
Så ska Sverige bli bäst i 

världen på att använda 

digitaliseringens 

möjligheter

Åsa Zetterberg

Chief Digital Officer
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Framtiden är 

redan här



”Digitaliseringen anses vara den enskilt 

starkaste förändringsfaktorn 

fram till år 2025”

World Economic Forum, UD:s kansli för strategisk analys, 2015World Economic Forum, UD:s kansli för strategisk analys 2015



Vi befinner oss i en stark strukturomvandling

Näringsdepartementet 4

Tjänstesamhälle – 196003

05 Uppkopplat samhälle – Nutid

04 Informationssamhälle – 2000

02 Industrisamhälle – 1940

01 Jordbrukssamhälle – 1920



Sveriges digitaliseringsresa
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1970 

Televerket

KTH 

Stordatorer banker, 

transport

Första version av 

internet - Arpanet

Ericsson

Datavision

SUNET.SE

PC

Telekommarknad 

Hem-PC

IT-kommissionen

1990

GSM-nät  

WAP

Modem ADSL  

Internet - WWW

Bredband

E-tjänster Mina sidor

2000

Fiber 

3G

Skype

Spotify

Samverkan

1-1 i skolan E-leg

2010

4G 

AI

Smartphone

Spelbolag

1980 

Källa: www.internetmuseum.se
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En hållbar digitalisering är en viktig 

nyckel till Sveriges framtid.



Privatliv

Hälsa, vård, 
omsorg

Lärande, utbildning, 
forskning

Kultur, 
media, fritid

Försvar, polis, 
rättsväsende

Boende, 
samhälls-
byggnad, 

miljö, energi, 
transporter

Demokrati, 
delaktighet

Offentlig service, 
förvaltning 

Handel, 
marknad, 

finans

Arbete, 
arbetsmarknad, 

företagande

Digitalisering påverkar alla samhällssektorer



Digitala trender med möjligheter till god 

samhällsutveckling
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Data och
information

Artificiell 

intelligens

Robotar
och

automation

Plattformar

Sensorer 

och IoT

3D-printning

Nanoteknik

Augmented/

virtual reality

Gamifi-

cation

Delnings-

ekonomi

Blockchain
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I det uppkopplade samhället är 

digitalisering och data det normala
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En ny screening-metod för att tidigt upptäcka läs-

och skrivsvårigheter hos barn

Källa: www.stockholm.se

Artificiell intelligens (AI) i människans 

och samhällets tjänst

Med 95 procents säkerhet identifieras elever 

som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. 

Screeningen tar cirka två minuter per elev.



Stor potential i samspelet AI - människa
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Metod för mammografiscreening för 

tidig upptäckt av bröstcancer.

Källa: KTH, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet

Felmarginal: 

Läkare 3,5%

AI 2,9%

Msk+AI 0.5%
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Robotar och automatisering

Källa: Region Örebro



14

Trade

Utilities
Other 

services

ICT

54

%

Education

Public

Human health and social services

Professional services

Arts and entertainment

46

%
Total

Financial services

Construction

Primary

Hotels and restaurant 

Manufacturing

Transportation 

Automatable activities

Technical automation potential of work activities by sector; percent1

1 We define automation potential by the work activities that can be automated by adapting currently demonstrated technology

Non-automatable activities

SOURCE: McKinsey Global Institute; McKinsey analysis

Share of working hours, 

100

%

4%

15%

5%

3%

6%

13%

0.3%

2%

12%

2%

8%

16%

1%

3%

10%

Källa: McKinsey



Automatisering av handläggning

• Minskat handläggningstiderna från tio dagar till 

maximalt 24 timmar.

• 60% minskning i handläggningskostnader

• 50% fler invånare deltar i arbetsmarknadsåtgärder

• 44% minskade kostnader för 

arbetsmarknadsåtgärder

• 22% minskade kostnader för ekonomiskt bistånd

• 12% fler invånare som kommer i arbete eller till 

studier



Sensorer, uppkopplade saker och 

självkörande fordon  

16
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Sverige har väldigt 

goda förutsättningar att ta vara på 

potentialerna i digitalisering



Sverige är digitalt ledande
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Svenskar är uppkopplade och drivande i 

förändringen
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Synen på AI och automatisering

Källa: EU Kommissionen



Sverige har ett bra innovationsklimat, 

stark IT-sektor och startup-scen…
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…men offentlig sektor tappar kontra andra 

länder samtidigt som förväntningarna är 

höga.
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Källa: SKL



För ett hållbart digitaliserat Sverige 
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Digital ledning

Digital kompetens

Digital infrastruktur

Digital innovation 

Digital trygghet

Sverige
bäst i världen 

på att använda 

digitaliseringens 

möjligheter
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Offentlig sektorNäringsliv Människor

För att Sverige ska klara omställningen bra 

behöver digitaliseringsmognaden höjas



Digitaliseringsmognaden främjas 

genom att stärka: 
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Digital ledning

Digital kompetens

Digital infrastruktur

Digital innovation 

Digital trygghet

• I Sverige ska relevant, målmedveten och rättsäker

effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom 

digitalisering

• I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att 

digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och 

användas

• I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala 

kompetens.

• Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger 

snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer 

digitalisering

• I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att 

på ett säkert sätt ta del av,  ta ansvar för samt ha tillit till det 

digitala samhället



Regeringens olika initiativ kopplat till 

Digitaliseringsstrategin

Webbsänt seminarium

27 mars kl 13.00 – 15.30.

www.regeringen.se
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Digital ledning

”Politiskt ledarskap behövs för att skapa en säker och robust 

digitalisering som människor känner tillit till. ”
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Digital innovation
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Digital kompetens 
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Digital kompetens 
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Digital infrastruktur
Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
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År 2020 bör 95 

procent av alla 

hushåll och företag 

ha tillgång till 

bredband om minst 

100 Mbit/s

År 2023 bör hela 

Sverige ha tillgång 

till stabila mobila 

tjänster av god 

kvalitet

År 2025 bör hela 

Sverige ha tillgång 

till snabbt bredband
• 98 % 1 Gbit/s

• 1,9 % 100 Mbit/s

• 0,1 % 30 Mbit/s



Digital trygghet

Viktiga områden:

• En digital identitet

• Höga krav på säkerhet

• Integritet i det digitala samhället

• Demokratin värnas i digitala miljöer

• En trygg och mobil arbetsmarknad

• Fungerande digitala marknader och 

trygga konsumenter
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Synliggöra och öka 

kännedom

Vara en katalysator

Skapa synergier och 

lärande

Ansvar 
för att driva på 

genomförandet av 

regeringens 

digitaliserings-

strategi 

Chief Digital Officer
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Ledarskap 

och mod

Öppenhet 

och 

lyhördhet

Lärande

Tillsammans

Behov och 

nytta

Tålamod

Engage-

mang Människor
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Tillsammans tar vi med hela Sverige, 

alla människor och verksamheter 

in i framtiden



Stort tack!

Åsa Zetterberg

Chief Digital Officer

asa.zetterberg@regeringskansliet.se
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