet
(16-85 år) har 16 procent valt att gå en kurs på nätet.

Källa: SCB
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Andel skolor som ansåg att deras internetuppkoppling har
tillräcklig kapacitet
Skolverket tog i mars 2016 fram en rapport om IT-användning och IT-kompetens i
skolan 51. Enligt denna rapport har alla skolor tillgång till internet. Av grundskolorna anser
40 procent att deras internetuppkoppling inte är tillräckligt bra. Motsvarande andel bland
gymnasieskolorna var 25 procent.

Källa: Skolverket, 2015 52

51

It-användning och It- kompetens i skolan Skolverkets it-uppföljning 2015, Dnr: 2015:00067

52

It-användning och It- kompetens i skolan Skolverkets it-uppföljning 2015, Dnr: 2015:00067 och It användning och it

kompetens i skolan, Skolverkets it-uppföljning 2012, Dnr 71-2012:124, Bilaga enkätsvar
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Lärares behov av kompetensutveckling inom olika typer
av digitala kunskaper
Lärarnas riksförbund presenterade i oktober 2016 en rapport om lärares och elevers
digitala kompetens i grund- och gymnasieskola 53. Resultatet visar att nära 40 procent av
lärarna upplever ett stort behov av fortbildningsinsatser inom digitalisering för att kunna
utföra sitt jobb som lärare. Mer än 50 procent av lärarna anger att de har ett mycket eller
ganska stort behov av att utveckla sin kompetens i digitala läromedel och produktion samt
hantering av digitalt material.

Källa: Lärarnas riksförbund

53

Digital framtid utan fallgropar, Lärarnas riksförbund oktober 2016

84/98

Digitaliseringsrådet – En lägesbild av digital kompetens

Matchning av kompetens

•
•
•

År 2022kan det komma att saknas 70 000 personer som jobbar med
informationsteknik, it.
Fler män än kvinnor jobbar med it och denna trend förstärks, 2035 kommer
endast 1 av 4 vara en kvinna.
5 procent (1 av 20) anger att de har kunskap om programmering som de inte
kan styrka med betyg eller kursintyg.

Brist på 4 års sikt på digitala ledare och kvalificerade ITpersonal

Yrkesroll

Mjukvaru- /systemutvecklare
Projektledare
It-arkitekter
Kvalificerade dataanalytiker och
Databasutvecklare
Verksamhetsutvecklare /affärskonsulter
Testare
Systemförvaltare
Infrastrukturexperter, både it och telekom
Supporttekniker, it
Infrastrukturtekniker, telekom
Säljare med affärsansvar
Informations- /it-säkerhetsexperter
Användbarhetsexperter inom it
Digitala ledare/it-chefer
Utbildare inom it/telekom
Digitala kommunikatörer
Summa

Verksamma idag

Ökat behov på 4 års

bedömt antal

bedömt antal

54 200
14 300
9 900
13 000

24 300
4 600
3 400
5 200

4 400
4 800
11 100
3 400
27 500
12 300
8 600
1 400
2 000
12 700
140
1 700
181 400

1
1
2
1
6
3
2

200
700
300
100
700
100
500
500
800
4 800
40
800
63 200

Källa: IT&Telekomföretagen
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IT&Telekomföretagen bedömer i en analys att it-kompetensbristen (2017 54) kommer
uppgå till ca 70 000 personer år 2022. Störst brist är det på supporttekniker, kvalificerade
dataanalytiker och databasutvecklare samt digitala ledare och it-chefer.

Bristindex från Arbetsförmedlingen på ett års sikt inom
data/IT
Heldragna linjer = där utbud möter efterfrågan

Arbetsförmedlingen använder en femgradig skala för att visa efterfrågan på kompetens
under första halvåret 2018 55. Enligt indexet kommer det vara hög efterfrågan på
mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter samt system och
testledare. I samtliga de yrken som Arbetsförmedlingen definierar som data/it-yrken
föreligger en brist på arbetskraft. Inget av yrkena ligger i det så kallade balansintervallet
där efterfrågan är i paritet med utbudet.

Källa: Arbetsförmedlingen

54
55

Rapport IT-Kompetensbristen
Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2018, se sid. 12
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Könsfördelning bland de som jobbar med data och IT56
Samma bedömning gör Statistiska centralbyrån (SCB). Efterfrågan på utbildade personer
inom data- och systemvetenskap, informatik och informationsteknik kommer öka kraftigt
fram till år 2035 57. Det berör såväl högskoleutbildade som yrkeshögskoleutbildade inom
data/IT med minst ett års heltidsstudier.
Att så få kvinnor jobbar inom IT-området och att ännu färre bedöms jobba i sektorn i
framtiden är alarmerande eftersom bristen på arbetskraft inte skulle vara lika stor om
även kvinnor betraktade det som intressant att jobba som it-specialist. Även i andra
länder finns detta problem 58.

Källa: SCB

Trender och Prognoser 2017, befolkningen | utbildningen | arbetsmarknaden
med sikte på år 2035, se sid 58
57 Trender och Prognoser 2017, befolkningen | utbildningen | arbetsmarknaden
med sikte på år 2035, se sid 58, se även sid 30-31 för metodbeskrivning
58 OECD Digital Economy Outlook 2017
56
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Kunskap som yrkesverksamma har svårt att styrka i form
av betyg eller kursintyg
Digitaliseringsrådet har frågat 1000 yrkesverksamma personer om de har kunskaper i
olika typer av programvaror som de har svårt att styrka i form av betyg eller kursintyg.
•

1 av 3 anger att de har kunskaper i att använda ett ordbehandlingsprogram.

•

1 av 5 anger att de har kunskap i att använda ett kalkylprogram, avancerade
funktioner för att strukturera eller analysera data, sortera och filtrera data, använt
formler eller skapat diagram.

•

5 procent (1 av 20) anger att de har kunskap om programmering som de inte kan
styrka med betyg eller kursintyg.

•

Totalt bedömer 33 procent att deras IT-kunskaper, som undersökningen frågade om,
är av nytta för deras nuvarande arbetsgivare eller när de vill söka nytt jobb.

•

Indikatorn tyder på att yrkesverksamma personer har kunskaper som är efterfrågas
på en mer digitaliserad arbetsmarknad måste kunna styrkas i större utsträckning för
att den enskilde personen ska vara anställningsbar
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Digital kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med
statligt ägande

•
•

Endast 0,40 procent i kommunerna och 0,59 procent i landstingen har en
it-relaterad utbildning.
2016 angav 1 av 3 myndigheter att de hade och använder en itkompetensförsörjningsplan

Andel av arbetskraften i olika sektorer som har en ITrelaterad utbildning respektive ett IT-relaterat yrke 59

För att kunna digitalisera offentlig sektor behövs välutbildade personer inom olika
kompetensområden. I en jämförelse visar det sig att kommuner och landsting har
betydligt lägre andel personer med it-relaterad utbildning än både privat och statlig
sektor.
Översiktligt bedöms den statlig sektor idag ha en kompetenbas jämförbar med den privata
sektorn vad gäller utbildning och verksamma inom it-relaterade yrken. Likväl ligger
Sverige i globala jämförelser på en sjätte plats, och har en negativ trend med avseende på
en digital förvaltning (e-governement60). Utifrån globala trender och prognoser talar
mycket för att kompetensbehovet inom den digitala sektorn kommer bli akut vilket gör att
kompetensförsörjning är en fortsatt mycket viktig fråga.

För information om hur IT-utbildning respektive IT-yrken definieras se avsnitt definitioner i slutet på detta
dokument
60 Se UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2016, sid 111
59
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Källa: SCB, specialbearbetning av register med information om arbetsplatser, person och utbildning/yrke

Myndigheters bedömning av läge avseende Itkompetensförsörjningsplan
År 2016 och bedömt 2018 61
För att nå mål inom it- och digitaliseringspolitiken lanserade regeringen ett program för
digital förnyelse 2015-2018. Programmet har kallats ”Digitalt först”. 2016 fick
Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att kartlägga 65 myndigheters it-kostnader och
strategiska it-projekt. Bland annat tittade man på om myndigheterna hade en itkompetensförsörjningsplan, det vill säga en planering för rådande och kommande behov.
I nulägesbeskrivningen, avseende 2016, uppgav två tredjedelar att de hade en plan som
användes.
Under 2016 uppskattade alla myndigheterna att de under 2018 har en itkompetensförsörjningsplan. Det saknas dock uppföljning på om det myndigheterna
uppger i redovisningen stämmer med verkligheten.

Ingen myndighet har i bedömt läge för 2018 svarat att ”Vi har inte reflekterat över frågan på myndigheten”
eller
”Vi har påbörjat diskussion om att vi behöver ta fram en plan”

61
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Källa: Ekonomistyrningsverket

Förslag på kompletterande statistik
Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala
samhället
Som konstaterats flera gånger finns ett betydande digitalt utanförskap. Kunskapen om hur
detta ser ut bland dem som antingen inte kan eller aktivt väljer att stå utanför är dock
bristfällig. Det behövs på regelbunden basis göras undersökningar om utanförskap och
digitala färdigheter.
Digitaliseringsrådet föreslår därför att Post- och telestyrelsen (PTS) ges i uppdrag och
finansiering för att årligen genomföra undersökningen Svenskar med
funktionsnedsättning och internet, Hur personer med olika funktionsnedsättningar
använder internet. Även SCB:s undersökning om IT bland individer skulle med fördel
kunna kompletteras med fler frågor om varför individer som inte har ett funktionshinder
väljer att låta bli att ta del av digitaliseringens möjligheter. Sådana nya av frågor bör
samrådas med PTS i syfte att få en sammanhållen bild av orsaker till digitalt utanförskap.
Den typ av undersökningar som föreslås ovan bör också vid behov kunna kompletteras
med mer kvalitativa studier i syfte att med högre precision identifiera varför olika grupper
är i ett utanförskap och hur hinder kan undanröjas.

Modernisering av utbildningssystemet
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Digitaliseringen bidrar till att utbildning kan bedrivas på nya sätt och att det många
gånger blir billigare. Statistik om hur digitaliseringens möjligheter tillvaratas inom olika
utbildningsinstanser är ofta bristfällig. Ett lärande exempel på statistik är Skolverkets
återkommande undersökningar om IT-användning och IT-kompetens i skolan som senast
publicerades 2016. Samma typ av uppföljning finns inte när det gäller högre utbildning.
De uppföljningar som görs är inte återkommande och i sådana fall tematiska, till exempel
UKÄ:s rapport, 2017:18, om Distansutbildning i svensk högskola. UKÄ och Myndigheten
för yrkeshögskolan bör därför ges i uppdrag att regelbundet följa upp digital mognad på
lärosäten inom sina ansvarsområden.
För att det ska gå att möta efterfrågan på specialister på arbetsmarknaden bör någon få i
uppdrag att ta fram en regelbunden och sammanhållande bild av hur många som påbörjar
och examineras från bland annat IT-relaterade utbildningar. Detta ansvar är i dagsläget
spritt på flera aktörer: UKÄ, Myndigheten för yrkeshögskolan och Folkbildningsrådet.
Digitaliseringsrådet föreslår att SCB, som förvaltar stor del av det officiella
statistiksystemet, får detta uppdrag. Därutöver behöver någon följa upp så kallade
MOOCar, Massive Open Online Courses, både med avseende på utbud på Svenska högre
lärosäten och hur svenska studenter deltar i utbildningar på utländska högre lärosäten.
UKÄ föreslås få detta uppdrag.

Matchning av kompetens
I dagsläget finns det flera aktörer som gör bedömning av hur väl utbudet matchar
efterfrågan, både på lång och på kort sikt, med avseende på digitala specialister. Den enda
aktör som gjort en mer exakt bedömning av hur många som saknas är sektorns
branschorganisation, IT&Telekomföretagen. I framtiden vore det fördel om även
Arbetsförmedlingen och SCB kunde publicera bedömningar som med högre precision ger
en bild av efterfrågan.
En annan relevant indikator som kan vara värdefull i sammanhanget är vilket behov av att
stärka sina digitala färdigheter som arbetstagare anser att de har för att vara fortsatt
relevanta på arbetsmarknaden. Motsvarande bedömning skulle även kunna göras utifrån
arbetsgivarens perspektiv för att därmed kunna utläsa eventuella skillnader mellan
arbetstagare och arbetsgivares bedömningar.
Det finns förmodligen stor potential i att analysera platsannonser för att förstå och se
mönster när det gäller efterfrågan på personer med digital kompetens. Utvecklingsarbete
på detta område pågår både på Arbetsförmedlingen, SCB och Google. I dagsläget finns
dock inga publicerade analyser.

Digital kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med statligt
ägande
Flera initiativ för att stärka digitaliseringen har redan tagits inom offentlig sektor. För att
åstadkomma en genomgripande digitalisering behövs värdet av en mer samordnad
förvaltning mätas.
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Det räcker inte bara att anställa välutbildade personer för att åstadkomma en förändring
inom offentlig sektor när myndigheters primära gränssnitt mot medborgare och samhället
ska vara digitalt. Arbetet måste organiseras på rätt sätt för att mycket mer systematiskt
tillvarata digitaliseringens fulla potential och möjligheter. En strategisk styrning där
digitalisering alltid finns som en bärande princip är nödvändig.
I detta sammanhang skulle det behövas studier på hur den digitala kompetensen bedöms
vara bland ledande befattningar och hur kompetens värderas vid strategiska beslut. Av
intresse är också hur myndigheter samarbetar kring digitalisering med andra myndigheter
med avseende på gemensamma standarder och möjligheten att delar data.
Ekonomistyrningsverkets undersökning av Digitalisering i det offentliga Sverige
tangerade sådana mätningar och skulle med fördel kunna utvecklas för att löpande
inhämta information om digital kompetens på olika nivåer.
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Förklaringar och definitioner
Diagram och tabeller
Samtliga diagram och tabeller har anpassats för att följa Digitaliseringsrådets grafiska
profil. Visuellt kan diagrammen därför se annorlunda ut än hur de såg ut när de
ursprungligen publicerades. De bakomliggande siffrorna är dock alltid de samma.
Indikatorerna som presenteras i denna PM kommer som huvudregel från en undersökning
där data samlats in om flera områden. Under respektive graf och tabell finns därför under
källa en hyperlänk till webbplatsen eller rapporten där resultaten publiceras som en
helhet. Två undantag finns: dels när SCB gjort specialbearbetningar av register åt
Digitaliseringsrådet, dels den undersökning Rådet genomfört om validering av digital
kunskap. Den som är intresserade av mer information om dessa analyser/undersökningar
kan vända sig till: anders.hintze@digitaliseringsradet.se

Definition av it-utbildning och it-yrken
Hur IT-utbildning och it-yrken definieras i avsnitten Modernisering av
utbildningsystemet och Digital kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med statligt
ägande beskrivs i tabellerna nedan.

IT-utbildning, högskola och yrkeshögskola
Utbildnings- Svensk utbildningsnomenklatur,
grupp
SUN2000 inriktning

SUN2000 nivå

1

48 Data

Kortare YH-utb. och folkhögskoleutb.

2

48 Data

Eftergymn. utb. minst 2, ej 3 år

3

48 Data

Eftergymn. utb. minst 3 år, ej 4 år

4

48 Data

Eftergymn. utb. minst 4 år (inkl. forskarutb.)

1-4

48 Data

Totalt 48 Data

5

523 Elektronik, datateknik och
automation

Högskoleingenjörer

6

523 Elektronik, datateknik och
automation

Kand.+Mag. examen + minst 120 p
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7

523 Elektronik, datateknik och
automation

Civ. ing. + forskarutb.

5-7

523 Elektronik, datateknik och
automation

Totalt 523 Elektronik, datateknik och
automation

IT-yrken
Kod enligt Svensk yr
klassificering
(SSYK)
Benämning
2 512

Mjukvaru- och systemutvecklare

2 511

Systemanalytiker och IT-arkitekter

2 514

Systemtestare och testledare

2 515

Systemförvaltare

3 511

Drifttekniker, IT

3 512

Supporttekniker, IT

3 514

Nätverks- och systemtekniker

3 513

Systemadministratörer

3 515

Webbmaster och webbadministratörer

2 173

Designer inom spel och digitala medier

2 516

IT-säkerhetsspecialister

2 519

Övriga IT-specialister
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Bilaga 3
Kontakter (organisationer vi träffat)
Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet,
Kulturdepartementet, Näringsdepartement och Finansdepartementet)

•

Arbetsförmedlingen

•

Digitaliseringskommissionen (f.d.)

•

Edtech

•

Expertgruppen för digitala investeringar

•

Folkbildningsrådet

•

Internetstiftelsen

•

IT&Telekomföretagen

•

KLOSSnet

•

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

•

Kungliga Tekniska Högskolan

•

Myndigheten för delaktighet

•

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

•

Myndigheten för yrkeshögskolan

•

Mälardalens högskola

•

Nätverket för IT-statistik

•

Nätverket för IT i högre utbildning

•

OECD

•

Post- och telestyrelsen

•

RISE

•

Skolinspektionen

•

Skolverket

•

Statens medieråd

•

Statens Skolforskningsinstitutet

•

Statistiska Centralbyrån

•

Styr- och resursutredningen (Strut)

•

Sunet

•

Sveriges kommuner och landsting

•

Sveriges universitets- och högskoleförbund

•

Swedsoft

•

Tillväxtanalys

•

Unionen

•

Universitetskanslersämbetet

•

Utbildningsradion
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