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Uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av 

åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av 

covid-19 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att i samverkan med 

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), i enlighet med vad som anges 

under mbriken Närmare om uppdraget, kartlägga och analysera erfarenheter 

och lärdomar kopplat till den digitala omställning som har skett med 

anledning av utbrottet av covid-19. Myndigheten ska utifrån analysen lämna 

förslag på åtgärder på kort och lång sikt. Uppdraget syftar till att ta tillvara på 

erfarenheter och lärdomar från den digitala omställning som skett inom olika 

sektorer till följd av coronapandem.in, analysera och lyfta behov samt ge 

regeringen stöd för att kunna verka för att undanröja hinder och genomföra 

ytterligare åtgärder för att underlätta att leva och verka digitalt. 

PTS ska vid genomförandet av uppdraget inhämta kunskap och erfarenheter 

från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens skolverk, 

Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Regioner, de regionala bredbands

och digitaliseringskoordinatorerna, Digitaliseringsrådet samt Kommitten för 

teknologisk innovation och etik (Komet). PTS ska även föra dialog med 

andra relevanta myndigheter och aktörer, exempelvis från näringsliv, 

utbildning, forskning och civilsamhälle. 

Kostnaderna för genomförandet av uppdraget ska belasta det under ut

giftsområde 22 Kommunilrntioner uppförda anslaget 2:4 Informationsteknfä: 

och telekommunilrntion, anslagsposten.1 Informationsteknik- del till Post

och telestyrelsen. 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 
Webb: www.regeringen.se E-post: i.registrator@regeringskansliet.se 

https://coronapandem.in


PTS ska lämna en delredovisning till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) senast den 30 september 2020 och en 

slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet 

(Infrast:mkturdepartementet) senast den 31 december 2020. 

Närmare om uppdraget 

PTS ska inom ramen för uppdraget kartlägga och analysera vilka erfarenheter 

och lärdomar som går att göra kopplat till den hastiga digitala omställning 

som skett med anledning av coronapandemin. Syftet med uppdraget är att ta 

tillvara på erfarenheter från sektorer, så som utbildningssektorn, vård- och 

omsorgssektorn, kultursektorn med flera, där den digitala omställningen varit 

särskilt omfattande och nödvändig för att möjliggöra att fortsätta leva och 

verka trots omfattande restriktioner. I den del av analysen som berör den 

offentliga sektorn ska samverkan ske med Digg. 

Utifrån kartläggningen ska PTS identifiera och analysera vad som varit 

möjliggörande och hindrande samt lyfta behov av åtgärder för att underlätta 

att leva och verka digitalt i spåren av coronapandemin. PTS ska i sin 

kartläggning och analys belysa perspektiv kopplat till den digitala omställning 

som skett och som bedöms vara av relevans. Det kan exempelvis inkludera 

perspektiv rörande digital kommunilrntion, distansarbete, digital delaktighet 

och tillgänglighet. Vidare ska eventuella skillnader mellan gmpper, 

exempelvis utifrån ålder, socioekonomi eller geografi belysas. 

PTS ska utifrån analysen lämna kostnadseffektiva och samhällsekonomiskt 

effektiva förslag på ändamålsenliga åtgärder för att tillgodose behov och för 

att undanröja hinder på så väl kort som lång sikt. PTS ska i sina förslag ta 

hänsyn till genomförbarhet och nytta och där det är lämpligt ge förslag på 

lämpliga aktörer för genomförande. Avvägningar i fråga om prioritering ska 

även göras i de fall det bedöms relevant. 

Kartläggningen ska inte överlappa andra initiativ och uppdrag utan vara 

komplement till det som pågår och initierats med anledning av 

coronapandemin. För att möjliggöra detta krävs att andra initiativ som av 

PTS eller berörda aktörer bedöms relevanta ingår i kartläggningen för att 

säkerställa vad som görs inom olika sektorer och vilka åtgärder och hinder 

som kvarstår. 
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Skälen för regeringens beslut 

Det övergripande målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara 

bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (prop. 2011 / 12: 1, 

utg. omr. 22, bet. 2011/12:TUl, rskr. 2011/12:87) . Regetingens mål för 

digitaliseringen av den offentliga fötvaltningen är en enklare vardag för 

medborgare, en öppnare fötvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

samt högre kvalitet och effektivitet i vetksamheten. I digitaliseringsstrategin 

presenterar regeringen sin vision om ett hållbart digitaliserat Sverige ( dnr 

N2017 /03643/D). I strategin bryts det övergripande målet ned i fem del.mål 

vilka ger en vägledning kring hur digitalisering kan bidta till en positiv 

samhällsutveckling. Ett hållbart digitaliserat Sverige står för långsiktighet där 

metvärdet av digitalisering tillvaratas och risker längs vägen hanteras. Det 

handlar om ett samhälle som digitaliseras för att förenkla vardagen, för att 

skapa och bibehålla konkurrenskraft samt leda till nya jobb. 

Coronapandemin har på några månader förändrat vardagen vad gäller att 

både leva och verka i samhället. Krisen har påskyndat den digitala 

omställningen och flera sektorer har övergått till nya digitala arbetssätt och 

lösningar för att upprätthålla verksamhet och viktiga samhällsfunktioner. En 

utveckling som pågått under flera år har nu accelererat på kort tid. 

Situationen har lett till stora beteendeförändringar i hur invånare i Sverige 

kommunicerar med varandta, arbetar, går i skolan, får vård och omsorg, tar 

del av och skapar kultur samt lever sina liv. 

I arbetet med att ställa om och hantera alla frågor som uppkommit till följd 

av coronapandemin är det viktigt att ta tillvara på de erfarenheter och 

lärdomar som den digitala omställningen fört med sig. 

Regeringen vill verka för att undanröja hinder och tillgodose de behov som 

uppkommit i spåren av coronapandemin för att kunna möjliggöra att leva 

och verka digitalt för att ta till vara digitaliseringens möjligheter. 

Bakgrund 

Regeringen beslutade den 3 september 2017 att inrätta ett råd 

(Digitaliseringsrådet) i syfte att främja genomförande av den allmänna 

digitaliseringspolitiken (dnr N2017 /01901/D ändtat genom dnr 

12019 /01968/D). Regeringen beslutade dessutom samma dag att PTS ska 

upplåta ett kansli för analys och uppföljning av digitaliseringspolitiken (dnr 

N2017 /01901/D ändrat genom dnr 12019/01967 /D). Kansliet ska bland 
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annat följa och analysera digitaliseringspolitiken och bistå regeringen med 

underlag, stöd och förslag på åtgärder för att nå de digitaliseringspolitiska 

målen. 

Regeringen har uppdragit åt Vetenskapsrådet att i samarbete med Verket för 

innovationssystem (Vinnova) förbereda för att finansiera forskning och 

innovation som snabbt ska kunna bidra till att stoppa utbredningen av covid-

19 och förhindra framtida pandemiutbrott (dnr U2020/02403/F). 

Regeringen har även uppdragit åt Vetenskapsrådet att samordna det 

nationella arbetet gentemot Europeiska kommissionens covid-19-

dataplattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet 

(EOSC) (dnr U2020/02776/F). 

Komet arbetar på uppdrag av regeringen och ska bistå i arbetet med att 

identifiera policyutmaningar och påskynda utvecklingen (dir. 2018:85). 

Komet har i april 2020 startat en undersökning för att fånga upp och hantera 

upplevda problem med regler. Undersökningen vänder sig till företag och 

organisationer som har en ny teknisk lösning eller vill använda befintlig 

teknik på nya sätt. 

På regeringens vägnar 
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Kopia till 

Statsråds beredningen/SAM 

Just:it:iedepartementet/ SSK 

Socialdepartementet/SOP och FS 

Finansdepartementet/Ba och K 

Utbildningsdepartementet/GV, UH, S och F 

Näringsdepartementet/Bi och EIN 

Kulturdepartementet/KO och MD 

Arbetsmarknadsdepartementet/ ARM 

Infrastrukturdepartementet/D F 

Kommitten för teknologisk innovation och etik 

Myndigheten för digital fö1valtning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för tillgängliga medier 

Post- och telestyrelsen 

Statens medieråd 

Statens skolverk 

Tillväxtverket 

V etenskapsrådet 

Verket för innovat:ionssystem 

U niversitetskanslersämbetet 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Kopians överensstämmelse med 
�i�Jlet intygas: 

00-p��� 
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