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Digitalisering



Regeringens roll 
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Strategi
• beskriver inriktning
• skapar ramverk

Organisation 
• stödjer 

genomförande
• följer upp 
• analyserar
• vidareutvecklar

Ledarskap 
• bygger kunskap
• analyserar och 

synliggör nytta
• samordnar och 

stödjer
• driver genom 

tydlig inriktning 
för politiken



För ett hållbart digitaliserat Sverige 
– en digitaliseringsstrategi  
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Mål
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D-kompetens

D-trygghet
D-ledning

D-infrastruktur

D-innovation

Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda 

digitaliseringens 
möjligheter 



Sverige och världen
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digitaliseringsradet.se

Digitala
föregångsländer
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D-kompetens

D-innovation

D-ledning

D-trygghet 

D-infrastruktur

Sverige 
bäst i världen 

på att använda 
digitaliseringens 

möjligheter



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

• Modernisering av utbildningssystemet
• Digital kompetens i offentlig verksamhet och 

i bolag med statligt ägande 
• Matchning av efterfrågad kompetens

D-kompetens 

Illustration: Itziar Castany Ramirez 
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I Sverige ska alla kunna utveckla och använda 
sin digitala kompetens



Nuläge
• Stort behov av kvalificerad yrkeskompetens.

• Behov av ett utbildningssystem som möjliggör kontinuerlig och livslång kompetensutveckling

Exempel på initiativ
• Grund- och gymnasieskolan: Mer programmering och matematik i grund- och gymnasieskolan 

och satsningar på yrkesprogrammen, basen för industrins kompetensförsörjning.

• Kompetenslyftet och livslångt lärande: Stora satsningar inom t.ex. yrkeshögskola samt 
universitet och högskola. Särskild satsning på ingenjörsutbildning

• Matchning: ”Jobbsprånget” för bättre matchning av arbetsgivare och nyanlända med  högre 
utbildning relevant för industrin och förenkla rekryteringen av kompetens från utlandet. 

• Näringslivets digitala kompetens: Tillväxtverket har i uppdrag att lyfta näringslivets digitala 
kompetens genom framförallt rådgivande och stödjande insatser.

Kompetensförsörjningen inom industri
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tillvaxtverket.se

Pilotprojekt: Digilyft

Pågående: Checkar för digitalisering

Kompetensförsörjningen inom industri
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• En digital identitet 
• Höga krav på säkerhet 
• Integritet i det digitala samhället 
• Demokratin värnas i digitala miljöer  
• En trygg och mobil arbetsmarknad 
• Fungerande digitala marknader 

och trygga konsumenter

D-trygghet

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



• Tydligare statligt ledarskap i förändringen
• Förenkling genom digitalisering
• Fortlöpande analys av digital mognad och 

behov av åtgärder 
• Styrning mot resurseffektivt samhälle med 

hjälp av digitalisering
• Förstärkt lokalt och regionalt engagemang

D-ledning

Illustration: Itziar Castany Ramirez 
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I Sverige ska relevant, målmedveten och 
rättsäker effektivisering och kvalitetsutveckling 
ske genom digitalisering



• Förbättrad tillgång till hård infrastruktur
• Utveckling av mjuk infrastruktur 

D-infrastruktur

Illustration: Itziar Castany Ramirez 
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Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som 
medger snabbt bredband, stabila mobila 
tjänster och som stödjer digitalisering



Sverige helt uppkopplat 2025 – en 
bredbandsstrategi
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År 2020 bör 95 
procent av alla 
hushåll och företag 
ha tillgång till 
bredband om minst 
100 Mbit/s

År 2023 bör hela 
Sverige ha tillgång 
till stabila mobila 
tjänster av god 
kvalitet

År 2025 bör hela 
Sverige ha tillgång 
till snabbt bredband
• 98 % 1 Gbit/s
• 1,9 % 100 Mbit/s
• 0,1 % 30 Mbit/s



• Ökat fokus på datadriven och digitalt driven 
innovation och forskning, t.ex. Artificiell 
Intelligens

• Förstärkt innovationsklimat för data-driven 
och digitalt driven innovation 

• Effektiv immaterialrätt
• Digitalisering för stärkt nationell och 

internationell konkurrenskraft 
• Ett modernt samhällsbygge 

D-innovation

Illustration: Itziar Castany Ramirez 
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I Sverige ska det finnas de bästa 
förutsättningarna för att digitalt drivna 
innovationer ska utvecklas, spridas och 
användas
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Foto: ABB

uSmart Industri 
En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

uUppkopplad industri och nya 
material
Samverkansprogram för fokuserade svenska 
prioriteringar



Artificiell intelligens inom industrin
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Finansierar AI i Sverige
§ WASP
§ SSF
§ Vinnova
AI-forskning i Sverige
§ RISE Learning Machines
§ RISE Data Science
§ Chalmers, KTH, Linköping, Lund, 

Umeå m.fl. universitet 

Investeringar i AI
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Källa: Atomico, State of european Tech 2016 
Kumulativa investeringar i “deep tech” 2011-2016



Additiv tillverkning för industrin
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Industriell cybersäkerhet
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Tack för att ni lyssnat
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anders.hektor@regeringskansliet.se


