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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.
Desi-indexet rangordnar medlemsstaterna efter deras digitaliseringsnivå och analyserar deras relativa
framsteg under de senaste fem åren, med beaktande av deras utgångspunkt.
Kommissionen har justerat Desi för att anpassa det till de fyra huvudpunkterna i kommissionens
förslag till beslut om en färdväg för det digitala decenniet, som håller på att förhandlas fram av
Europaparlamentet och rådet. I förslaget fastställs mål på EU-nivå som ska uppnås senast 2030 för att
åstadkomma en omfattande och hållbar digital omställning inom alla sektorer av ekonomin. Elva av
indikatorerna i Desi 2022 mäter mål som fastställs för det digitala decenniet. I framtiden kommer Desi
att vara än mer anpassat till det digitala decenniet för att säkerställa att samtliga mål behandlas i
rapporterna.
Hittills är digitaliseringen i EU ojämn, även om det finns tecken på konvergens. Även om föregångarna
är samma som tidigare finns det en betydande grupp medlemsstater som ligger kring EUgenomsnittet. Det är viktigt att notera att de flesta medlemsstater som hade en lägre
digitaliseringsnivå för fem år sedan går framåt i snabbare takt än resten, vilket tyder på en
övergripande konvergens i den digitala ekonomin i EU.
För att uppnå målen för det digitala decenniet krävs en gemensam insats av alla. Varje medlemsstat
kommer att bidra till detta ambitiösa mål från olika utgångspunkter, som bestäms av resurser,
komparativa fördelar och andra relevanta faktorer såsom befolkningsstorlek, ekonomins omfattning
och specialiseringsområden. Medlemsstater med stora ekonomier eller befolkningar kommer till
exempel att behöva uppvisa goda resultat för att Europa som helhet ska kunna uppnå målen till 2030.
Digitala föregångare måste fortsätta att gå i spetsen för digitaliseringen i hela världen, samtidigt som
alla medlemsstaters digitaliseringsinsatser kommer att styras av deras ekonomiska och samhälleliga
behov.
Resultaten och rangordningen av Desi från tidigare år har räknats om för alla medlemsstater för att
återspegla förändringar i de underliggande uppgifterna. Mer information finns på Desi-webbplatsen.
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Sverige ligger på fjärde plats i rangordningen av de 27 EU-medlemsstaterna i 2022 års upplaga av
indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi). Sverige presterar bra och har gjort det under
de senaste åren. Landet ligger över EU-genomsnittet, även om framstegen inte är lika snabba som
tidigare1. När det gäller konnektivitet har Sverige fallit tillbaka till 9:e plats, och ligger under EUgenomsnittet när det gäller 5G-täckning. Rent konkret ligger Sverige med en täckningsgrad på 18 %
långt under EU-genomsnittet (66 %) när det gäller 5G-täckningen i befolkade områden. För att förbli
en digital föregångare globalt och bidra till målen för det digitala decenniet är det viktigt att Sverige
fortsätter att förbättra sina resultat.
Humankapitalet, där Sverige ligger på 4:e plats, fortsätter att vara ett område med goda resultat
jämfört med andra länder i EU. Befolkningen i allmänhet har både en hög grad av grundläggande
digital kompetens (67 %) eller mer än grundläggande digital kompetens (36 %), och Sverige går i rätt
riktning för att nå målet för det digitala decenniet enligt vilket 80 % av befolkningen ska ha åtminstone
grundläggande digital kompetens senast 2030. Trots att Sverige har en av de högsta procentandelarna
anställda IKT-specialister i EU och en andel högskoleutbildade inom IKT som ligger över genomsnittet,
fortsätter Sverige att kämpa med tillgången på IKT-specialister i förhållande till efterfrågan, eftersom
55,1 % av företagen uppger att de har svårt att tillsätta lediga tjänster. Det är viktigt att Sverige gör
mer för att förbättra denna situation för att undvika att försena den digitala omställningen av
näringslivet och för att bidra till att nå målet för det digitala decenniet på 20 miljoner IKT-experter i
EU senast 2030.
Sverige har på senare tid gjort mindre framsteg när det gäller konnektivitet, men ligger fortfarande
över EU-genomsnittet (på 9:e plats). Bredband byggs ut kontinuerligt, med särskild fokus på avlägsna
områden. Den 5G-auktion som avslutades i början av 2021 mottogs positivt av marknadsaktörerna,
som har tilldelats en betydande andel av det tillgängliga spektrumet. Detta hjälper Sverige i strävan

1 Se avsnitt 1.3 i det övergripande kapitlet Desi 2022.
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mot 1Gbpsförbindelser i hela landet, även om man kan behöva förlita sig på mobil teknik för att nå
målet. Auktionen banar också väg för att landet ska kunna uppnå 100 % 5G-täckning i befolkade
områden senast 2030, i enlighet med målet för det digitala decenniet. Eftersom 83 % av hushållen har
tillgång till fasta nät med mycket hög kapacitet är det också sannolikt att landet kommer att nå målet
för det digitala decenniet för alla hushåll som omfattas av ett gigabitnät till 2030.
Svenska företag använder både befintlig och framväxande digital teknik i allt större utsträckning.
Sverige ligger på 3:e plats bland EU-länderna på detta område. Sverige anammar ny och avancerad
teknik i snabb takt och utvecklingen förs framåt av ett betydande samarbete mellan den akademiska
världen och näringslivet inom exempelvis områden som artificiell intelligens (AI), molntjänster,
högpresterande datorsystem och kvantdatorteknik. Sverige strävar också efter att bli ett land i
världsklass inom elektronikindustrin när det gäller elektroniska komponenter och system till 2025.
Även om Sverige ligger före många andra europeiska länder när det gäller vissa indikatorer för
integrering av digital teknik är det viktigt att landet uppmuntrar fler företag att använda stordata och
AI för att uppnå målen för det digitala decenniet på 75 % användning senast 2030.
Sverige ligger på nionde plats i rangordningen av digitala offentliga tjänster. Människor i Sverige är i
hög grad digitalt mogna, precis som företag och den offentliga sektorn, och målen för det digitala
decenniet att till exempel 100 % av alla viktiga offentliga tjänster bör vara tillgängliga online senast
2030 är väl inom räckhåll. Ytterligare arbete har gjorts för att öka digitaliseringsnivån och användandet
av avancerad teknik, såsom artificiell intelligens, och öppna data av både offentliga och privata
organisationer. Detta arbete har visat att det finns utrymme för ytterligare förbättringar, särskilt på
områden som datautbyte och vidareutnyttjande. Användandet av öppna data ses som en viktig
drivkraft för innovation inom den offentliga sektorns tjänster. Sverige räknar med att under 2002
meddela kommissionen att landet uppfyller kraven i eIDAS för elektronisk identifiering.
Sveriges digitaliseringsstrategi, som antogs 2017, vägleder landet i arbetet för att nå
digitaliseringsmålen. Den ursprungliga strategin kompletteras av andra strategier, t.ex. den nationella
AI-strategin (2019) och datastrategin (2021). EU:s mål för uppkoppling på 1 Gbit/s övervakas noga i de
bredbandsprojekt som planeras eller håller på att genomföras. Även om strategin nu är mer än fyra
år gammal syftar den, tillsammans med de kompletterande strategierna, till att göra Sverige
världsledande när det gäller att använda den digitala omställningens möjligheter och samtidigt skapa
en digitalt avancerad offentlig sektor som är rättssäker, tillgänglig och bidrar till en ändamålsenlig
svensk politik och EU-politik.

Sverige har sedan länge haft ett kontinuerligt säkerhetsperspektiv när det gäller den digitala sfären.
Efter Rysslands invasion av Ukraina har detta intensifierats och flera åtgärder har vidtagits när det
gäller it-säkerheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fått i uppdrag att tillsammans
med Polismyndigheten genomföra en informationskampanj riktad till allmänheten och näringslivet
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om it-säkerhet och informationssäkerhet och hur man skyddar sig själv och/eller sin verksamhet.
Vidare har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fått medel för att kunna stärka det
nationella it-incidentcentrumet, CERT-SE. Medlen kommer att göra det möjligt för CERT-SE att ge ökat
stöd till användarna och stärka den nationella motståndskraften mot cyberattacker och andra itincidenter.
Sedan den 1 januari 2022 har Sverige en myndighet för psykologiskt försvar, Myndigheten för
psykologiskt försvar. Myndigheten är inriktad på att bekämpa hot om desinformation och utländsk
inblandning. Efter Rysslands invasion av Ukraina har Myndigheten för psykologiskt försvar fått
ytterligare medel för att genomföra en informationskampanj.

Digitalt arbete i Sveriges plan för återhämtning och resiliens
Den svenska planen för återhämtning och resiliens innehåller ömsesidigt förstärkande reformer
och investeringar för att stödja ekonomisk återhämtning och tillväxt och förbättra den sociala,
ekonomiska och institutionella resiliensen. Planen har ett totalt anslag på 3,3 miljarder euro i
bidrag (motsvarande 0,7 % av BNP) och är inriktad på utmaningar i samband med den gröna och
digitala omställningen och humankapitalet. Det digitala bidraget uppgår till 673,6 miljoner euro2,
vilket motsvarar 20,5 % av det totala bidraget. Åtgärderna på det digitala området i planen för
återhämtning och resiliens är förenliga med Sveriges digitala strategi, som regeringen lanserade
2017 och som fastställer mål på området digital kompetens, digital säkerhet, digital innovation,
digital infrastruktur och digitalt ledarskap. Åtgärderna i planen motsvarar var och en av dessa
dimensioner. Det övergripande målet är att Sverige ska vara världsledande inom den digitala
omställningen.
Framsteg görs i fråga om den digitala omställningen genom betydande investeringar som
utvidgar bredbandskonnektiviteten, särskilt i glesbefolkade områden, vilket också kommer att
bidra till att stödja den territoriella sammanhållningen. Enligt planen ska minst 18 400 nya
byggnader anslutas till bredband under 2022. Planen för återhämtning och resiliens kommer att
fortsätta att främja bredbandsutbyggnaden genom att ansluta fler hushåll under 2023–2025.
Dessutom föreskriver planen även att införandet av e-förvaltningslösningar ska påskyndas
genom att betydande medel anslås till utvecklingen av en gemensam digital infrastruktur för
offentlig förvaltning. Planen omfattar också investeringar i yrkesutbildning och högre utbildning,
med särskilt fokus på digital kompetens för att tillgodose framtidens arbetsmarknadsbehov.
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Varje plan för återhämtning och resiliens måste avsätta minst 20 % av planens totala anslag till digitala mål.
Därför måste planerna specificera och motivera i vilken utsträckning varje åtgärd helt och hållet (100 %), delvis
(40 %) eller inte alls (0 %) bidrar till de digitala målen, med användning av bilaga VII till förordningen om
faciliteten för återhämtning och resiliens. En kombination av koefficienterna med kostnadsberäkningarna för
varje åtgärd gör det möjligt att bedöma i vilken utsträckning planen bidrar till digitala mål och huruvida den
uppfyller målet på 20 %.

