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Om Desi
Europeiska kommissionen har sedan 2014 övervakat medlemsstaternas digitala framsteg och
offentliggjort årliga rapporter om indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi). Varje år
innehåller rapporterna landsprofiler som hjälper medlemsstaterna att identifiera prioriterade
åtgärdsområden samt tematiska kapitel med en analys på EU-nivå av viktiga digitala politikområden.
År 2021 anpassade kommissionen Desi för att ta hänsyn till de två betydande politiska initiativ som
kommer att påverka den digitala omställningen i EU under de kommande åren: faciliteten för
återhämtning och resiliens och kompassen för ett digitalt decennium.
Kommissionen gjorde ett antal ändringar av 2021 års upplaga av Desi i syfte att anpassa den till den
digitala kompassens fyra huvudpunkter och mål, förbättra metoden och ta hänsyn till den senaste
tekniska och politiska utvecklingen. Indikatorerna är nu strukturerade kring de fyra huvudsakliga
områdena i den digitala kompassen, vilket ersätter den tidigare strukturen i fem dimensioner. Elva av
indikatorerna i Desi 2021 mäter mål som fastställs i den digitala kompassen. I framtiden kommer Desi
att vara än mer anpassat till den digitala kompassen för att säkerställa att samtliga mål behandlas i
rapporterna.
Dessutom innehåller Desi nu en indikator som mäter nivån på det stöd som införd digital teknik gav
företag för att vidta mer miljövänliga åtgärder (digitala tekniker för miljöhållbarhet) och användning
av gigabittjänster samt den procentandel av företagen som erbjuder digital utbildning och använder
e-fakturor.
Desi-poäng och -rangordning från tidigare år har räknats om för samtliga länder för att avspegla
förändringar i valet av indikatorer och korrigeringar av underliggande data.
Mer information finns på Desi-webbplatsen: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.
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Översikt
Sverige
Desi 2021

EU

rangordning

poäng

poäng

3

66,1

50,7

Sverige ligger på tredje plats i rangordningen av de 27 EU-medlemsstaterna i 2021 års upplaga av
indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi).
Sveriges humankapital är en av landets största konkurrensfördelar (andra plats i EU). 72 % av
befolkningen har minst grundläggande digital kompetens, och 46 % har mer än grundläggande digital
kompetens. Det krävs dock fler åtgärder för att öka antalet digitala experter. Uppskattningar tyder på
att landet 2024 kommer att sakna 70 000 IKT-specialister.
Sverige är en föregångare när det gäller konnektivitet (på femte plats i EU). Den nyligen slutförda 5Gauktionen var ett positivt steg. Sverige skulle dock kunna påskynda tillgänglighet och tilldelning när
det gäller pionjärband för 5G och öka insatserna för att bygga ut anslutningar på 1 Gbit/s.
Svenska företag har framgångsrikt integrerat digital teknik, och landet ligger på tredje plats i EU.
Tillväxttakten i Sverige håller dock på att bromsa in, samtidigt som andra länder fortsätter att göra
framsteg.
Den allmänna nivån på den digitala mognaden i befolkningen, offentlig sektor och bland företag är
hög. Sverige ligger på plats fem i rangordningen av digitala offentliga tjänster i EU, men andra länder
gör snabbare framsteg. Ett område där Sverige har förbättrats avsevärt är tillgängliggörandet av öppna
data, vilket har identifierats som en central drivkraft för innovativa offentliga tjänster. Användningen
av e-identifiering är mycket utbredd i den svenska befolkningen, men möjligheten att använda eidentifiering över gränserna utnyttjas inte.
Sveriges digitaliseringsstrategi, som antogs 2017, vägleder landet i arbetet för att nå målen. Sveriges
målsättning är att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och samtidigt skapa
en digitalt avancerad offentlig sektor som är rättssäker, tillgänglig och bidrar till att utforma
ändamålsenlig svensk politik och EU-politik.
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Landet inför stegvis särskilda politiska instrument som är inriktade på de brister och områden med
förbättringspotential som har identifierats, exempelvis att komma till rätta med den digitala
kompetensklyftan och använda avancerad teknik (artificiell intelligens, cybersäkerhet och
molntjänster), och gör detta i samråd med samtliga berörda parter.
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1 Humankapital
1 Humankapital
Desi 2021

Sverige

EU

rangordning

poäng

poäng

2

64,6

47,1

Sverige

EU

Desi 2019
77 %

Desi 2020
72 %

Desi 2021
72 %

Desi 2021
56 %

% av personer

2017

2019

2019

2019

1a2 Mer än grundläggande digital kompetens

46 %

46 %

46 %

31 %

% av personer

2017

2019

2019

2019

1a3 Minst grundläggande programvarukompetens

78 %

74 %

74 %

58 %

1a1 Minst grundläggande digital kompetens

% av personer

1b1 IKT-specialister

2017

2019

2019

2019

6,8 %

7,0 %

7,5 %

4,3 %

% av sysselsatta personer i åldern 15–74

2018

2019

2020

2020

1b2 Kvinnliga IKT-specialister

21 %

21 %

21 %

19 %

% av IKT-specialister

2018

2019

2020

2020

1b3 Företag som erbjuder IKT-utbildning

24 %

32 %

32 %

20 %

% av företagen

2018

2019

2020

2020

4,3 %

4,3 %

4,3 %

3,9 %

2017

2018

2019

2019

1b4 Personer med universitetsexamen i IKT
% av utexaminerade

I avsnittet om humankapital ligger Sverige på andra plats bland de 27 EU-länderna. Placeringen är
väsentligt högre än EU:s genomsnitt när det gäller andel av befolkningen med både åtminstone
grundläggande digital kompetens och mer än grundläggande digital kompetens. Dessutom är andelen
IKT-specialister bland de högsta i EU på 7,5 %, av vilka 21 % är kvinnor. Andelen utexaminerade inom
IKT-området ligger likaså över EU:s genomsnitt. År 2020 rapporterade dock 55,1 % av företagen som
försökte rekrytera IKT-specialister att de hade tjänster som var svåra att tillsätta.
Sveriges mål är att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En av de främsta
faktorerna för att uppnå detta är strategin för digital kompetens, och ansvaret för den ligger hos fyra
departement: utbildningsdepartementet, näringsdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet och
infrastrukturdepartementet. Sedan det lanserades 2016 har programmet för kompetensförsörjning
och livslångt lärande1 syftat till att stärka och utveckla efterfrågan på kompetensutveckling.
Utgångspunkten tas i näringslivets efterfrågan på arbetstagare med digital kompetens, och
programmet omfattar även förbättrade förutsättningar för människor att ställa om och vidareutbilda
sig för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden och lära sig nya färdigheter under hela karriären.
Det råder, och förväntas fortsätta råda, brist på IKT-specialister. Branschorganisationen
IT&Telekomföretagen2 uppskattar att det kommer att saknas 70 000 IKT-specialister år 2024 om

1

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiskasamverkansprogram/samverkansprogrammet-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/.
2
https://www.itot.se/.
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åtgärder inte vidtas3. De områden där specialister kommer att behövas omfattar hela den digitala
värdekedjan: data science och andra färdigheter inom artificiell intelligens, spelutveckling,
cybersäkerhet, molntjänster, sakernas internet, e-handel, projektledning och särskild expertis på
affärsområdet.
Myndigheten för yrkeshögskolan4 rapporterar5 att antalet utbildningsplatser inom eftergymnasial
yrkesutbildning som fanns tillgängliga 2020 ökade till 83 000 platser6. Av dessa fanns 18 % inom
specifika kurser om teknik och tillverkning, 18 % inom ekonomi och administration, 16 % inom
samhällsbyggnad och byggteknik och 13 % inom data och it. Av de 484 kurser som erbjöds var 29 %
direkt kopplade till digitalisering. Uppskattningsvis 40 % av kurserna och utbildningsplatserna bör
bidra till att komma till rätta med den digitala kompetensklyftan.
Digital skills and Jobs Coalition Sweden7, som bildades 2018, omfattar över 24 organisationer och
samordnas av IT&Telekomföretagen8. Koalitionen fokuserar på att lyfta fram både behovet av och
bästa praxis för att främja åtgärder för digital kompetens i Sverige på områdena digital kompetens
inom hela utbildningskedjan, digital medarbetarkompetens, digital spetskompetens och digital
medborgarkompetens. När det gäller det sistnämnda har Post- och telestyrelsen tilldelats omkring
150 000 euro för att hjälpa människor över 70 att få bättre tillgång till och stärkt förmåga att använda
digitala tjänster.
Det svenska utbildningssystemet är mycket decentraliserat. Kommuner och friskolor bär ansvaret för
att driva skolor, och där ingår att ge både studenter och lärare den digitala utrustning de behöver.
Många skolor skaffade sådan utrustning till och med innan covid-19-pandemin bröt ut.
För att stödja lärare under pandemin inrättade det statliga forskningsinstitutet RISE, Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) och andra centrala berörda parter en plattform9. Den användes av
både lärare, kommuner och friskolor. Inom ramen för den digitala utbildningsstrategin och tillhörande
genomförandeplan gav regeringen Skolverket i uppdrag att samordna digitaliseringen av
skolsystemet.
EU Code Week är ett initiativ som stöds av frivilliga ambassadörer, lärare och SKR. När det gäller
antalet genomförda aktiviteter under Code Week låg Sverige på plats 26 bland 80 deltagande länder
2020. 126 aktiviteter med nästan 11 000 deltagare genomfördes (86 % i skolor), och det
genomsnittliga antalet kvinnliga deltagare låg på 47 %10.
Digital kompetens och kompetens med koppling till det digitala området är fortfarande ett
fokusområde inom svensk undervisning. Det är viktigt att Sverige fortsätter att vidta åtgärder för att
få bukt med bristen på digitala experter och öka andelen kvinnor som arbetar som IKT-specialister för
att tillgodose näringslivets efterfrågan.

3

https://www.itot.se/2020/12/it-kompetensbristen/.
https://www.myh.se/om-oss.
5
https://www.myh.se/publikationer/statistisk-arsrapport-2021
6
Mellan 2018 och 2020 beslutade myndigheten att öka antalet nya studieplatser med 31 000–36 100 per år,
jämfört med 19 300–25 700 per år mellan 2015 och 2017.
7
https://www.itot.se/2019/01/digital-skills-jobs-coalition-sweden/
8
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/organisations/ittelekomforetagen-swedish-it-and-telecom-industries.
9
skolahemma.se.
10
EU Code Week 2020 in numbers — Code Week.
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2 Konnektivitet
2 Konnektivitet
Desi 2021

Sverige

EU

rangordning

poäng

poäng

5

59,6

50,2

Sverige
2a1 Användning av fast bredband, totalt

Desi 2019
78 %

Desi 2020
86 %

EU
Desi 2021
84 %

Desi 2021
77 %

% av hushållen

2018

2019

2020

2020

2a2 Användning av fast bredband med minst 100 Mbit/s

55 %

66 %

67 %

34 %

2018

2019

2020

2020

Ingen
uppgift

2,84 %

3,63 %

1,3 %

2019

2020

2020

% av hushållen

2a3 Minst 1 Gbit/s
% av hushållen

2b1 Täckning av snabbt bredband (nästa generations
accessnät)

82 %

85 %

87 %

87 %

% av hushållen

2018

2019

2020

2020

2b2 Täckning av fasta nät med mycket hög kapacitet

72 %

77 %

81 %

59 %

% av hushållen

2018

2019

2020

2020

> 99,9 %

> 99,9 %

> 99,9 %

99,7 %

2c1 4G-täckning
% av befolkade områden

2018

2019

2020

2020

2c2 5G-beredskap

22 %

22 %

49 %

51 %

Tilldelat spektrum i procent av det totala harmoniserade 5Gspektrumet

2c3 5G-täckning

2019

2020

2021

2021

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

14 %

14 %

2020

2020

86 %

92 %

92 %

71 %

2018

2019

2019

2019

Ingen
uppgift

65

69

69

2019

2020

2020

% av befolkade områden

2c4 Användning av mobilt bredband
% av personer

2d1 Index för bredbandspris
Poäng (0–100)

Sverige ligger på femte plats i rangordningen av konnektivitet, vilket är högt över EU:s genomsnitt.
När det gäller nät med mycket hög kapacitet omfattas 81 % av hushållen, jämfört med 59 % i EU. Både
täckningen av nät med mycket hög kapacitet och fiber till fastigheter ligger på totalt 80,5 %, men
landsbygdsområden släpar efter och ligger på 48,1 % i de båda mätningarna. Sammanlagt har 87 % av
hushållen på landsbygden tillgång till en bredbandsuppkoppling, men hastigheten kan höjas.
Täckningen av nät med mycket hög kapacitet har ökat stadigt och nådde 81 % år 2020. Den har ökat
med i genomsnitt 4,5 procentenheter, från 72 % år 2018 och 77 % år 2019. Sverige har ännu inte
utnyttjat den fulla potentialen när det gäller användning av anslutningar med 1 Gbit/s, som för
närvarande ligger på 3,6 % (genomsnittet i EU är 1,3 %). Både 4G-täckningen och 100 Mbit/s-åtkomst
ligger på högsta nivå jämfört med EU-genomsnittet: över 99,9 % respektive 67 % (jämfört med 99,7 %
och 34 %). Täckningen av nästa generations accessnät har ökat med i genomsnitt 2,6 procentenheter
från och med 2018 och ligger 2020 på 87 % (i linje med EU:s genomsnitt på 87 %). Hushållens totala
användning av fast bredband har minskat med 2 procentenheter och ligger nu på 84 %, över EU:s
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genomsnitt på 77 %. Det är den enda indikatorn där en minskning har skett 2020. Prisbilden för
bredband ligger i linje med EU:s genomsnitt och har inte ändrats på något väsentligt sätt under det
senaste året.
Sverige behandlar skillnaderna när det gäller tillgång till konnektivitet och snabbt bredband mellan
glesbefolkade och tätbefolkade områden i bredbandsplanerna. Sverige har en ambitiös plan för
tillgång till fast bredband11 som har som mål att alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband
med 100 Mbit/s senast 2020 och att höghastighetsbredband ska finnas tillgängligt i hela landet senast
2025, med hjälp av en blandning av fasta nät och mobilnät.
Det senaste tillskottet till finansieringen för att uppnå dessa nationella bredbandsmål (omkring 220
miljoner euro) meddelades 202012. I syfte att öka täckningen planerar Sverige att bevilja statligt stöd
till utbyggnad av infrastruktur för höghastighetsbredband med en hastighet på minst 1 Gbit/s i
områden där det inte finns någon befintlig eller planerad utbyggnad av nästa generations accessnät
inom tre år. Det finns en årlig budget för detta program, och under 2020 anslogs omkring 13,6 miljoner
euro till utbyggnaden. Mellan 2020 och 2025 kommer Sverige att ha gjort sammanlagt 285 miljoner
euro tillgängliga. Organisationer i offentlig och privat sektor har varken ansökt om eller mottagit
finansiering från Europeiska investeringsbanken eller Europeiska fonden för strategiska investeringar.
Många svenska städer och kommuner och en operatör inom privat sektor på nationell nivå fungerar
som operatörer som endast är verksamma som nätgrossister (svartfiberoperatörer). Två exempel är
Stokab (det företag som äger och hyr ut svartfiber till marknadsaktörer) som ägs av Stockholms stad
och GothNet som ägs av Göteborgs stad.
5G har identifierats som en central teknik och en viktig aspekt av Sveriges bredbandsstrategi som ska
hjälpa Sverige att uppnå 100 % tillgång till höghastighetsbredband, särskilt när det gäller tillgång i
landsbygdsområden och glesbefolkade områden. En förutsättning för en lyckad utbyggnad av 5Gnätet i Sverige är att det finns 5G-pionjärband tillgängliga och att de tilldelas i god tid. Den nyligen
inledda och avslutade spektrumauktionen för 5G13 (den 19 januari 2021), som återupptogs efter
förseningar och stoppet sent 2020, är ett viktigt steg för 5G-utbyggnaden i Sverige. Auktionen
inbringade ca 230 miljoner euro, och fyra budgivare tilldelades nyttjanderätter till de två auktionerade
frekvensbanden (2,3 GHz och 3,5 GHz). En budgivare vann nyttjanderätter till 2,3 GHz-bandet och tre
budgivare vann nyttjanderätter till 320 MHz i 3,5 GHz-bandet.
Sverige har ännu inte fördelat nyttjanderätter till 26 GHz-bandet. I maj 2021 hade Sverige fördelat
66,7 % (61,1 % i EU) av 700 MHz-bandet, 80 % (71 % i EU) av 3,4–3,8 GHz-bandet och 0 % (25,9 % i EU)
av 26 GHz-bandet, jämfört med det viktade genomsnittet i EU för 5G-pionjärband. Det 20 MHzspektrum som reserverades i 700 MHz-bandet för nödkommunikationstjänster har ännu inte
fördelats. Sammanlagt har Sverige tilldelat 48,9 % av EU-harmoniserat 5G-pionjärband, jämfört med
EU:s genomsnitt på 52,7 %.

11

https://www.regeringen.se/4b00e7/contentassets/a1a50c6a306544e28ebaf4f4aa29a74e/sverige-heltuppkopplat-2025-slutlig.pdf.
12
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/kraftig-satsning-pa-befintliga-stod-tillbredbandsutbyggnad/.
13
https://pts.se/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/auktionerna-i-35-ghz--och-23-ghz-banden-aravslutade/.

8

Index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2021

9

SVERIGE

Sveriges poäng när det gäller 5G-beredskap (49 %), något under EU:s genomsnitt (51 %), återspeglar
inte avsikten att vara ett föregångsland inom 5G i EU. 5G-täckningen ligger i linje med EU:s genomsnitt
på 14 % av befolkningen.

Huvudsaklig utveckling på marknaden och inom lagstiftningen
Den svenska marknaden fokuserar på att bygga ut ny fiberteknik och avveckla äldre teknik
(koppar- och koaxialkablar).
Ingen betydande utveckling (tillträden, konsolideringar, förändring av marknadsandelar) skedde
under 2020. Det enda som är värt att notera är sammanslagningen av Tele2 och Com Hem (som
godkändes av kommissionen 2018 och slutfördes 2020) samt den etablerade operatören Telias
förvärv av tv-operatören TV4.
Antalet, och innehållet i, pakettjänster har legat på en stabil nivå under de senaste åren.
Efterfrågan på abonnemang för bredband via fiber och ultrasnabba tjänster fortsätter att öka,
sannolikt som en direkt effekt av covid-19-pandemin. Användningsmönster utifrån ökat
distansarbete och mer tid i hemmet kan förklara detta. Kvaliteten på dessa tjänster har inte
påverkats väsentligt under covid-19-pandemin.
Införlivandet av den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation i nationell lagstiftning
är försenat, och den 4 februari 2021 översände kommissionen en formell underrättelse till
Sverige. I svaret14 av den 25 mars 2021 angav Sverige att arbetet med att införliva kodexen har
hög prioritet, men kommer att försenas till första kvartalet 2022. De steg som leder fram till
införlivandet är i) utarbetandet av den nya lagstiftning som ska ersätta den nuvarande
lagstiftningen om elektronisk kommunikation (2003:89), ii) beslutet som ska fattas av regeringen
under sommaren 2021, iii) framläggning av förslaget i riksdagen under hösten 2021 och iv)
antagandet av den nya lagstiftningen under första kvartalet 2022.
Sverige har förberett sig för att använda verktygslådan för bredband genom att offentliggöra en
färdplan. Kommissionen har bett Sverige att utvidga och förbättra den.
De vanligaste klagomålen från konsumenter (totalt 2 400 under 2020) berörde 5G, nedstängning
av kopparnätet, nummerproblem (portabilitet, mottagande av samtal från okända nummer och
förlorad åtkomst till nummer), serviceavbrott och täckning. Det fanns inga rapporterade
klagomål som berörde bekräftad eller eventuell bristande efterlevnad av roaming som hemmareglerna under 2020. Fritt tillgängliga och kostnadsfria jämförelseverktyg finns och används i stor
utsträckning.
Post- och telestyrelsen (tillsynsmyndigheten) rapporterade ett fall där ett EU-företag stämde
flera internetleverantörer och hävdade att de bör spärra ett antal webbplatser som fildelade
innehåll som omfattas av företagets upphovsrätt.
Sverige fortsätter att uppvisa goda resultat både när det gäller täckning och användning av fast
bredband. När det gäller mobilt bredband gör den nyligen avslutade 5G-auktionen det möjligt för
Sverige att sträva efter att bli ledande inom konnektivitet. Sverige är på god väg att övervinna de
utmaningar som landet ställts inför i samband med utbyggnaden av bredbandet till de återstående
glesbefolkade regionerna, vilket gör att landet behåller den höga placeringen i rangordningen jämfört
med EU:s genomsnitt. För att se till att Sverige fortsätter att vara ett av de högst rangordnade EU-

14 Svar på formell underrättelse 2021-0094.

Index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2021
SVERIGE

länderna skulle det kunna påskynda tillgänglighet till och fördelning av 5G-pionjärbandets återstående
spektrum och intensifiera insatserna för att framgångsrik bygga ut 1 Gbit/s-anslutningar.

Höjdpunkt 2020–2021: 5G-auktion sätter Sverige på banan igen
Genom att bygga vidare på traditionen inom mobil teknik kommer den först försenade och
nyligen framgångsrikt genomförda auktionen för 3,4–3,8 GHz-bandet att göra det möjligt för
Sverige att fortsatt ha en hög placering i rangordningen av konnektivitet i EU. Sverige har för
avsikt att få bukt med den återstående klyftan mellan tätbefolkade och glesbefolkade områden,
både när det gäller täckning och användning av snabbt bredband, genom att fokusera på klyftan
i fråga i syfte att nå målet om höghastighetsbredband i hela landet senast 2025.
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3 Integrering av digital teknik
3 Integrering av
digital teknik

Sverige

EU

rangordning

poäng

poäng

3

56,3

37,6

Desi 2021

Sverige
3a1 Små och medelstora företag som har åtminstone
grundläggande digital intensitet

Desi 2019
Ingen
uppgift

Desi 2020
Ingen
uppgift

% av SMF

EU
Desi 2021

Desi 2021

82 %

60 %
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3b2 Sociala medier
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3b7 e-fakturor
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3c1 Små och medelstora företag (SMF) med
nätförsäljning

30 %

30 %

31 %

17 %

3b5 AI
% av företagen

3b6 IKT för miljöhållbarhet
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3c2 Omsättning e-handel
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12 %
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3c3 Nätförsäljning över nationsgränser

10 %

10 %

10 %

8%

% av SMF
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2019
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När det gäller integrering av digital teknik i företagsverksamhet ligger Sverige på tredje plats i EU.
Sverige ligger relativt högt upp i rangordningen jämfört med EU:s genomsnitt i de flesta mätningarna
och över EU:s genomsnitt inom alla indikatorer. Sverige har en hög placering när det gäller små och
medelstora företag som har åtminstone grundläggande digital intensitet (82 %), företag som använder
sociala medier (40 %) och molnanvändning (59 %). Dessa områden har tydlig förbättringspotential,
särskilt med tanke på skillnaden mellan små och medelstora företag med nätförsäljning (31 %) och de
som säljer över nationsgränserna (nästan en tredjedel av dem på 10 %). Det finns även en klyfta mellan
den digitala omställningstakten för stora företag och små och medelstora företag. 75 % av de stora
företagen och 25 % av de små och medelstora företagen har höga nivåer av digital intensitet.
En nyligen avslutad nationell process ledde till urvalet av 15 svenska digitala innovationsknutpunkter
som kan delta i programmet för ett digitalt Europas kommande inbjudan att ingå i nätverket av
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europeiska digitala innovationsknutpunkter. Sverige deltar aktivt i högnivågruppen för artificiell
intelligens och digitalisering av den europeiska industrin för att utbyta information och lägga fram
synpunkter och perspektiv inom ramen för de pågående verksamheterna. Sverige deltar även aktivt i
det europeiska partnerskapet för blockkedjeteknik och har investerat i det gemensamma konsortiet
för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC).
Artificiell intelligens har identifierats som ett område som kommer att ha kraftig inverkan på det
svenska samhället, och ett område där Sverige kan uppvisa spetskompetens både inom forskning och
näringsliv. Sveriges regering antog en nationell strategi för artificiell intelligens 2018 som har som mål
att Sverige ska ligga i framkant när det gäller att utnyttja de möjligheter som användningen av artificiell
intelligens kan ge till att stärka välfärden och konkurrenskraften. Under 2021 kommer strategin att
kompletteras med en strategi som fokuserar på att säkra tillgång till och användning av öppna data
som strategisk resurs, i linje med reglerna om cybersäkerhet, dataskydd och integritet.
Vidare stöder ett antal offentlig-privata initiativ verksamheterna inom artificiell intelligens, t.ex. AI
Sweden15 (Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens), Wallenberg AI,
Autonomous Systems and Software Program (WASP) och RISE16 (Research Institutes of Sweden), där
forskning inom artificiell intelligens kombineras med tvärvetenskaplig forskning.
RISE:s datacenter ICE (Infrastructure and Cloud research and test Environment) är en testbädd som
syftar till att utveckla prototyper för edge-lösningar. Ett av de senaste projekten är edge-lösningar för
5/6G som är kopplade till finansieringsansökningar inom ramen för programmet Horisont Europa.
Den digitala omställningen påverkar alla sektorer i samhället och är samtidigt kraftigt beroende av vad
som händer på det internationella planet. I en aktuell rapport17 drog fyra myndigheter (Vinnova, Postoch telestyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning och Vetenskapsrådet) tillsammans slutsatsen
att ytterligare investeringar krävs för att Sverige fortsatt ska vara konkurrenskraftigt, för att främja
den digitala omställningen inom privat och offentlig sektor och uppnå de globala målen för hållbar
utveckling.
Ökad användning och nivå av expertis inom både näringsliv och forskning har identifierats som en
viktig faktor för att göra det möjligt för Sverige att uppnå konkurrensfördelar. Det finns inga särskilda
projekt som är specifikt inriktade på små och medelstora företag, men de kommer att gagnas av
allmänna åtgärder för att stödja alla företag. Små och medelstora företag är digitalt avancerade, men
drar ännu inte full nytta av att sälja över gränserna i EU – trots att Sverige fortfarande ligger över EU:s
genomsnitt i denna mätning.
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https://www.ai.se/en.
https://www.ri.se/sv.
17
https://www.vinnova.se/contentassets/b6f628d9450642068ce283db0f16381d/rapport-ru-kraftsamling-fordigital-strukturomvandling.pdf.
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4 Digitala offentliga tjänster
4 Digitala
offentliga tjänster
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4a3 Digitala offentliga tjänster för medborgare
Poäng (0 till 100)

4a4 Digitala offentliga tjänster för företag
Poäng (0 till 100)

4a5 Öppna data

EU

% av högsta poäng

Sverige ligger på femte plats i EU i rangordningen av digitala offentliga tjänster Den procentandel som
använder de svenska e-förvaltningstjänsterna ligger stabilt på 88 % år 2020, över EU:s genomsnitt på
64 %. Digitala offentliga tjänster för både enskilda personer och företag ligger över EU:s genomsnitt i
rangordningen. Öppna data är det område där Sverige har uppnått kraftiga förbättringar och för första
gången ligger över EU:s genomsnitt. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar, eftersom
Sverige ligger på plats 16 bland EU:s 27 medlemsstater.
Sveriges nationella digitaliseringsstrategi18 anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik.
Den behandlar inte specifikt den offentliga sektorn, men syftar till att få till stånd en innovativ och
samarbetsinriktad offentlig sektor som är rättssäker, tillgänglig och bidrar till att utarbeta
ändamålsenlig svensk politik och EU-politik. I strategin uppmanas den offentliga sektorn att arbeta för
att nå strategins fem mål: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och
digital infrastruktur. Digital kompetens inom den offentliga sektorn har identifierats som en särskilt
viktig faktor i den allmänna ramen för att bli mer effektiv, innovativ och erbjuda bättre tjänster, vilket
i kombination med att mer data tillgängliggörs kommer att göra det möjligt för den offentliga sektorn
att ta fram mer avancerade och användarvänliga tjänster.
I Sverige är de flesta förvaltningstjänsterna digitaliserade och mycket decentraliserade. Myndigheten
för digital förvaltning (Digg) har fått i uppdrag att samordna och stödja digitaliseringen i hela den
offentliga sektorn för att göra den mer effektiv och ändamålsenlig. Digg stöder även Sveriges regering
genom att tillhandahålla material för beslutsfattande och analyser.
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/
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Sverige stödde tidigt eIDA-systemet och har drivit en eIDA-nod19 sedan 2018. Den är sammanlänkad
med alla EU-medlemsstater som har anmält ett system. Post- och telestyrelsen och Digg är
gemensamma kontaktpunkter och aktiva inom samarbetsnätverket, den tekniska undergruppen och
expertgruppen.
Över 80 % av Sveriges befolkning använder mobila lösningar för e-identifiering, vilket visar på ett stort
genomslag. 98 % av alla mellan 18 och 67 år använder BankID. Enligt en undersökning som
genomfördes av Internetstiftelsen20 använder 86 % av de svenska pensionärer som använder internet
även mobilt BankID.
Sverige har en lång tradition av datautbyte inom den offentliga förvaltningen och försöker nu gå vidare
från tidigare bilaterala utbyten till en nationell infrastruktur för datautbyte. Riksdagen beslutade att
anslå mellan 4,5 och 8 miljoner euro årligen till detta mål. Digg har fått i uppdrag att leda utvecklingen
i samarbete med flera andra myndigheter.
Som en del av genomförandet av Sveriges nationella cybersäkerhetsstrategi21 fick Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap i uppdrag av regeringen att genomföra riktade utbildningsinsatser och
ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga
förvaltningen22. Sverige har även vidtagit åtgärder för att säkerställa att cybersäkerhetscertifiering tas
i beaktande inom offentlig upphandling och nationella tekniska föreskrifter.
Dessutom inrättade Sverige ett nationellt cybersäkerhetscenter 2020 i syfte att stärka landets samlade
förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Nyligen lanserades den svenska dataportalen23 som förtecknar öppna datakällor, API:er och relevanta
specifikationer bland flera olika organ inom offentlig förvaltning. Den gör det möjligt för berörda
parter att söka efter och använda relevanta datakällor på ett enhetligt sätt och främja
vidareutnyttjande av data till förmån för hela samhället.
För att Sverige fortsatt ska vara ledande inom digitala offentliga tjänster är det viktigt att säkerställa
att landet stärker och maximerar synergieffekter mellan kompetens, den offentliga förvaltningens
användning av avancerad teknik och användningen av öppna data.
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Varje medlemsstat inrättar en nod, dvs. ett gränssnitt som kommunicerar med andra noder för att begära
eller tillhandahålla gränsöverskridande identifiering och autentisering.
20
https://internetstiftelsen.se/.
21
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/nationell-strategi-for-samhalletsinformations--och-cybersakerhet/ Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet —
Regeringen.se.
22
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/regeringen-genomfor-atgarder-for-starktinformations--och-cybersakerhet/.
23
https://www.dataportal.se/sv.
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