
Regeringen presenterar en strategi för hur digi-
taliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, 
full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger 
inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik.
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Ett hållbart digitaliserat Sverige  
– en digitaliseringsstrategi 
 

Visionen är ett hållbart digita-
liserat Sverige. Det övergripan-
de målet är att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. 
Digitalt kompetenta och tryg-
ga människor har möjlighet att 
driva innovation där målmedve-
ten ledning och infrastruktur är 
viktiga förutsättningar. 

För att nå det övergripande målet 
sätts fem delmål upp om digital 
kompetens, digital trygghet,  
digital innovation, digital ledning 
och digital infrastruktur. Delmå-
len förklarar hur digitalisering 
ska kunna bidra till en positiv 
samhällsutveckling. Detta bidrar 
även samlat till att nå regering-
ens mål att Sverige ska ha Euro-
pas lägsta arbetslöshet år 2020. 

• Digital kompetens inne-
bär att alla ska vara förtrog-
na med digitala verktyg och 
tjänster samt ha förmåga att 
följa med och delta i den  

digitala utvecklingen utifrån 
sina förutsättningar. 

• Genom digital trygghet ska 
människor, företag och or-
ganisationer känna tillit till 
och förtroende i använd-
ningen av digitala tjänster 
och att de är enkla att an-
vända.

• Digital innovation innebär 
att förutsättningar för nya 

eller bättre lösningar som 
ger värde för miljö, samhäl-
le, företag och individer  
skapas och sprids. 

• Digital ledning pekar på  
vikten av att verksamheter 
effektiviseras, utvecklas och 
får högre kvalitet genom 
styrning, mätning och  
uppföljning. 



• Digital infrastruktur  
lyfter fram betydelsen av att 
så kallas hård och mjuk  
infrastruktur förbättras och 
förstärks för att data ska 
kunna transporteras så  
effektivt som möjligt.

Regeringen behöver förhålla sig 
till utvecklingen inom digita-
lisering och genom ökad sam-
ordning kunna fatta nödvändi-
ga beslut för att nå politiska mål. 
Ett visionärt ledarskap krävs där 
politiken agerar för att förbättra 
förutsättningar för att digitalise-
ringen av Sverige sker på ett sätt 
som ökar samhällsnyttan. På så 
vis kan de utvecklingsmöjligheter 
tillvaratas som till exempel saker-
nas internet, automation, artifi-
ciell intelligens och användning 
av stora datamängder medför. 
Vissa delar driver hållbar ekono-
misk utveckling, vissa delar hus-
håller med resurser, andra hand-
lar om det kollektiva samhället 
och ytterligare andra handlar om 
individen. 

En aktiv digitaliseringspolitik 
krävs såväl på nationell nivå som 
på EU-nivå, där stor del av vårt 
regelverk utformas vad gäller till 
exempel infrastruktur, gräns- 
överskridande e-handel och  
digital ekonomi. En inre mark-
nad som till fullo drar nytta av 
digitaliseringens möjligheter har 
stor potential att bidra till håll-
bar tillväxt och konkurrenskraft. 
Sverige är ett av EU:s mest digi-
taliserade länder och har mycket 
att vinna på ett starkt digitalise-
rat Europa och ska därför ta en 
aktiv och framskjuten roll i detta 
arbete. 

Genomförandet av digitalise-
ringsstrategin och regeringens 
digitaliseringspolitik kräver ett 
kontinuerligt statligt engage-
mang. Nationell samordning,  
utformning av regelverk och 
förmåga att identifiera hinder 
och aktivt förhålla sig till upp-
satta mål är viktiga aspekter.  
Ett digitaliseringsråd med till-
hörande kanslifunktion har in-
rättats, bland annat för att stöd-
ja strategins genomförande. En 
samordnande statssekreterar-
grupp kommer att finnas inom 
Regeringskansliet, eftersom  
genomförandet av politiken för 
digitalisering kräver ett horison-
tellt angreppssätt över flera  
politikområden. 
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