


Digitaliseringens transformerande kraft

• Vad innebär utvecklingen?

– Omvärldsanalys

• Vad bör staten göra? 

– förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken

– förslag inom sakområden 



Om Digitaliseringskommissionen

Bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter – det it-politiska målet

• Främjande 

• Kunskapsuppbyggande

• Kunskapsspridande

• Identifiera strategiska områden



Digitaliseringen transformerar samhället

Från ett industrisamhälle till det digitala samhället

Vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra förändras!

Transformationen påverkar
- värderingar

- praktik och villkor

- processer och relationer

- ledning och ansvar

- styrning

- incitament



Trender i samhällsutvecklingen



Digitaliseringen förändrar samhället 



En ny ekonomi 

• Nyttjandeekonomi och delningsekonomi. 

– Fysiska varor blir i hög utsträckning digitala tjänster 

– Digitala plattformar effektiviserar och internationaliserar tjänster som tidigare var lokala 

– Traditionell produktion effektiviseras.

– Analys av data utgångspunkt för att skapa värde och nytta

– Skalbarheten leder till att monopol och oligopol blir allt vanligare

• Individen är i centrum

– Tjänster och varor utformas utifrån användarens individuella behov, önskemål och krav, 

– Användaren (verksamheter, B2B) integreras i utvecklingsprocessen av nya varor och 

tjänster. 

– Innovationsprocesserna sker i samarbete med olika användare och aktörer inom 

näringsliv, offentlig verksamhet, forskningsinstitutioner och civilsamhälle.



En ny ekonomi
• Offentlig verksamhet

– Offentlig upphandling utgör stor del av svensk ekonomi (741 
miljarder, 20 procent av BNP),

– Helhetssyn saknas.

– Bättre kvalitet och effektivitet - svarar mot medborgares behov.

– Verksamhetsutveckling behöver ske genom användning av 
digitaliseringens möjligheter

• Välfärd

– Synen på välfärdstjänster förändras. 

– Nya former av samverkan krävs.

– Välfärdens finansiering utmanas. 



Arbete

Arbetsmarknaden förändras
• Arbetsmarknaden förändras i grunden

• Många av dagens jobb försvinner och nya tillkommer

• Brist på personal med digital kompetens i Sverige

• Det ”mänskliga” – arbete som bara kan utföras av en människa - kommer att 
uppvärderas

”Middle-job squeeze”
• Konkurrensen om lågutbildade jobb kan öka 

• Det riskerar att leda till ökande skillnader i livsförutsättningar mellan människor.

• Våra trygghetsystem är anpassade efter industrisamhället

Livslångt lärande nödvändigt
• Fortbildning och kompetensutveckling behövs genom hela livet

• Utmaning hur ansvar, utformning och finansiering ska fördelas mellan staten, 
offentliga och privata arbetsgivare, akademi och den enskilde



Samhällsinstitutioner
Värderingar, attityder och beteenden förändras

• Globalt sker en harmonisering av värderingar

• Samtidigt större skillnader lokalt – påverkar social tillit

Social sammanhållning och tillit

• Utmanas av nya medievanor

• Informationsflödet individualiseras

• Nya områden för säkerhet och integritet



Infrastruktur
Tillgång och funktionalitet

• Snabb och fungerande tillgång helt centralt

• Möjliggör smarta städer och levande landsbygd

Öppna data

• Avgörande samhällsresurs i det digitaliserade samhället

Integritet och säkerhet

• på individ, verksamhets- och samhällsnivå krävs säkra system

• integritetsregler och hantering behöver utformas för det digitala

• en bred debatt behövs kring frågorna



Digitaliseringens transformerande kraft
• Hela kartan ritas om

• Digitaliseringen möjliggör och leder till individualisering 

• Kompetens och innovation i näringsliv och offentliga verksamheter är nödvändigt 
för tillväxt och välfärd

• Risk för ökade klyftor mellan människor

• Social sammanhållning och demokrati i praktiken – stora utmaningar på flera 
plan

• Monopol och oligopol gynnas av digitaliseringen 

– hur säkra den demokratiska staten och dess processer?

– integritet  och säkerhet – hur finna fungerande principer?

• Vad kan, bör och ska det offentliga åtagandet vara i det digitala samhället?



Utvecklingen kan gå åt olika håll

Vilket samhälle kommer vi att ha framöver? 

Ett digitaliserat, individualiserat, demokratisk, klimatsmart och hållbart 

samhälle där nyttjandeekonomin, där tillgång till nyttjande snarare än 

ägande, har en allt större betydelse? 

Ett samhälle där resurserna, såväl de ekonomiska som de kulturella 

och sociala, är mycket ojämnt fördelade, där demokratin är satt på 

undantag då globala företag har så omfattande makt att folkvalda 

politiker i realiteten inte har någon? 



Strategiska områden

• Kontinuerligt statligt engagemang för att främja 
digitaliseringen

• Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen

• Kompetens för det digitala samhället

• Infrastruktur för att främja digitaliseringen

• Datadriven innovation för tillväxt och välfärd

• Säkerhet och integritet i en digital tid



Strategiska områden
• Horisontella - fungerar för alla politiska sakområden

• Utformade för det samordnade ansvaret för digitaliseringspolitiken

• Vision och Mål, ev. Delmål

• Möjliggör att sakdepartementen behåller ansvar. Strategin:

o driver på arbetet med digitalisering,

o möjliggör sammanställning av regeringens totala arbete för att nå 
det it-politiska målet,

o möjliggör uppföljning och utvärdering av arbetet och därmed att 
sätta/prioritera nya mål/delmål och insatser.



Det hållbara samhållet är målet

Det offentliga ska vara proaktivt

Kritisk massa behöver uppnås

Innovation och utveckling av 
näringslivet ska främjas

Ledarskap krävs på alla nivåer i 
offentlig verksamhet

Utgångspunker



Sex strategiska områden



Betänkanden och rapporter


