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Sammanfattning  

Digitaliseringskommissionen tillsattes den 7 juni 2012 i syfte 

att främja digitaliseringen i Sverige och uppnå det it-politiska 

målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitali-

seringens möjligheter (dir. 2012:61). Tilläggsdirektiv om att 

följa upp och administrera de regionala digitala agendorna och 

att ansvara för den administrativa funktionen för Användnings-

forum (dir. 2013:108) beslutades den 28 november 2013. 

Digitaliseringen utvecklas snabbt och åtgärderna i den digi-

tala agendan för Sverige, IT i människans tjänst – en digital 

agenda för Sverige (dnr N2011/342/ITP), har i stort genomförts. 

Politiken för digitalisering behöver utvecklas för att svara upp 

mot framtidens utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen är 

en av de krafter som kommer att påverka utvecklingen på miljö- 

och klimatområdet, för jämställdhet i samhället och på arbets-

marknaden. För att främja användningen av digitaliseringens 

möjligheter i samhället framöver ska Digitaliserings-

kommissionen under den återstående utredningstiden:  

• genomföra en omvärldsanalys som belyser och lyfter 

fram vad som kan komma att påverka digitaliseringen i 

Sverige,  

• identifiera strategiska områden som bör beaktas i 

utvecklingen av den framtida digitaliseringspolitiken, och 
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• utreda hur främjande av digitaliseringen bör bedrivas på 

nationell nivå. 

Bakgrund 

Digitaliseringskommissionen tillsattes den 7 juni 2012 i syfte 

att främja digitaliseringen i Sverige och uppnå det it-politiska 

målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitali-

seringens möjligheter (dir. 2012:61). 

Digitaliseringskommissionen fick då i uppdrag att: 

• utforma ett förslag till handlingsplan för genomförande 

av uppdraget att verka för det it-politiska målet, 

• analysera utvecklingen i förhållande till det it-politiska 

målet, 

• visa på digitaliseringens möjligheter, 

• kommunicera den digitala agendan och dess innehåll, 

• vara administrativt ansvarig för de s.k. signatärerna till 

den digitala agendan, och 

• samverka med olika aktörer i samhället för en ökad 

digitalisering. 

Genom tilläggsdirektiv den 28 november 2013 fick Digitali-

seringskommissionen i uppdrag att administrera de regionala 

digitala agendorna och följa upp dessa. Dessutom gavs 

kommissionen i uppdrag att ansvara för den administrativa 

funktionen för Användningsforum (dir. 2013:108). 

I sitt betänkande En digital agenda i människans tjänst – en 

ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) konstaterar 

kommissionen att åtgärderna i den digitala agendan för Sverige 

i stort genomförts. Digitaliseringen utvecklas snabbt. Digitali-

seringen handlar om en samhällsförändring där flera olika sam-

hällstrender understöder och driver varandra. Digitaliseringen 

påverkar i princip alla områden i samhället. Strukturomvandling 

innebär att information, kommunikation och interaktion sker på 

nya sätt samt att varor och tjänster produceras och distribueras 

på nya sätt. De viktigaste utmaningarna och utvecklingsmöjlig-

heterna berör inte det som traditionellt benämns som it utan 

exempelvis tillväxt och arbetsmarknad, utbildning och kompe-
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tensutveckling, fördelnings- och trygghetssystem, hälsa och 

vård, social sammanhållning och demokrati. 

Digitaliseringskommissionen har lämnat två delbetänkanden 

(SOU 2014:13 och SOU 2013:31). Därutöver har kom-

missionen anordnat två forum för dialog riktade till signatärerna 

av den digitala agendan och hållit flera möten med Lilla kom-

missionen, en referensgrupp bestående av barn och ungdomar 

mellan 7 och 18 år. Digitaliseringskommissionen har vidare 

deltagit aktivt i nätverket för digital delaktighet (DigiDel) och 

organiserat seminarier om bl.a. it i skolan och it och tillväxt. 

För att tydliggöra Sveriges utveckling i förhållande till det it-

politiska målet har en webbplats, digitalasverige.se, byggts upp 

där relevanta indikatorer presenteras och finns tillgängliga för 

nedladdning. 

Tilläggsuppdrag 

Det finns ett behov av att tydliggöra hur digitaliseringens utma-

ningar och möjligheter ser ut i ett omvärlds- och framtids-

perspektiv. Den framtida politiken för digitalisering behöver 

även väga in vilken roll digitaliseringen kommer att spela i 

relation till arbetsmarknaden, jämställdheten i samhället samt 

möjligheter och utmaningar på miljö- och klimatområdet. I 

arbetet behöver kommissionen identifiera vilka strategiska om-

råden en framtida politik för digitaliseringen behöver beakta, 

bemöta och förhålla sig till. Informations- och cybersäkerhets-

frågor, som för närvarande övervägs inom ramen för arbetet 

med NISU 2014 (Fö 2013:04) och utredningen om Säkerhets-

skyddslagen (Ju 2011:14), omfattas inte av detta tilläggsupp-

drag. 

Digitaliseringskommissionens uppdrag att följa upp och 

administrera de regionala digitala agendorna och att ansvara för 

den administrativa funktionen för Användningsforum (dir. 

2013:108) kvarstår dock. Därutöver tillkommer följande upp-

gifter för Digitaliseringskommissionens fortsatta arbete: 
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Genomföra en omvärldsanalys  

 

Digitaliseringskommissionen ska utarbeta en omvärldsanalys 

som belyser vilka förutsättningar och behov som kan komma att 

påverka Sveriges användande av digitaliseringens möjligheter 

framöver. I omvärdsanalysen ska den internationella 

utvecklingen på området belysas och hänsyn tas till de globala 

trenderna som t.ex. den snabba tekniska utvecklingen och en 

kunskapsintensiv tjänstebaserad ekonomi som leder till inno-

vation, miljö- och klimatutmaningar, urbanisering och vär-

deringsutveckling. Därtill behöver behovet av jämställdhet syn-

liggöras och analysen ska även omfatta jämställdhetseffekter av 

digitaliseringen. Utmaningar och möjligheter ur ett svenskt 

framtidsperspektiv ska beskrivas för att möjliggöra ett proaktivt 

agerande i fråga om digitaliseringen i Sverige. 

 

 

Identifiera strategiska områden för utvecklingen av den fram-

tida digitaliseringspolitiken 

 

Med utgångspunkt i den ovan nämnda omvärldsanalysen ska 

Digitaliseringskommissionen identifiera strategiska områden 

för en framtida politik för digitalisering. Områdena bör utgöra 

sammanhållna kluster av frågeställningar som genom åtgärder 

kan bidra till att uppnå det it-politiska målet. Digitaliserings-

kommissionen bör tydliggöra vilka frågeställningar inom 

klustren som kan och bör drivas på såväl nationell som euro-

peisk nivå. I sammanhanget kan nämnas att utredningen NISU 

2014 (Fö 2013:04) inom kort kommer att lämna sitt slutbe-

tänkande. Beroende på vad kommissionen kommer fram till kan 

den behöva förhålla sig till förslagen i den utredningens 

betänkande. Detsamma kan gälla för arbetet som bedrivs inom 

ramen för utredningen om Säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14). 
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Utreda hur främjande av digitaliseringen bör bedrivas på 

nationell nivå 

 

Digitaliseringskommissionen ska utreda vilka behov som finns 

av främjande av digitaliseringen i Sverige. Analysen ska 

beskriva hur ett systematiskt främjandearbete kan bedrivas på 

nationell nivå samt belysa uppdrag eller sakområden som fort-

sättningsvis behöver främjas för att bidra till att uppnå det it-

politiska målet. 

Uppdragets genomförande 

Vid genomförandet av uppdraget ska Digitaliserings-

kommissionen samråda med berörda organisationer och parter. 

Digitaliseringskommissionen ska redovisa ett delbetänkande 

med analyser av utvecklingen mot det it-politiska målet samt 

förslag till åtgärder senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska 

slutredovisas senast den 31 december 2015. 

 (Näringsdepartementet) 


