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Sammanfattning  

Västsvensk kraftsamling digitalisering är en möjliggörare för att nå målet med omställningen 

till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Digitalisering är en aktuell fråga på såväl EU-

nivå som nationell nivå med mål och strategier som går i samma riktning.  

Inriktningen i kraftsamling digitalisering grundar sig i regionala utvecklingsstrategin. En 

gemensam process under 2021 med en enkät, intervjuer och dialog mellan aktörer resulterade 

i en inriktning med fem områden: 

 Näringslivets digitala transformation – fokus på små och medelstora företag, 

tillverkning, samt styrkeområdena. 

 Digital kompetens och lärande – fokus omställning av arbetskraft, 

spetskompetens och ledarskap. 

 Säker och hållbar digital infrastruktur – fokus förvaltningsgemensam digital 

infrastruktur, bredband, AI, Internet of things.   

 Offentlig sektors digitala transformation – fokus tillgängliggöra data (öppna 

och delade), tjänsteutveckling och innovation. 

 Invånarens digitala delaktighet – fokus medie- och informationskunnighet 

och digitalt utanförskap, invånarnas perspektiv. 

Områdena genomsyrar hela samhället och under 2021 har samverkan etablerats i olika former. 

Huvudprinciperna är att bygga på befintliga strukturer och att växla upp det som finns och 

fungerar. Ett stort antal aktörer, till exempel Digitaliseringsrådet, kommunalförbunden, 

Västkom, science parks, IUC-bolagen, bidrar i kraftsamling digitalisering på olika sätt. Under 

2021 startades flera dialoger och samtal för att organisera arbetet. 

 

Om västsvensk kraftsamling digitalisering  
Västsvensk kraftsamling digitalisering syftar till att öka takten, samordna och inspirera till 

handlingskraft för att bättre kunna bidra till målen i regional utvecklingsstrategi. Den utgår 

ifrån visionen om det goda livet och är en möjliggörare för att nå målet med omställningen till 

ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Digitalisering bidrar till att öka företagens 

konkurrenskraft, till att effektivisera offentliga verksamheter och till lösningar för ett 

fossiloberoende samhälle. Samtidigt medför också digitaliseringen utmaningar kopplat till 

utanförskap, integritet, etik och säkerhet.  

Potentialen med digitalisering är stor genom utveckling och innovation i processer, tjänster 

och affärsmodeller som kan bidra med lösningar till komplexa samhällsutmaningar. Visionen 

för Europas digitala omställning till 2030 med mål preciseras av EU i den Digitala 

kompassen. Mycket av den lagstiftning som finns kring digitalisering hänförs från EU. På 

nationell nivå finns strategin för ett hållbart digitaliserat Sverige, med mål inom kompetens, 

trygghet, innovation, ledning och infrastruktur.  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF


Kraftsamling digitalisering bidrar i arbetet med de långsiktiga prioriteringarna genom dialog, 

samordning, samverkan, projektidéer, analyser, kunskapsspridning m.m. Exempelvis genom 

fokus på små- och medelstora företags digitalisering, ökad digital kompetens hos 

arbetskraften, minskat digitalt utanförskap och en robust digital infrastruktur i hela geografin. 

En gemensam process under 2021 resulterade i en inriktning i kraftsamling digitalisering som 

består av fem områden, dvs näringslivets digitala transformation, digital kompetens och 

lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation samt 

invånarens digitala delaktighet.  

Inriktningen grundar sig i regionala utvecklingsstrategin, i de samtal som förts, i 

enkätresultatet samt mål och strategier för digitalisering på nationell och EU-nivå. Arbetet i 

västsvensk kraftsamling digitalisering sker genom att tydligt samla ihop det som pågår i 

etablerade forum under ett paraply, hitta synergier och växla upp, bygga nytt där det finns 

luckor samt verka för en ökad genomförandekraft tillsammans med relevanta aktörer. De 

vägledande principerna guidar oss i vårt gemensamma arbete och fokus ligger på frågor som 

kräver samverkan. 

Genomförande 2021 
Uppstarten och övergripande aktiviteter 

Arbetet med att kraftsamla kring digitalisering började våren 2021 och Västra 

Götalandsregionen (VGR) bidrog inledningsvis med resurser för samordning. Under våren 

genomfördes samtal och intervjuer samt en enkätundersökning (65 svar) om digitalisering för 

att få en bild av nuläget, ringa in behov och utmaningar. Ett behov som tydligt kom fram vara 

att digitaliseringsfrågorna i högre utsträckning behöver hanteras på ledningsnivå hos aktörer 

som arbetar med regional utvecklingsstrategi. Förslag till inriktningen diskuterades på 

uppstartskonferensen i juni 2021, där cirka 200 personer deltog från näringsliv, föreningar, 

offentlig sektor, statliga myndigheter med flera. En långsiktig samordning av prioriteringar 

och insatser i linje med strategin ger förutsättningar att öka takten i digitaliseringen. 

I oktober rapporterade VGR och Västkom om kraftsamling digitalisering för politikerna i 

BHU (Beredningen för hållbar utveckling). Information och samtal om kraftsamling 

digitalisering har skett i ett antal nätverk, tex rektorsnätverket, science parks nätverk, de 

delregionala kompetensråden samt möten med en grupp från kommunalförbunden, Västkom, 

och VGR. Digitaliseringsrådet är en central grupp i kraftsamling digitalisering med 

representanter från bland annat kommunalförbund, Västkom, högskolan i Skövde, 

länsstyrelsen, och VGR. Internt i VGR finns ett team som jobbar med kraftsamlingen och 

dessutom finns en bredare grupp för samordning och utbyte av information kring 

digitalisering med personer från digitaliseringsstaben, regional utveckling, kultur, Västtrafik 

m.fl. Kraftsamlingen har gett en möjlighet att jobba bredare med hälso- och sjukvårdens 

behov av att utveckla delade data genom ökad samverkan med regional utveckling. Några 

projekt har initierats med koppling till kraftsamling digitalisering och dialog pågår kring ett 

antal projektidéer.  

Bevakning hur digitaliseringsfrågan drivs på nationell nivå sker löpande via dialog med 

relevanta myndigheter samt med Regeringskansliet rörande aktuella regeringsuppdrag. 

Samverkan sker även med Tillväxtverket med anledning av den av EU-kommissionen 

initierade satsningen på europeiska digitala innovationshubbar (EDIH). Kontakter med 

statliga myndigheter har skett bland annat med DIGG, myndigheten för digital förvaltning i 

flera frågor, bland annat indikatorer för att mäta digitalisering. I november hade VGR ett 

utbyte med två regioner kring det regionala digitaliseringsarbetet, en från Nederländerna och 



en annan ifrån Frankrike. Fokus under året har varit att öka kännedom om kraftsamling 

digitalisering, öka antalet kontakter och att sprida kunskap om digitalisering. 

Kommunikationsinsatser har gjorts genom seminarier, föredrag, mailutskick, inlägg på 

LinkedIn samt information på webbsidan för kraftsamlingen.  

Nedan följer en uppföljning av arbetet i de fem områdena i inriktningen av kraftsamling 

digitalisering. Nyckeltal kopplat till utvecklingen om respektive område finns på webben. 

Näringslivets digitala transformation 

Utmaningen med näringslivets digitalisering är den stora skillnaden i grad av digitalisering 

mellan företag. Generellt är små och medelstora företag (SMF) i lägre grad digitaliserade än 

stora. I EU är målet att 90 procent av SMF ska ha en grundläggande digitaliseringsnivå senast 

2030 och i Sverige är andelen i dag 82 procent. Tillverkande företag lyfts fram där det finns 

ett särskilt stort behov att digitalisera för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga 

(Tillväxtanalys).  

Samtal och möten har ägt rum med flera näringslivsaktörer om digitalisering, bland annat om 

hur SMF kan ta steg i sin digitala utveckling. Diskussioner förs också kring digitalisering i 

styrkeområdena som finns i långsiktiga prioriteringen stärka innovationskraften. 

Digitalisering är också en möjliggörare för cirkulära affärsmodeller. Projektet Digiresan har 

under ett antal år arbetat med att öka digitaliseringsgraden i SMF och har fått medel att 

fortsätta. Agroväst startade en förstudie om digitalisering i lantbruket som kan bli ett bra 

underlag för arbetet i kraftsamlingen. Ett annat initiativ med betydelse för digitalisering är 

Innovationsprogram för upplevelseindustrin med fokus på digitalisering.  

Digital kompetens och lärande 

Utmaningen är det stora behovet av generell digital kompetens för att kunna använda tekniken 

i arbetet, teknisk specialkompetens samt kompetens kopplat till ledarskap för digital 

transformation. Exempelvis saknar många små och medelstora företag respektive små 

kommuner teknisk specialistkompetens. I Västsverige är det 20 procent av företagen (>nio 

anställda) som har en IT-specialist anställd. 

Samtal har påbörjats kring studier om både grundläggande kompetens och spetskompetens 

inom digitalisering. Med kunskap ökar möjligheten till fler aktiviteter med fokus på 

omställning av arbetskraften. Genom kommunchefsdagen om digitalisering bidrog 

kraftsamlingen att lyfta digitalisering som en strategisk ledningsfråga. Idag hanteras ofta 

digitalisering i stuprör i stället för ett policyverktyg för verksamhetsutveckling.  

Säker och hållbar digital infrastruktur 

Utmaningen är att få säkerhet och hållbarhet att takta med ny teknik och innovationer. Det 

finns också utmaningar kring datafrågor, integritet, etik och informationssäkerhet. Bredband 

är en viktig del i långsiktiga prioriteringen Knyta samman Västra Götaland. Jämfört med 

andra län har Västra Götaland en hög andel hushåll på landsbygden med tillgång till 

bredband.   

Infrastrukturfrågorna hanteras bland annat i Digitaliseringsrådet och i UBit som är en regional 

samarbetsgrupp för utveckling av bredband och IT-infrastruktur i Västra Götaland. Båda 

bidrar till en säker och hållbar digital infrastruktur och ett robust Västra Götaland genom att 

främja utbyggnaden av fasta och mobila bredbandsnät samt utbildning i informationssäkerhet. 

Kraftsamlingen bidrar till en ökad samverkan mellan olika insatser. Ett konkret exempel är att 

en pilot genomfördes med informationssäkerhetsutbildning för små och medelstora företag. 

Projektet Länsgemensam plattform för samverkan kring Internet of Things startade upp som 

en del av kraftsamlingen och bidrar till att ny teknik kan testas i nästa skede. Likaså finns 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/kraftsamlingar/digitalisering/nyckeltal/


kopplingar till arbetet i AI-Sweden som bland annat arbetar för att små- och medelstora 

företag får möjlighet att testa AI i sin verksamhet.  

Offentlig sektors digitala transformation 

Utmaningen är att graden av digitalisering varierar stort mellan olika kommuner, och att 

frågan inte alltid hanteras på ledningsnivå. Effektiviseringspotentalen är stor och nyttan för 

invånarna blir högre om fler offentliga tjänster blir digitala. 

Kraftsamling digitalisering bidrar till att fler tillgängliggör öppna data och delade data för 

forskning och innovation bland annat genom projektet Nationell dataverkstad för regional och 

kommunal datadelning. I november genomförde digitaliseringsrådet och kraftsamling 

digitalisering konferensen Digitalisering i människans tjänst. Med föredrag och seminarier 

bidrog konferensen till ett ökat fokus på digital tjänsteutveckling och på digitalisering som en 

strategisk ledningsfråga.  

Invånarens digitala delaktighet 

Utmaningen är att minska det digitala utanförskapet som ligger runt sex procent och behovet 

av ökad medie- och informationskunnighet är stort. Kraftsamling digitalisering har bidragit 

till att sprida kunskap om digitalt utanförskap genom att ordna en parallell session på 

konferensen Agenda 2030 i Väst om Digitalisering och äldre. Målgruppen var bred – 

organisationer som arbetar med Agenda 2030. I december arrangerades en workshop på temat 

Digital delaktighet och medie- och informationskunnighet med fokus på kultur, som bidrog 

till ökad kunskapsspridning. Målgrupper var föreningar, studieförbund, kommuner, 

kulturaktörer, förvaltningar inom VGR. Aktiviteterna ligger i linje med den långsiktiga 

prioriteringen Öka inkludering genom kunskap om digitalt utanförskap. Initiativ har tagits till 

ökad samordning mellan flera län om digital delaktighet. Flera projekt inom kultur har startat 

upp där resultatet kommer att bidra till arbetet i kraftsamling digitalisering. Hållbar hembygd 

via ökad medie- och informationskunnighet (MIK) som drivs av Mediapoolen i Västra 

Götaland AB samt ett långsiktigt stöd för Folkets bios arbete med MIK. Kulturnämnden har 

även inlett planeringen av en nationell MIK-konferens tillsammans med UR och Göteborgs 

universitet.  

Sammantaget har arbetet med kraftsamling digitalisering kommit igång bra, vilket till stor del 

beror på att arbetet byggs upp kring initiativ och aktörer som arbetar med frågan. Under 2021 

har förutsättningar byggts upp för ett mer samlat strategiskt arbete med digitalisering. Ett ökat 

fokus finns numera på digitaliseringsfrågorna i och med kraftsamlingen i regional 

utvecklingsstrategi. 

 

 

 


