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Landsprofil Sverige
Sverige har i Desi 2016 ett sammanlagt
3
resultat på 0,67 och ligger på 3:e plats av de
28 EU-länderna. Sverige har goda resultat i
alla Desi-dimensioner. Fast bredband är
tillgängligt för 99 % av hushållen. Nätverk för
höghastighetsbredband är tillgängliga för
76 % av alla hushåll och 99 % av alla hushåll
täcks av 4G/LTE-teknik. 92 % av svenskarna
använder internet. 6 % av arbetskraften är
IKT-specialister, 60 % över EU-genomsnittet,
men efterfrågan på IKT-personal i Sverige
överstiger
utbudet.
78 %
av
internetanvändarna handlar visserligen på
nätet, och 35 % av dem näthandlar från andra
länder, men endast 10 % av Sveriges små
och medelstora företag bedriver försäljning på
nätet till andra länder.
Sverige hamnar i klustret av högpresterande
4
länder där utvecklingen börjar sakta in .
Landets poäng är högre än EU-genomsnittet,
men ökningen jämfört med förra året är lägre
än genomsnittet.
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Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) är ett sammansatt index som tagits fram av Europeiska kommissionen

(GD CNECT) för att bedöma EU-ländernas utveckling mot en digital ekonomi och ett digitalt samhälle. Det innehåller ett antal
indikatorer som är strukturerade runt 5 dimensioner: uppkoppling, humankapital, internetanvändning, integrering av digital teknik
och digitala offentliga tjänster. Mer information om Desi finns på http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agendascoreboard.
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Desi 2016 bygger på indikatorer som främst avser kalenderåret 2015 (förutom när det inte finns några uppgifter för det
kalenderåret: i sådana fall används de senaste tillgängliga uppgifterna från tidigare år).
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Desi-poäng ges från 0 till 1 och ju högre poäng desto bättre är landets resultat.
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I Desi 2016 ingår Sverige i klustret av högpresterande länder där utvecklingen börjar sakta in: länder vars resultat ligger över
EU-genomsnittet men där poängen ökade långsammare än i EU som helhet (jämfört med Desi 2015). Andra högpresterande
länder där utvecklingen börjar sakta in är Belgien, Danmark, Finland, Förenade kungariket, Irland, Litauen och Luxemburg.
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Desi 2015 har räknats om för alla länder för att avspegla uppdateringar och korrigeringar av de underliggande
indikatoruppgifterna (detta gjordes mellan maj 2015 och januari 2016). Ländernas poäng och platser kan ha ändrats från
föregående publicering. För ytterligare information se beskrivningen av Desi-metoden.

