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Sammanfattning
I juli 2018 fick Tillväxtverket i uppdrag att administrera ett sekretariat för
regionala digitaliseringskoordinatorer.
Enligt uppdraget skulle Tillväxtverket bland annat:





Ansvara för att ett nätverk för digitaliseringskoordinatorerna finns
Fungera som nationell kontaktpunkt och bidra med
erfarenhetsutbyte
Ansvara för kompetensutveckling och vägledning av
koordinatorerna

Parallellt fick regionerna ett erbjudande att inrätta och upprätthålla en
funktion som regional digitaliseringskoordinator under perioden 2018–
2020.

Enligt erbjudandet skulle regionerna bland annat:



Verka främjande för att digitalisering integreras i det regionala
tillväxtarbetet



Verka för att identifiera förbättringsområden inom digitalisering



Utveckla regionala nätverk för erfarenhetsutbyte, spridande av
goda exempel och kommunikation i digitaliseringsfrämjande frågor



Upprätthålla en kontinuerlig kontakt med Tillväxtverket och delta i
nätverket för regionala digitaliseringskoordinatorer

Nätverket bidrar till kunskapsutbyte och regional kraftsamling
Enligt koordinatorerna själva bidrar nätverket till kunskaps- och
erfarenhetsutbyte, samverkan, omvärldsbevakning och i viss mån
mellanregional kraftsamling kring regionala digitaliseringsfrågor.
Nätverket bidrar till att de regionala koordinatorerna hittar varandra och
knyter kontakter, vilket också stärker känslan av att koordinatorerna inte
är ensamma i rollen.

Koordinatorerna har skapat resultat i sin regionala kontext.
Regionerna har, på en aggregerad nivå, genomfört de uppgifter som
framgår i regeringsuppdraget. Uppdraget är dock brett, och mycket tid har
behövt gå till att tolka uppdraget och vad det betyder för varje enskild
region. Vissa regioner hade redan innan uppdraget kommit långt i sitt
digitaliseringsarbete, medan det för andra varit en relativt ny fråga att
hantera inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet. Flera
digitaliseringskoordinatorer har känt sig relativt ensamma i sin roll, vilket
ytterligare ökat värdet av erfarenhetsdelning i nätverksträffarna.
Slutsatser och rekommendationer
Beslutet om en ny uppdragsperiod för de regionala
digitaliseringskoordinatorerna ligger helt i linje med rekommendationer
till regeringen som Tillväxtverket i tidigare rapporter givit uttryck för och
därför riktas slutsatser och rekommendationer i denna rapport i första
hand mot genomförandet av det nya uppdraget.
Rekommendationer för den nya uppdragsperioden.


Ta stöd av berörda myndigheter i sekretariatsfunktionen.
Tillväxtverket bör kontinuerligt bjuda in berörda myndigheter och
SKR till nätverksträffar med koordinatorerna.



Utveckla formerna för nätverksmöten i dialog med
koordinatorerna.
Önskemål från koordinatorer finns om hur nätverksmötena kan
utvecklas framöver. Dessa möjliga förändringar/förbättringar kan
diskuteras och förankras på ett kommande nätverksmöte.



Undersök behoven av tydligare rollbeskrivning i arbetet.
Det finnas anledning att se över rollbeskrivningar i arbetet med
regionala digitaliseringskoordinatorer och precisera de uppgifter
som framgår av regeringsuppdraget.



Medverka till att förankra digitaliseringskoordinatorernas roll
och möjligheter i regionerna och se koordinatorerna som en
strategisk resurs.



Förvalta en regional portfölj av digitaliserings insatser.
Digitaliseringskoordinatorn har en viktig roll som förvaltare av
pågående insatser inom digitalisering.



Våga göra tydliga prioriteringar i digitaliseringsarbetet.
Regionerna/koordinatorerna bör göra tydliga prioriteringar i
digitaliseringsarbetet för en högre effekt i arbetet.
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1. Ett uppdrag att integrera digitalisering i det regionala
utvecklingsarbetet
I juli 2018 fick Tillväxtverket i uppdrag1 att administrera ett sekretariat för
regionala digitaliseringskoordinatorer.
Parallellt fick regionerna2 i erbjudande respektive uppdrag att inrätta och
upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under
perioden 2018–2020.
Uppdragen kopplar till regeringens digitaliseringsstrategi (För ett hållbart
digitaliserat Sverige) som presenterades 2017, men även till målen för den
regionala tillväxtpolitiken3.

1.1. Digitaliseringskoordinatorerna skulle bidra till strategisk
samordning och samverkan i regionala digitaliseringsfrågor
Regionerna skulle, enligt det uppdrag som ligger bakom arbetet, bidra till
övergripande och strategisk samordning och samverkan mellan relevanta
aktörer i utpekade digitaliseringsfrågor samt, inom ramen för detta,
främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster. Bland
annat ska den nationella digitaliseringsstrategin även beaktas i arbetet.
Enligt regeringsuppdraget skulle regionerna bland annat:


Verka främjande för att digitalisering integreras i det regionala
tillväxtarbetet4



Verka för att identifiera förbättringsområden inom digitalisering



Utveckla regionala nätverk för erfarenhetsutbyte, spridande av
goda exempel och kommunikation i digitaliseringsfrämjande frågor

Regeringskansliet, 2018, Uppdrag att administrera ett sekretariat för
regionala digitaliseringskoordinatorer (N2018/04130/D)
1

Uppdrag […] att upprätthålla en funktion som regional
digitaliseringskoordinator. För Stockholm var detta ett uppdrag, då
länsstyrelsen hade det regionala utvecklingsansvaret vid tiden för
uppdraget.
2

3

Numera regionala utvecklingspolitiken.

4

Utifrån lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.
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Upprätthålla en kontinuerlig kontakt med Tillväxtverket och delta i
nätverket för regionala digitaliseringskoordinatorer

För uppdragsperioden tilldelades regionerna, via Tillväxtverket, 2,5
miljoner kronor var, uppdelat i 500 000 för 2018 och en miljon per år
2019–2020.
Uppdraget viktigt för att skapa ett samlat engagemang kring
digitalisering
Viktiga skäl till att uppdraget kom till, är enligt regeringsbeslutet bland
annat att lokala och regionala åtgärder kan stärka den nationella
digitaliseringsstrategins genomförande och därmed skapa ett tydligt och
samlat engagemang kring digitaliseringsfrågor. Vidare menar regeringen
att det är av stor betydelse att offentliga aktörer på lokal och regional nivå
förhåller sig till den digitala utvecklingen och att samverkan sker mellan
relevanta aktörer.
Regeringen beskriver att kopplingen mellan digitalisering och det
regionala tillväxtarbetet är stark, men att engagemang, inriktning och
genomslag på regionernas arbete varierar, bland annat utifrån uppföljning
av arbetet med regionala digitala agendor. Regionerna har enligt denna,
litet fokus på digitalisering av näringslivet och istället prioriteras
exempelvis bredbandsutbyggnad mer.

Genom uppdraget tillfördes resurser till regional digitalisering
Även resursfrågan pekades ut som en vanligt förekommande utmaning i
regionernas digitaliseringsarbete, och regeringen såg därför genom
uppdraget ett behov att förstärka insatserna i syfte att placera
digitaliseringsfrågor i ett strategiskt utvecklingsperspektiv och inom
ramen för det regionala tillväxtarbetet. Regeringen ville med uppdraget
stärka kopplingen mellan det regionala tillväxtarbetet och den nationella
digitaliseringspolitiken, där exempelvis regional samverkan kan vara
avgörande för kommuner och regioner för att kunna ta vara på
digitaliseringens möjligheter. Slutligen menade regeringen att uppdraget
även skulle ge bättre möjlighet att från statligt håll följa det arbete som
sker i länen med exempelvis regionala digitaliseringsstrategier och goda
exempel på regionala digitaliseringsinsatser.

”Ett framgångsrikt genomförande av digitaliseringsstrategin bygger på att lokala och regionala

åtgärder kan stärka genomförandet och på så vis skapa ett tydligt och samlat engagemang kring
digitaliseringsfrågor.”
Regeringens digitaliseringsstrategi
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Sammantaget skickade regeringen två viktiga budskap i de styrdokument
och uppdrag som i allt större mån sammankopplar digitaliseringspolitiken
med den regionala tillväxtpolitiken:


Regionerna är viktiga katalysatorer för genomförandet av
digitaliseringsstrategin



Digitalisering är en central del i det regionala utvecklingsarbetet

1.2. Tillväxtverkets uppdrag att stödja regionerna och hålla ihop
arbetet på nationell nivå
Regeringsuppdraget till Tillväxtverket innebar att myndigheten skulle
utgöra en nationell stödfunktion och ett sekretariat för de regionala
digitaliseringskoordinatorerna, vilket bland annat innefattade att:


Ansvara för att ett nätverk för digitaliseringskoordinatorerna finns



Fungera som nationell kontaktpunkt och bidra med
erfarenhetsutbyte



Ansvara för kompetensutveckling och vägledning av
koordinatorerna

I genomförandet av uppdraget angavs att Tillväxtverket skulle ha
regelbunden kontakt med relevanta organisationer som Vinnova, PTS,
DIGG och SKR. Skälet till att den nationella sekretariatsfunktionen behövs
är enligt regeringen att det finns behov att stödja, hålla ihop och följa upp
digitaliseringskoordinatorernas arbete, vilket i sin tur kopplar till
Tillväxtverkets övergripande uppdrag att främja hållbar
näringslivsutveckling och tillväxt i alla delar av landet.
Uppdrag att utveckla ett ramverk för arbetet
På uppdrag av Tillväxtverket har Ramboll under uppdragsperioden bistått
sekretariatet med att utveckla ett så kallat ramverk för regional
digitalisering. Ramverket har utvecklats tillsammans med de regionala
digitaliseringskoordinatorerna genom en serie interaktiva workshops, och
syftar till att utforska rollen som regional digitaliseringskoordinator och
skapa en större tydlighet i vad rollen innebär och omfattar.
Ramboll har även fått i uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet under
uppdragsperioden 2018–2020. Uppföljningen syftar till att skapa ett
lärande som kan tas vidare i det fortsatta uppdraget om regionala
digitaliseringskoordinatorer.5 Ramboll har genomfört uppdraget genom
en större digital workshop med koordinatorerna och Tillväxtverket,
genom djupintervjuer med 5 koordinatorer samt genom dokumentstudier

Regeringskansliet, 2021, Uppdrag att lämna stöd till de regionala
digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera
digitala innovationshubbar (I2021/00794).
5
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av tidigare redovisningar av uppdraget från både Tillväxtverket och
regionerna.
Rapportens karaktär och disposition
Enligt regeringsuppdraget ska Tillväxtverket vid uppdragets slut inkomma
med en sammanställning över genomförd verksamhet. Tillväxtverket har
därför byggt rapporten i stor utsträckning på Rambolls arbete att följa
genomförandet och sammanställa och analysera verksamheten.
Rapportens inledande kapitel har redogjort för de uppdrag som styr och
ger riktning åt arbetet med regionala digitaliseringskoordinatorer.
Rapporten har härefter följande disposition:


Kapitel 2 följer upp Tillväxtverkets genomförande av uppdraget.



Kapitel 3 följer upp regionernas arbete som
digitaliseringskoordinatorer.



Kapitel 4 innehåller samlade slutsatser och rekommendationer för
vidare arbete i den kommande uppdragsperioden.

Genomgående i rapporten används begreppen ”regionala
digitaliseringskoordinatorer” synonymt med begreppen
”digitaliseringskoordinatorer” eller bara ”koordinatorer”. På samma sätt
används ”regionerna” synonymt med ”regionalt utvecklingsansvariga
aktörer”.
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2. TIllväxtverket har i uppdrag att utgöra en nationell stödfunktion
i arbetet
I kapitlet redogörs för hur Tillväxtverket har utfört regeringsuppdraget för
perioden 2018–2020. I detta inkluderas hur Tillväxtverket har organiserat
arbetet, vilka insatser som främst genomförts och var fokus för arbetet
som stödfunktion har legat i relation till arbetet på regional nivå. I kapitlet
redogörs även för hur de regionala digitaliseringskoordinatorerna ser på
Tillväxtverkets stöd, vad som har gjorts bra och vad som kan utvecklas
ytterligare.
2.1. Tillväxtverket har organiserat arbetet enligt regeringsuppdragets
direktiv
Enligt Tillväxtverkets tidigare redovisningar av uppdraget och Rambolls
analys så har Tillväxtverket huvudsakligen lagt upp och organiserat arbetet
enligt regeringsuppdragets direktiv, med ett sekretariat som nationell
stödfunktion i centrum för arbetet. Tillväxtverket har tagit fram en
förändringsteori för sekretariatets arbete med koordinatorerna (Figur 1).
Figur 1. Förändringsteori för uppdraget

Förändringsteorin belyser kopplingen mellan Tillväxtverkets
sekretariatsfunktion och det regionala arbetet med
digitaliseringskoordinatorer, och kopplar även på längre sikt an till målen i
regeringens digitaliseringsstrategi och övriga mål för det regionala
tillväxtarbetet som nämns i bakomliggande regeringsuppdrag till
regionerna och Tillväxtverket.
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2.2. Insatser har framförallt handlar om samverkan i ett nätverk men
även inkluderat andra typer av insatser
De insatser som Tillväxtverket genomfört inom ramen för uppdraget
baseras på, och utgår från arbetet i sekretariatet, som samordnar arbetet
på nationell nivå och anordnar nätverksträffar för, och stödjer de
regionala digitaliseringskoordinatorerna. Tillväxtverket har därtill arbetat
med exempelvis myndighetssamverkan och sammankoppling med
tangerande insatser som Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH),
kommande programperiod för Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF) och andra insatser.
Nätverk för regionala digitaliseringskoordinatorer bidrar till strategisk
samordning och samverkan
Som främsta verktyg för att driva arbetet framåt beskriver Tillväxtverket i
tidigare rapporteringar av uppdraget de nätverksträffar som sekretariatet
anordnar för de regionala digitaliseringskoordinatorerna.
Nätverksträffar har arrangerats 4–6 gånger per år och har även
kompletterats av bland annat workshops för att ytterligare skapa samsyn
och utveckla arbetet. Träffarna syftar till att skapa en kollegial samvaro
mellan de regionala koordinatorerna och är tillfällen att byta erfarenheter,
goda exempel, omvärldsbevakning och öka kunskapen om digitalisering i
allmänhet och vad det betyder för det regionala digitaliseringsarbetet och
koordinatorsrollen i synnerhet.
Nätverket fungerar även för informationsutbyte mellan regional och
nationell nivå, där Tillväxtverket och andra nationella myndigheter får
ökad kännedom om det regionala digitaliseringsarbetet, samtidigt som
regionerna nås av relevant information om exempelvis kommande
nationella initiativ och insatser inom digitaliseringspolitiken.
Det är även inom nätverket som Tillväxtverket initierat arbetet med ett
tydliggörande ramverk för regional digitalisering. Ramboll har processlett
arbetet på uppdrag av Tillväxtverket, och har tillsammans med
digitaliseringskoordinatorerna tagit fram ett ramverk, som bland annat
tydliggör styrningen bakom uppdraget och varför det är viktigt, varför
regionala digitaliseringskoordinatorer behövs och hur de kan och bör
arbeta samt vad regionernas roll inom digitaliseringspolitiken är och kan
utvecklas till.
Ramverket togs fram genom en serie workshops under 2019 och följdes
upp i början på 2021 genom en ytterligare workshop med
digitaliseringskoordinatorerna, i syfte att ta reda på om ramverket
fortfarande var relevant och vilka delar som eventuellt behövde
uppdateras och utvecklas. Sammantaget är intrycket att ramverket även
fortsatt är relevant för koordinatorerna.
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Andra insatser har primärt handlat om myndighetssamverkan och
sammankoppling med närliggande digitaliseringsinsatser
Genom att koppla in andra i uppdraget utpekade myndigheter och
organisationer i genomförandet (exempelvis på nätverksträffar) har
Tillväxtverket bidragit till kunskapsdelning och kompetensutveckling av
koordinatorerna. Bland annat genom informationsmaterial eller tidig
information om exempelvis kommande satsningar och utlysningar av vikt
för koordinatorernas arbete.
Exempel på detta är arbetsprocessen inför kommande programperiod för
ERUF och Vinnovas förstudie om EDIH. Genom nätverket och på initiativ
av Västra Götalandsregionen har även regionerna erbjudits en
nulägesanalys och kartläggning av hur regioner och kommuner arbetar
med öppna data, inklusive hur arbetet kan utvecklas.

2.3. Fokus för arbetet har legat på att utforska och utveckla vad
rollen som digitaliseringskoordinator innebär
Uppdragsperioden har till stor del inneburit ett arbete för Tillväxtverket
att tillsammans med koordinatorerna utforska och tydliggöra vad rollen
som regional digitaliseringskoordinator innebär. Uppdraget till både
regionerna och Tillväxtverket är i grunden mycket brett och i vissa delar
vagt definierat, vilket lämnat stort tolkningsutrymme- och ansvar på de
genomförande parterna.
Det har således varit en stor och viktig del i Tillväxtverkets arbete, förutom
praktiskt genomförande av exempelvis nätverksträffar, att bistå
regionerna i att utröna vad dessa koordinatorerna faktiskt förväntas göra.
Det har även inneburit ett tydliggörande av hur Tillväxtverket förhåller sig
till andra myndigheter och initiativ på det här området, att sprida kunskap
om att koordinatorerna finns, vad de gör och att andra (särskilt nya)
initiativ behöver ta hänsyn till och samspela med det regionala
digitaliseringsarbetet.
Ett exemplet är Tillväxtverkets inspel till Vinnovas förstudie om EDIH.
2.4. Regionerna ser ett stort värde i den nationella stödfunktionen
Ramboll har genom insamlat material i både workshops och intervjuer
med koordinatorer undersökt hur dessa ser på Tillväxtverkets stödjande
roll, vad den betyder för deras arbete och hur den kan utvecklas. Den
generella bilden som ges är att de regionala digitaliseringskoordinatorerna
ser ett stort värde i den nationella stödfunktionen som sekretariatet har,
främst avseende de nätverksträffar som anordnas för koordinatorerna.
Nätverket bidrar till kunskapsutbyte och regional kraftsamling
Enligt koordinatorerna själva bidrar nätverket till kunskaps- och
erfarenhetsutbyte, samverkan, omvärldsbevakning och i viss mån
mellanregional kraftsamling kring regionala digitaliseringsfrågor.
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Nätverket bidrar till att de regionala koordinatorerna hittar varandra och
knyter kontakter, vilket också stärker känslan av att koordinatorerna inte
är ensamma i rollen.
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker därmed delvis mellan
koordinatorerna själva, men också mellan regional och nationell nivå,
både i form av information från Tillväxtverket (och andra inbjudna
myndigheter) om exempelvis kommande nationella och internationella
initiativ med värde för koordinatorernas uppdrag, men också genom att
regionerna informerar nationell nivå om pågående regionala initiativ och
goda exempel.

”Nätverket ger kunskap och energi, sprider goda initiativ.”
Digitaliseringskoordinator

Mötesformerna
för nätverket har utvecklingspotential
Digitaliseringskoordinator
Digitaliseringskoordinatorerna är generellt nöjda med Tillväxtverkets stöd
och nätverksträffar och vill att detta fortsätter framöver. Det uttrycks
även vissa önskemål om hur arbetet skulle kunna utvecklas ytterligare
framöver.
Omvärldsbevakning, kunskapsbank med studier och rapporter,
marknadsföring av roll och uppdrag (internt/externt), bidra till att driva
frågor gemensamt mellan regioner, mer frekvent möten/rapportering,
hjälp med uppföljning/indikatorer, tema-möten kring HUR-frågor mm.

16

2.5.Samlad bedömning av Tillväxtverkets genomförande av
uppdraget
Nedan redogörs för den samlade bedömning av Tillväxtverkets
genomförande av uppdraget. I kapitel 4 följer även rekommendationer för
hur arbetet kan tas vidare.
De gulmarkerade uppgifterna handlar båda om pågående
utvecklingsarbete där ett arbete har startats under perioden men som
behöver fortsätta utvecklas.
Figur 2. Bedömning av Tillväxtverkets måluppfyllnad i relation till
regeringsuppdraget
Uppgift enligt regeringsuppdraget

Ansvara för att ett nätverk för de regionala digitaliseringskoordinatorerna finns

Ha kontinuerligt erfarenhetsutbyte och fungera som nationell kontaktpunkt för de regionala
digitaliseringskoordinatorerna.
Ansvara för kompetensutveckling i form av t.ex. utbildningsinsatser riktade till de regionala
digitaliseringskoordinatorerna
Ge de regionala digitaliseringskoordinatorerna vägledning i deras arbete, bl.a. genom att
tillhandahålla och uppdatera relevant informationsmaterial
Ta fram anvisningar för hur de regionala digitaliseringskoordinatorerna ska redovisa den
verksamhet som bedrivs.
Ej möjligt att bedöma

Delvis uppfyllt

Uppfyllt
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3. Digitaliseringskoordinatorerna har tolkat och genomfört
uppdraget på olika sätt
I kapitlet redogörs för hur regionerna och de regionala
digitaliseringskoordinatorerna har genomfört sitt uppdrag under 2018–
2020. I detta inkluderas hur regionerna har organiserat sig kring rollen
som regional digitaliseringskoordinator, vilka huvudsakliga
arbetsuppgifter som har varit i fokus för koordinatorernas arbete internt
och externt, vilka de viktigaste samverkansaktörerna varit samt inom vilka
områden som resultat primärt har skapats.
3.1. Regionerna har organiserat rollen som digitaliseringskoordinator på
olika sätt
Genom arbete med ett ramverk för regional digitalisering samt genom
datainsamling i workshops och intervjuer, har det blivit tydligt att
koordinatorns placering och roll i den regionala organisationen på flera
sätt är avgörande för koordinators förutsättningar att skapa goda resultat.
Digitaliseringskoordinatorerna har organiserat rollen på olika sätt, i vissa
regioner sitter exempelvis koordinatorn på en enhet för fysisk planering
eller motsvarande, och i andra finns koordinatorn exempelvis i en
stabsfunktion eller, vilket är vanligast, på en enhet för
näringslivsutveckling eller motsvarande.

Viktigt att ledningen förstår och prioriterar koordinatorsrollen
Framgångsfaktorer kopplat till organisering som lyfts av regionerna är
bland annat att digitaliseringskoordinatorn behöver placeras på en
strategisk och central plats i den regionala utvecklingsorganisationen. Det
är i samma hänseende viktigt att den regionala ledningen förstår och
prioriterar koordinatorrollen, och använder den som en strategisk resurs i
prioriterade processer. På samma sätt är det en fördel med närhet till den
politiska ledningen i regionen. Flera regioner beskriver att regionala
utvecklingsorganisationer tenderar att vara organiserade i stuprör, vilket
ytterligare komplicerar koordinatorns uppgift att integrera en
tvärsektoriell fråga som digitalisering i organisationen.

”Spelar stor roll var man är placerad för att få rätt typ av mandat.”
Digitaliseringskoordinator

Digitaliseringskoordinator

Digitaliseringskoordinatorn bör ses som en funktion för utveckling
Vidare lyfter flera koordinatorer att digitaliseringskoordinatorn bör ses
som en funktion och ges en viktig roll i centrala arbetsgrupper och
regionala processer, som den regionala utvecklingsstrategin (RUS),
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arbetet med ERUF eller med regionala strategier för exempelvis
innovation/smart specialisering och digitalisering. För att lyckas med detta
lyfter flera koordinatorer att en viktig roll internt är att skapa kontakter
och gemensamma arbetsformer över avdelnings- och enhetsgränser, då
digitalisering är viktigt att integrera och kunna driva på bred front. Det
finns exempel på digitaliseringskoordinatorer som har ”dubbla hattar”,
och vid sidan av att vara koordinator även fungerar som exempelvis
näringslivsstrateg, vilket kan stärka kopplingen mellan digitalisering och
övriga områden inom det regionala utvecklingsansvaret. Det finns även
exempel på län där funktionerna digitaliseringskoordinator och
bredbandskoordinator innehas av samma person.

3.2. Digitaliseringskoordinatorerna har huvudsakligen genomfört
insatser för att stärka digitaliseringsperspektivet och mobilisera aktörer.
De regionala digitaliseringskoordinatorerna har ett mycket brett uppdrag,
som dessutom utgår från olikartade regionala förutsättningar, behov och
prioriteringar. Detta ger en bred palett av insatser som
digitaliseringskoordinatorerna lyfter som viktiga i arbetet under
uppdragsperioden.
I enlighet med uppdraget har koordinatorernas aktiviteter i grunden
handlat om sådant som stärker integreringen av digitalisering i det
befintliga regionala utvecklingsarbetet, exempelvis genom insatser för att
bidra till tydligare skrivningar i strategiska dokument som RUS,
digitaliseringsstrategier, innovationsstrategier, regionalfondsprogram
m.m.
Andra viktiga interna aktiviteter är som nämnt att bidra till att utveckla
och växla upp digitaliseringsperspektivet inom andra områden inom det
regionala utvecklingsansvaret, exempelvis i projektansökningar och
genom att arbeta i team inom olika tematiska frågor. De flesta
digitaliseringskoordinatorer har även ett tydligt externt och utåtriktat
arbetssätt, och sitter exempelvis med i nätverk för kommunala
näringslivschefer och i regionala digitaliseringsråd eller motsvarande,
samt arbetar aktivt med att driva digitalisering i samverkan med regionala
kluster och andra aktörer i de regionala innovationsmiljöerna.
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”Eftersom vi jobbar med kluster inom våra innovationsmiljöer så är engagemanget stort. Jag
samlade dessa aktörer tidigt när vi insåg att EDIH-utlysningen kom. Pratade väldigt mycket med
Vinnova om RUA-uppdraget också, RUA är viktigt för långsiktigheten i detta.”
Digitaliseringskoordinator

Digitaliseringskoordinator

Flera koordinatorer sitter även med i exempelvis styr- och
referensgrupper för olika digitaliseringsinitiativ- och projekt. Överlag
beskrivs nätverkande mot såväl offentliga som privata aktörer som en
väsentlig del av koordinatorernas arbete. Detta handlar både om att öka
förståelse och samverkan mellan centrala intressenter inom
digitaliseringsområdet, men också om att kunna mobilisera aktörer för
gemensamma insatser och kraftsamling. Flera koordinatorer arbetar
exempelvis aktivt mot regionala kluster och innovationsmiljöer med
samlade ansökningar till EDIH som det kanske tydligaste exemplet.

”Eftersom vi jobbar med kluster inom våra innovationsmiljöer så är engagemanget stort. Jag
samlade dessa aktörer tidigt när vi insåg att EDIH-utlysningen kom. Pratade väldigt mycket med
Vinnova om RUA-uppdraget också, RUA är viktigt för långsiktigheten i detta.”
Digitaliseringskoordinator

Digitaliseringskoordinator

3.3. En potentiellt mycket bred målgrupp för arbetet gör att
koordinatorerna behöver göra tydliga prioriteringar
I arbetet med ramverket för regional digitalisering identifierades en stor
mängd aktörer som relevanta intressenter och samverkansparter i
koordinatorernas arbete, där särskilt regionpolitiker och kommunchefer
pekades ut som viktiga målgrupper. Andra viktiga aktörer är bland annat
Regeringskansliet, Tillväxtverket, DIGG, regioner och kommuner (samt
kopplingen däremellan), näringsfrämjande organisationer och företag.

I workshops och intervjuer pekas även en rad andra aktörer ut som
centrala att få med i det regionala digitaliseringsarbetet, exempelvis
universitet, kommunala/regionala digitaliseringsråd eller motsvarande,
Internetstiftelsen, GIS-nätverk, landsbygdsutvecklare samt de andra
regionala digitaliserings- och även bredbandskoordinatorerna.
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Det finns en tydlig koppling mellan vilka de viktigaste
samverkansaktörerna för koordinatorerna är och vilka frågor som är
prioriterade i arbetet. Det visar även på vikten att göra tydliga
prioriteringar i arbetet som digitaliseringskoordinator, både för att kunna
hantera den potentiella mängden samverkansaktörer och för att kunna
leverera resultat.
”[…] det är olika från region till region, även målgrupper, allt från näringsliv till offentlig sektor och
medborgare. Vi har fokuserat väldigt tydligt på näringslivet, tycker det är väldigt viktigt för att
skapa resultat. Man är ändå bara en person, och man blir för splittrad om man inte fokuserar.”
Digitaliseringskoordinator

Digitaliseringskoordinator

Det är även koordinatorer som lyfter att kollegor internt i de regionala
organisationerna är en viktig målgrupp och samverkanspart i arbetet,
eftersom en tydligare integrering av digitalisering i det regionala
utvecklingsansvaret ställer krav på att digitalisering tas hänsyn till och
integreras tvärsektoriellt i de olika processer som präglar det regionala
utvecklingsansvaret. I detta har digitaliseringskoordinatorn en viktig
påverkansroll, vilket gör att det även finns en viktig balans mellan internt
och externt fokus i koordineringen.

3.4. Digitaliseringskoordinatorerna skapar flera konkreta resultat med
värde för den digitala utvecklingen
Även resultaten av koordinatorernas arbete skapas inom en stor bredd av
områden, både internt och externt. Förutom tydligare skrivningar i
regionala strategiska dokument och deltagande i olika nätverk och
arbetsgrupper så finns även en rad konkreta utfall av arbetet som
digitaliseringskoordinatorerna bedrivit, i termer av nytillkomna insatser,
ansökningar, projekt, samarbeten och övriga insatser med bäring på den
digitala utvecklingen. Ofta sker detta inom ramen för regionernas arbete
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med innovation, smart specialisering och näringsliv, där digitalisering ofta
kommer in som ett tvärgående och drivande perspektiv.
I detta har digitaliseringskoordinatorn en potentiellt viktig roll, i
samverkan med kollegor som ansvarar för exempelvis innovations- och
näringslivsfrågor i processer kopplat till bland annat ERUF, Horizon, EDIH
och andre större strategiska processer och projekt.

”Svårt med resultat. Vill kunna sätta check på resultat. Men det viktigaste är de samarbeten och
nätverk som skapats – det är de som kommer skapa resultat framåt.”
Digitaliseringskoordinator

Digitaliseringskoordinator

Utifrån insamlat material kategoriserat tre primära typer av resultat av att
arbeta med regional digitaliseringskoordinering. Dessa presenteras nedan.
Typ av resultat och tidig effekt
Ökad kompetens och förmåga
att bedriva digitaliseringsarbetet

Beskrivning
• Ökad förståelse, färdighet och kompetens om frågorna inom
regionen och i övrigt regionalt utvecklingsarbete.
• Digitalisering som tydligare perspektiv i bl.a. regionala analyser,
utredningar och kunskapsspridning.
• Digitalisering som tydligare ingångsvärde i påverkansarbete som
regionala remisskrivelser, positionspapper, externa forum och
expertgrupper samt i marknadsföring och kampanjer.

Ökad regional samordning och
samverkan i digitaliseringsfrågor

• Digitalisering som ett prioriterat område inom den regionala
samordningen, bl.a. gentemot kommuner och näringsliv i olika
nätverk, mötesplatser och dialoger.
• Mobilisering av olika aktörer och ökad samordning och samverkan
på regional nivå inom digitalisering.
• Tydligare mandat för regionens arbete med digitalisering.

Konkreta resultat av genomförda
digitaliseringsaktiviteter

• Tydligare digitaliseringsskrivningar i RUS och andra strategiska
dokument/handlingsplaner.
• Resultat som kopplar till övrigt regionalt utvecklingsarbete inom
exempelvis innovation och näringsliv, såsom gemensamma
ansökningar om EDIH, ERUF-projekt, etablering av regionala
nätverk, beredningar och noder/hubbar i digitala frågor (t.ex. AI).

Exempel på praktiska resultat där digitaliseringskoordinatorerna har
varit en del i arbetet är bland annat i etableringen av AI-noder och
digitaliseringshubbar för EDIH-ansökan, flera nulägesanalyser om
öppna data, att digitala lösningar har lyfts upp som ett styrkeområde
inom smart specialisering, skapande av handlingsplaner för
digitalisering inom regional utveckling samt förstudier och pilottester
inom exempelvis säker digital kommunikation.
Det finns även exempel på regioner där uppdraget mer eller mindre
tycks ha fallit mellan stolarna eller prioriterats ned, och där resultaten
från uppdragsperioden därmed är svaga.
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Resultaten li gger i linje med, och bidr ar i vi ss mån ti ll r eger ingens
di gitaliser i ngsstr ategi
I en snabb relatering av de resultat som skapats genom
digitaliseringskoordinatorernas arbete, med prioriteringarna i
regeringens digitaliseringsstrategi, så framgår att regionerna i
varierande mån bidrar till samtliga fem prioriteringar, och att
potentialen framåt är stor.

Digital kompetens kan ses som en grundbult i uppdraget, och
handlar både om att bygga digital kompetens internt i regionen
och i samverkan med exempelvis kommuner och näringsliv.
Det tangerar dessutom regioner nas ordinarie uppdrag att
arbete med regional kompetensförsörjning, där digital
kompetens är en del.
I Region Kalmar har digitaliseringskoordinatorn exempelvis
tagit fram en intern utbildningsplan för kompetensutveckling i
effektiva digitala möten, samt sett över digital
kompetensutveckling i regionen och integrerat nulägesbilden i
Regional Digital Agenda 2021–2022.
I Region Sörmland har digitaliseringskoordinatorn tillsammans
med SKR genomfört kompetenshöjande insatser inom
digitalisering för politiken och kommuner i regionen. Arbetet
resulterade i samtliga kommuners deltagande vid insatserna
samt att regionen har etablerat politisk beredskap för
digitalisering.
I Region Dalarna har Digitalt forum genomförts fyra gånger
under 2020 vilket är ett nätverk där Högskolan Dalarna,
Dalarna Science Park och flera förvaltningar från Region
Dalarna deltar.
Digital tr ygghet handlar bland annat om
informationssäkerhet, hantering av öppna data m.m., som med
fördel kan hanteras i en regional kontext och inom det
regionala utvecklingsansvaret. Det finns även exempel på
initier ade insatser som digitaliseringskoordinatorerna lyfter
som handlar om digital trygghet.
I Västra Götalandsregionen har koordinatorn t.ex. följt upp
Informationssäkerhetsprogram 2020 och genomfört relaterade
aktiviteter som Infosäkdag Skaraborg.
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I Region Jämtland/Härjedalen har koordinatorn anordnat
webinarier och workshops i informationssäkerhet för regionen
och kommunerna.
I Skåne har koordinatorn genomfört pilottester inom Säker
digital kommunikation med Region Skåne och sex kommuner.


Digital innovation är centralt i regionernas övergripande
arbete med forskning och innovation, och är i flera regioner
exempelvis ett utpekat styrkeområde inom ramen för smart
specialisering. Regionen utgör ofta en strategisk plattform där
finansiering från exempelvis ERUF, Horizon (och EDIH)
kanaliseras och genomförs.
I Region Gävleborg har exempelvis digitaliseringskoordinatorn
tillsammans med det regionala innovationsekosystemet, samt
Norra Mellansverige och Mellersta Norrland lämnat in en EDIHansökan (Mighty) med industri och GovTech som prioriterade
områden.
I Region Gotland har samverkan inletts med ett antal större
gårdar kring IoT och användning av LoRa-nät6 för att bättre
kunna anpassa, övervaka och utveckla verksamheten.
I Region Örebro har koordinatorn bidragit till att samarbetet
mellan Örebro universitet och regionen fortsätter gällande AI, och
ett AI-råd har skapats.
I Region Halland har koordinatorn bland annat bidragit i
framtagandet av en strategi för smart specialisering.



Digital ledning kopplar till det regionala ledarskapet och
vikten av att den regionala nivån vågar ta ledarskap i
digitaliseringsfrågan inom ramen för det regionala
utvecklingsansvaret. Det digitala ledarskapet kan sägas vara
avgörande för framgång i övriga fyra prioriteringar och även
för en fungerande samverkan inom och mellan regioner samt
mellan förvaltningsnivåerna.
I Region Gävleborg har digitaliseringskoordinatorn t.ex. skapat
RDS, regional digitaliseringssamverkan tillsammans med
kommunerna.

LoRa står för ”Long Range”. LoRa är en teknisk standard som
möjliggör sensorer med upp till tio års batteritid, som dessutom kan
prata över långa avstånd (www.uu.se).
6
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I Dalarna har digitaliseringskoordinatorn gjort ett omtag kring
Region Dalarnas digitaliseringsstrategi, anordnat ett digitalt
forum och agerat som samordnare som förankrar och fångar upp
utvecklingsbehov.


Digital infrastruktur handlar både om fysisk infrastruktur
där regionerna vid sidan av digitaliseringskoordinatorer även
huserar bredbandskoordinatorer. Det handlar även i allt större
mån om så kallad mjuk infrastruktur, vilket exempelvis
handlar om öppna data, e-tjänster, standarder m.m. – frågor
som bland annat drivs av flera regionala
digitaliseringskoordinatorerna i varierande mån.
Exempelvis arbetar digitaliseringskoordinatorn i Region
Stockholm med samordning kring 5G-infrastruktur, där det i
nuläget projekteras kring 5G-installationer för ett sjukhus i
Stockholm och för ett hyreshus i Svedmyra. I termer av mjuk
infrastruktur har exempelvis digitaliseringskoordinatorn i
Region Halland bidragit till en bred introduktion av öppna data i
regionen och kommunerna efter genomförd nulägesanalys.
I Region Kalmar län har digitaliseringskoordinatorn genomfört
upphandling och påbörjat arbetet med en förstudie kring öppna
data-samverkan i länet, och i Region Blekinge har en Digital
Vårdcentral lanserats för hela Blekinge.

I vissa fall har regionerna tagit fram egna, regionala
digitaliseringsstrategier, men överlag är det Rambolls intryck att
regionerna istället prioriterar att frågan tydligare integreras i
befintliga och stadigvarande styrdokument, primärt RUS, både för att
säkerställa att frågan inte hanteras separat och för att skapa
förutsättningar för tvärgående synergier i de regionala
organisationerna, över förvaltnings, avdelnings- eller enhetsgränser.
Fokus och resultat sorterar främst inom ramen för samhällets
digitalisering
Det generella intrycket är att regionerna tolkar sitt uppdrag och lägger
det mesta av fokuset i arbetet på det som kan kallas samhällets
digitalisering (näringsliv, regional utveckling m.m.), snarare än det
offentligas digitalisering, vilket bedöms vara väl i linje med fokuset
överlag i regeringens digitaliseringsstrategi. Däremot sorterar flera av
de viktigaste digitaliseringsfrågorna i gränslandet mellan samhällets
och det offentligas digitalisering, vilket kan sägas vara lämpliga frågor
för regionerna att driva. Det handlar exempelvis om öppna data, elegitimation, innovation, förenkling, standarder, tillit m.m.
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3.5. Uppdraget har stärkt regionernas roll inom digitaliseringspolitiken,
men funktionen behöver utvecklas och förankras vidare
Ett grundläggande skäl till regeringens beslut om regionala
digitaliseringskoordinatorer var att stärka integreringen av digitalisering i
det regionala
utvecklingsarbetet, och
därmed stärka regionernas
roll inom
digitaliseringspolitiken.
Den regionala nivån kan
anses vara avgörande för
en sammanhängande
digitaliseringspolitik
mellan
förvaltningsnivåerna, dvs.
som ett kitt mellan lokal
nivå (kommuner och regionorganisationer) och nationell nivå (regeringen
och statliga myndigheter).

Intrycket från datainsamling genom ramverksarbete, workshops och
intervjuer är att de regionala digitaliseringskoordinatorerna och
Tillväxtverkets samordning har bidragit till att i ökad utsträckning
integrera digitalisering i det regionala utvecklingsarbetet och stärka den
regionala nivåns roll, även om detta bör betraktas som ett långsiktigt
arbete där mycket arbete kvarstår innan rollen är förankrad och används i
ett bredare perspektiv.
Flera koordinatorer vittnar om att digitaliseringsfrågan syns mer på
regional nivå nu, att regionernas digitala mognad har ökat (från en initialt
låg nivå), att regionernas roll som facilitator mellan förvaltningsnivåerna i
digitaliseringsfrågor är tydligare nu och att regionerna genom uppdraget
är en mer naturlig part i nationella digitaliseringsinitiativ från nationella
myndigheter och organisationer, såsom Vinnova, DIGG, PTSoch SKR.

” Regioner nas r oll nationellt kan stär kas eft er som digitaliser ing går in i allt annat – att
myndighet er na inser att de måste få med r egioner na i ar betet.”
Digitaliseringskoordinator

Digitaliseringskoordinator

Viss oro för kapacitetsbrist i takt med att regionerna får en större roll
En utmaning som framkommer i dialog med koordinatorerna är att en
mer framträdande roll för regionerna i digitaliseringsfrågor också skapar
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viss oro om förmåga och kapacitet att möta upp mot de behov som finns
på området, och det i ökande mån med kommande initiativ som EDIH och
finansiering genom exempelvis REACT-EU7. Utmaningen ligger i att
koordinatorerna i de flesta fallen är en enskild individ med begränsade
möjligheter att ta sig an de många möjligheter som uppenbarar sig inom
digitaliseringsområdet. Att bygga starka nätverk, samarbeten och
mobilisera regionala partners framgår därmed som en nyckel i uppdraget,
men också att arbeta i team intern i de regionala organisationerna för att
bygga robusthet och nyttja de kompetenser som finns på bästa sätt.
Enkelt uttryckt kan rollen sägas vara underdimensionerad i relation till
uppgiften och frågans potential.

Att det nya regeringsuppdraget dröjt har även skapat ett glapp mellan de
två uppdragen om regionala digitaliseringskoordinatorer, vilket både
försvårat planering för regionerna och i vissa fall lett till att den regionala
digitaliseringskoordinatorn hunnit lämna sin tjänst.

Uppdraget har överlag genomförts planenligt

Självskattning av status på arbetet

utfört av
Uppdraget är brett formulerat och i flera delar
digitaliseringskoordinatorerna
(n=17)
öppet för tolkning, vilket till del är positivt
eftersom det skapar stort utrymme för regional
tolkning och anpassning, vilket dock komplicerar
35%
uppföljning av resultat och måluppfyllnad. I detta
65%
har även Tillväxtverkets nationella sekretariat en
viktig uppgift i att skapa jämförbara
uppföljningsunderlag från det arbete som sker i
Grön Gul
regionerna, vilket primärt görs genom så kallade
styrkort för regionerna, där koordinatorernas
arbete redovisas enligt en enhetlig mall i Powerpoint-format. I tabellen
nedan redogörs för en bedömning av måluppfyllnad av koordinatorernas
arbete i relation till regeringsuppdragets riktlinjer.

De två gulmarkerade uppgifterna handlar i tur och ordning om att i) det är
svårt att bedöma måluppfyllelsen samt ii) att det är ett pågående
utvecklingsarbete som behöver fortsätta.

React-EU är en insats inom regionalfonden som ska stärka
näringslivets förmåga till omstart och omställning efter Corona.
7
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Figur 4. Bedömning av regionernas måluppfyllelse
Uppgift enligt regeringsuppdraget och bedömning av måluppfyllnad

Verka främjande för att digitalisering integreras i det regionala tillväxtarbetet

Verka för att, tillsammans med relevanta aktörer i länet, identifiera förbättringsområden utifrån
digitalisering kopplat till det regionala tillväxtarbetet.
Ingå i, och vid behov utveckla, regionala nätverk för kontinuerligt erfarenhetsutbyte, spridning av
goda exempel och kommunikation för relevanta aktörer, offentliga såväl som privata, i
digitaliseringsfrämjande frågor kopplat till det regionala tillväxtarbetet.
Hålla sig informerade samt sprida information inom det aktuella länet om initiativ som är
relevanta föruppdraget och behovet av att i arbetet med digitalisering beakta Sveriges säkerhet
och behovet av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Ha möjlighet att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med stödfunktionen för
digitaliseringskoordinatorerna och delta i det nätverk som denna tillhandahåller.

Bistå den nationella stödfunktionen i redovisning av hur verksamheten bedrivs.
Ej möjligt att bedöma

Delvis uppfyllt

Uppfyllt
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3.6. Sammanfattningsvis har koordinatorerna tolkat och genomfört
uppdraget olika – men skapat resultat i sin regionala kontext.
Som framgår av bedömningen av måluppfyllelse ovan så har regionerna,
på en aggregerad nivå, genomfört de uppgifter som framgår i
regeringsuppdraget. Uppdraget är dock brett, och mycket tid har behövt
gå till att tolka uppdraget och vad det betyder för varje enskild region.
Vissa regioner hade redan innan uppdraget kommit långt i sitt
digitaliseringsarbete, medan det för andra varit en relativt ny fråga att
hantera inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet. Flera
digitaliseringskoordinatorer har känt sig relativt ensamma i sin roll, vilket
ytterligare ökat värdet av erfarenhetsdelning i nätverksträffarna.

Oavsett startläge för regionerna har ändå resultat skapats genom
uppdraget, både internt i de regionala organisationerna och externt i en
större regional och mellanregional kontext. För vissa regioner innebär
resultat att digitalisering nu börjat synas mer och integreras i det
regionala utvecklingsarbetet, exempelvis genom tydligare skrivningar i
RUS, utvecklade nätverk eller genom att den interna kunskapen och
medvetenheten om digitaliseringsfrågan ökat. För andra regioner har
uppdraget handlat om att avancera och resurssätta ett redan utvecklat
digitaliseringsarbete, vilket också innebär att innehåll och resultat i rollen
som regional digitaliseringskoordinator varierar stort från region till
region.
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4. Slutsatser från uppdragsperioden och arbetet
framåt för koordinatorerna
I kapitlet redogörs för samlade slutsatser från uppdragsperioden för de
regionala digitaliseringskoordinatorerna, både avseende Tillväxtverket och
koordinatorernas arbete.
I kapitlet beskrivs i korthet även vägen framåt för arbetet, inklusive
rekommendationer för kommande uppdragsperiod för de regionala
digitaliseringskoordinatorerna 2021–2025.

4.1. Uppdragsperioden 2018–2020 har inneburit ett större fokus på
digitalisering i det regionala utvecklingsarbetet
Uppdraget att inrätta regionala digitaliseringskoordinator har inneburit
relativt stora variationer i hur uppdraget har organiserats och genomförts
i regionerna. Uppdraget i sin helhet verkar dock sammantaget har
inneburit ett större fokus på digitalisering i det regionala
utvecklingsarbetet, och även på regionernas roll i digitaliseringspolitiken,
vilket stöds av Rambolls uppföljning.
Regionerna syns i större utsträckning som strategiska aktörer att inkludera
och samverka med i strategiska insatser på området, både inom regionen
(för exempelvis kommuner och näringsliv) och på nationell och
internationell nivå (för exempelvis myndigheter och organisationer).
Arbete återstår för koordinatorerna (och regionerna som helhet) att hitta
sina roller och arbetssätt inom digitaliseringsområdet, men uppdraget har
gett den regionala nivån en tydligare legitimitet och plattform att
samordna och driva digitaliseringsfrågor från, vilket i linje med
digitaliseringsstrategin är viktigt för ett mer sammanhållet genomförande
av digitaliseringspolitiken.
I återkoppling från flera regioner pekar koordinatorerna på vikten av att
begränsa och tydligt koppla sitt arbete till det regionala
utvecklingsansvaret. I initiativ där man gått utanför detta uppdrag genom
att t.ex inkludera kommunernas digitaliseringsstrategier har det ofta tagit
stopp. Reflektioner från dessa regioner är att det regionala
utvecklingsansvaret är en tillräckligt svår uppgift och man behöver inte ta
in andra ansvar i sin roll.
4.2. Inför en ny uppdragsperiod 2021–2025 uttrycker regionerna
behov av fortsatt stöd och tydligare linjering av
digitaliseringsinitiativ.
Vid tiden för denna rapport hade ett nytt uppdrag om
digitaliseringskoordinatorer och ett stödjande sekretariat hos
Tillväxtverket precis beslutats av regeringen. De grundläggande
strukturerna i respektive uppdrag är desamma som i föregående
uppdragsperiod, men där Tillväxtverkets uppdrag vidgats till att även
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koordinera och samordna digitala innovationshubbar och EDIH. Enligt
regeringsuppdraget ska Tillväxtverket fungera som ett övergripande
processtöd, stimulera nya nätverk och kunskaps- och erfarenhetsutbyten
samt stimulera möjlig nationell- och EU-finansiering för digitala
innovationshubbar och svenska EDIH.
Inför den nya uppdragsperioden ser koordinatorerna, enligt Rambolls
datainsamling, ett behov av bättre samverkan och tydligare linjering
mellan kommande digitaliseringsinitiativ på nationell (och internationell)
nivå (DIGG, Vinnova m.fl.), vilket det nya uppdraget skapar förutsättningar
för. I och med kopplingen till EDIH ges Tillväxtverket ett bredare uppdrag,
där regionerna ser ett fortsatt stort behov av aktivt erfarenhetsutbyte,
samverkan och stöd från nationell nivå, med målbilden att regionerna på
ett tydligare sätt ska kunna användas för att driva digital omställning.
Frågan behöver även fortsätta lyftas och synliggöras i centrala och
strategiska sammanhang, som t.ex. regeringens Forum för regional
utveckling.

4.3. Rollen som regional digitaliseringskoordinator bör utvecklas i
bred samverkan
Nedan följer ett antal slutsatser för det fortsatta arbetet med regionala
digitaliseringskoordinatorer och ett nationellt sekretariat hos
Tillväxtverket 2021–2025.
Då uppdragsperioden för digitaliseringskoordinatoreran har förlängts till
2025 ser vi inte nödvändigheten att här komma med ytterligare
rekommendationer riktat till regeringen om främjandet av digitalisering i
det regionala utvecklingsarbetet. En ny uppdragsperiod ligger helt i linje
med de rekommendationer som vi i tidigare rapporter givit uttryck för.
Problematiken som tidigare rapporter pekat på med många aktörer och
uppdrag inom svensk digitaliseringspolitik kvarstår men
koordinatorsuppdraget hjälper den regionala nivån att sortera i detta.
Slutsatserna nedan avser att säkerställa att på bästa sätt utnyttja den nya
uppdragsperioden och har sammanställts utifrån en utvärdering gjord av
Ramboll och utifrån datainsamling från regionerna.

Tillväxtverket
1. TA STÖD AV BERÖRDA MYNDIGHETER I
SEKRETARIATSFUNKTIONEN
I det nya regeringsuppdraget framgår att Tillväxtverket ska ha
regelbunden kontakt och dialog med myndigheterna DIGG, Vinnova, PTS
och MSB (samt SKR). Istället för att ha separata dialoger med dessa
aktörer eller bjuda in de till enstaka nätverksträffar bör Tillväxtverket
kontinuerligt bjuder in dessa myndigheter och SKR till nätverksträffar med
koordinatorerna – för överhörning och möjlighet till ökade synergier.
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2. UTVECKLA FORMERNA FÖR NÄTVERKSMÖTEN I DIALOG MED
KOORDINATORERNA
Som redogjorts för i rapporten finns önskemål från koordinatorer om hur
nätverksmötena kan utvecklas framöver. Dessa möjliga
förändringar/förbättringar kan diskuteras och förankras på ett kommande
nätverksmöte, och kan exempelvis handla om att ha kortare men mer
frekventa möten eller att mötena kan ha en tydligare tematisk inriktning.
Förslaget ovan om att involvera berörda myndigheter kan eventuellt
också diskuteras.
3. UNDERSÖK BEHOVEN AV TYDLIGARE ROLLBESKRIVNINGAR I
ARBETET
I och med att Tillväxtverket fått ett utvidgat uppdrag med det nya
regeringsuppdraget och eftersom flera regioner går in i ett arbete med
EDIH kan det finnas anledning att se över rollbeskrivningar i arbetet med
regionala digitaliseringskoordinatorer och precisera de uppgifter som
framgår av regeringsuppdraget.
4. PÅVERKA REGIONERNA ATT PRIORITERA UPPDRAGET OCH
ANVÄNDA KOORDINATORSUPPDRAGET SOM EN STRATEGISK
FUNKTION
Flera digitaliseringskoordinatorer känner sig ensamma och isolerade i sin
roll i regionen. Genom uppdragsperioden 2018–2020 finns flera viktiga
lärdomar om hur koordinatorn bör vara placerad och prioriterad av
ledningen för att skapa effekt i arbetet. Tillväxtverket kommer därför
aktivt delar med sig av dessa lärdomar till regionerna, i syfte att påverka
mot att fler regioner prioriterar rollen och använder den mer strategiskt.
5. KOPPLA PÅ LÖPANDE UTVÄRDERING AV ARBETET
Tillväxtverkets uppdrag är femårigt och ska enligt regeringsuppdraget
avrapporteras till Regeringskansliet årligen avseende bland annat resultat
och effekter av arbetet. För att kunna följa och utvärdera arbetet mer
kontinuerligt avser Tillväxtverket säkerställer en löpande utvärdering av
arbetet med regionala digitaliseringskoordinatorer, som med fördel även
kan inkludera ett processtöd till regionernas arbete.

Regionerna
1. FÖRVALTA DEN REGIONALA PORTFÖLJEN AV
DIGITALISERINGSINSATSER
Regional digitalisering behöver behandlas som en portfölj av insatser som
måste hänga ihop för att ge effekt. Digitaliseringskoordinatorn har en
potentiellt viktig roll som förvaltare av denna portfölj, vilket kan börja
med att kartlägga och utveckla befintliga insatser och processer i regionen
innan nya påbörjas. Det kan handla om initiativ med finansiering från olika
källor och som drivs av olika aktörer, t.ex. inom ramen för ERUF och
kommande EDIH-arbete. Ett strategiskt portföljarbete kan även leda till
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mer storskaliga digitaliseringsinsatser samt minskad överlappning av
insatser inom digitaliseringsområdet.
2. VÅGA GÖRA TYDLIGA PRIORITERINGAR I
DIGITALISERINGSARBETET
Eftersom uppdraget är brett och digitalisering är tvärsektoriellt är
uppgiften som regional digitaliseringskoordinator potentiellt svår att
sortera i. Ramverket för regional digitalisering ger riktning för arbetet och
regionerna/koordinatorerna rekommenderas göra tydliga prioriteringar i
digitaliseringsarbetet för en högre effekt i arbetet.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har löpt mellan åren 2018-06-01 och 2020-12-31.
Budgeten har varit totalt 54 158 tkr. Se i tabellen nedan hur
finansieringskällorna fördelats.

Finansiering
Särskilda medel

SUMMA

Bidrag

-54 158

-54 158

Anslag

0

0

-54 158

-54 158

3 917
38
46

3 917
38
46

4 001

4 001

Transfereringar

50 158

50 158

Summa utbetalningar

54 159

54 159

Att återbetala
BUDGET

0
57 500

0
57 500

Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

94%
7 387
1 847
56 006

94%

Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader

1 847
56 006

Nyckeltal
Särskilda medel
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel
verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

SUMMA

93%

8%

7%

0%

98%

0%

1%

8515%
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