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1) Behov av nationella strategier
Alliansen har, delvis på initiativ från EU, tagit fram en Digital Agenda, med målet att 
"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter". Agendan 
har 22 punkter (områden). Därtill finns en bredbandsstrategi. Man har också tillsatt en 
Digitaliseringskommission, Bredbandsforum samt Användningsforum. På regional nivå 
finns i flertalet län och kommuner regionala bredbandsstrategier och digitala agendor.

Anser ni att denna typ av dokument och grupperingar är viktiga, och avser ni att 
bygga vidare på vad som finns idag?

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Det nationella styrdokumentet "IT i människans tjänst - en digital agenda för 
Sverige" presenterades 2011 av regeringen. Var ska nationella styrdokument 
(såsom Digitala Agendan) beslutas?

Det är beslut som 
regeringen ska ta

Nationella 
styrdokument av 
denna art ska 
beslutas av 
riksdagen

Nationella styrdokument av 
denna art ska beslutas av 
riksdagen

Det är beslut som 
regeringen ska ta

Det är beslut som 
regeringen ska ta

Det är beslut som regeringen 
ska ta

Det är beslut som 
regeringen ska ta

Kommentar

Flera av de här 
dokumenten 
fungerar som 
strategidokument 
för regeringens 
styrning av landet 
och det är då 
naturligt att med 
regeringsbeslut. 
Dessa dokument 
kan kompletteras 
med att riksdagen 
fattar beslut om 
vilka mål som ska 
gälla, vilket är 
fallet med den 
Digitala Agendan 
exempelvis.

Naturligtvis är även lagar 
ett sorts styrdokument 
som tas i rikdagen. 
Myndigheter antar 
dessutom olika föreskrifter 
och råd och vägledning i 
olika frågor.

Digitala agendan 
är i sig ett 
policydokument, 
som visar vilken 
väg regeringen 
vill att IT-
utvecklingen ska 
gå. Det är 
kommuner, 
landsting, 
marknadsaktörer 
m.fl. som 
genomför de 
viktiga 
uppgifterna som 
fyller målet.

Aktörer tillsammans med 
staten som samordnare.

Riksdagen svarar 
för inriktning, men 
regeringen har att 
ta fram 
åtgärdsplaner mm

2) Digital kompetens
I ett "digitalt samhälle" hanteras alltmer digitalt: media, förvaltning, handel etc. Digital 
kompetens på en basnivå är därför viktig för delaktighet i samhället och för att kunna 
tillvarata dessa tjänster. Hittills har i stor utsträckning civilsamhället (bl.a. genom 
kampanjen Digidel) drivit på utvecklingen för ökad digital kompetens hos den enskilde 
medborgaren. Biblioteken har också en viktig roll för att hjälpa invånarna med digital 
kompetens, även om det inte idag ingår i deras prioriterade uppgifter.
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Var finns det överordnade ansvaret för att driva detta i fortsättningen? Regeringen har 
skärpt olika 
styrdokument och 
lagar, exempelvis 
med en ny 
bibliotekslag. 
Samtidigt har 
anslag till 
folkbildningsverks
amhet ökat och 
regeringen har 
anslagit medel till 
Digidel. Det finns 
ett delat ansvar 
där många olika 
aktörer bör göra 
vad de kan för 
ökad it-
kompetens.

Staten bör ha det 
överordnade 
ansvaret för att 
säkerställa den 
digitala 
kompetensen hos 
varje enskild 
medborgare

Samverkan mellan staten, 
kommunerna och 
civilsamhället är viktigt för att 
öka den digitala 
kompetensen hos 
medborgarna .

Staten bör ha det 
överordnade ansvaret för 
att säkerställa den digitala 
kompetensen hos varje 
enskild medborgare

Fortsatt av 
civilsamhället

Delat ansvar där 
riksdagen anger 
övergripande 
målsättningar, 
men regeringen för 
planer och direktiv. 
SJälvklart har 
också 
civilsamhället en 
viktig roll i 
genomförandet.

9: Hur bör detta finansieras ungefärligen? Vänligen fördela procent enligt 
nedanstående

Av näringslivet 
genom 
sponsorverksamh
et med       %

Av näringslivet 
genom 
sponsorverksamhet 
med  60     %

Av näringslivet genom 
sponsorverksamhet med       
%

Av näringslivet genom 
sponsorverksamhet med    
%

Av näringslivet 
genom 
sponsorverksamh
et med       %

Av näringslivet 
genom 
sponsorverksamhe
t med       %

Av respektive 
kommun med      
%

Av respektive 
kommun med  40    
%

Av respektive kommun med   
%

Av respektive kommun 
med      %

Av respektive 
kommun med      
%

Av respektive 
kommun med      
%

Av staten med    
%

Av staten med    % Av staten med    % Av staten med    % Av staten med    
%

Av staten med    %

Av annat, 
nämligen med     
%

Av annat, nämligen 
med     %

Av annat, nämligen med     
%

Av annat, nämligen med     
%

Av annat, 
nämligen med     
%

Av annat, 
nämligen med     
%

Kommentar: Vi vill inte binda 
upp finansieringen 
genom att fördela
procentuellt 
mellan olika 
sektorer. Vi anser 
att ansvaret
ligger såväl hos 
de kommunala 
biblioteken som 
hos
civilsamhället. Det 
måste finnas 
flexibilitet i 
bibliotekens
innehåll så att de 
kan finnas även 
på mindre orter.

Det främsta 
instrumentet för att 
stärka digital 
kompetens är inom 
ramen för skolan. 
Staten bör utvidga 
sitt stöd till lokala 
och regionala 
initiativ för att 
minska det digitala 
utanförskapet.

Det är svårt att ange exakta 
procentsatser. Staten har 
dock ett övergripande 
ansvar.  Det är utmärkt och 
ligger i branschens intresse 
att öka den digital 
kompetensen. 
Bibliotek (kommunal 
finansiering) respektive 
studieförbund och 
folkrörelser (statlig 
finansiering) bör vara 
huvudfinansiär av offentliga 
insatser. 
Sedan är det förstås rimligt 
att individen själv bidrar en 
del om man har förmåga till 
det.

Det går inet att ange 
denna typ av siffror. 
Svaret är avhängigt 
många andra beslut om 
hur ansvaret i samhället 
ska fördelas.

Vi tycker att 
civilsamhällets 
initiativ är bra och 
kan i viss 
utsträckning 
delfinansiera viss 
verksamhet. Dock 
är det inte 
politikernas roll att 
i detalj bestämma 
över vare sig 
initiativens 
finansiering eller 
innehåll.

Det går inte att idag ange 
exakt fördelning. Det beror 
på ambitionsnivå. Mp anser 
att staten ska ha ett ansvar 
för tillgång till bredband i 
hela landet och att en 
övergripande bedömning på 
strategisk nivå göra av vilka 
behov som finns. Det är 
sedan upp till olika aktörer 
att hantera olika delar.
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Årligen får mer än 50 000 flyktingar och anhöriga uppehållstillstånd i Sverige (källa 
Migrationsverket). Hur ska deras behov av digital kompetens och förståelse för "det 
digitala samhället" mötas?

Det bör ske 
genom en 
utökning av SFI, 
alternativt annan 
liknande form

Det bör ske inom ramen för 
den introduktion som 
anlända får i olika 
sammanhang. Det kan ske 
till en del inom SFI, 
arbetsförmedlingen och 
andra organisationer som 
den nyanlända möter under 
sin första tid i Sverige.

Det bör ligga på befintlig 
myndighet, t ex 
arbetsförmedlingen

Det kommer 
successivt, inga 
särskilda åtgärder 
behöver 
övervägas utöver 
vad som redan 
finns/görs idag

Kommentar: Vi vill att SFI 
digitaliseras 
ytterligare så att 
förståelse
för det digitala 
systemet ges.

Självklart 
Arbetsförmedlingen, 
men också 
kommunen som en 
del i 
integrationsarbetet.

Det är viktigt att 
komma ihåg att 
de 
grundläggande 
insatser som görs 
till relativt stor 
utsträckning 
omfattar sådant 
som hjälper 
nyanlända att 
orientera sig i det 
digitala samhället, 
t.ex. i skolan, SFI, 
arbetsförmedlinge
n m.m. Sverige är 
idag ett samhälle 
med en mycket 
hög grad av 
digitalisering. De 
digitala 
hjälpmedel som 
finns är generellt 
sett mycket 
användarvänliga. 
Offentliga 
verksamheters 
hemsidor finns 
ofta på fler språk 
än svenska, vilket 
hjälper många 
nyanlända att 
orientera sig.

Miljöpartiet har inte tagit 
ställning i frågan. 

Den utbildning 
som ges (SFI eller 
motsvarande) är 
en del, men även 
genom tex 
arbetsförmedling, 
där förberedande 
av 
arbetskompetens 
kan ges. Även här 
är civilsamhället 
en viktig instans.

Många människor tycker att exempelvis installation och annat som handlar om att 
hantera IT-utrustning i hemmet är så komplicerad att man hellre avstår. Det har 
föreslagits att erbjuda skattereducering för att anlita hjälp med den typen av 
tjänster, på samma sätt som ROT- och RUT-avdrag. Vad anser ditt parti om det 
förslaget?

Det är rimligt, inte 
minst ur ett 
demokratiskt 
perspektiv, och vi 
vill stödja det

Det är inte en statlig 
uppgift att stödja 
detta

Det är inte en statlig uppgift 
att stödja detta

Det är rimligt, inte minst ur 
ett demokratiskt 
perspektiv, och vi vill 
stödja det

Det är inte en 
statlig uppgift att 
stödja detta

Det är rimligt, inte 
minst ur ett 
demokratiskt 
perspektiv, och vi 
vill stödja det

Kommentar: Vi vill införa ett 
RIT-avdrag för IT-
tjänster.

Detta är ett bra förslag 
som Kristdemokraterna 
drivit sedan ett antal  år 
tillbaka

Moderaterna har 
inga sådana 
förslag.

Mp har övervägt detta men 
ännu inte presenterat något 
konkret förslag.

3) IT i skolan
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Skolans användning av digitala hjälpmedel har uppmärksammats av 
Digitaliseringskommissionen under senvintern.
Hur ser ditt parti på dessa frågor? Centerpartiet vill 

satsa på ett 
digitalt lärarlyft för 
att öka lärarnas 
kompetens inom 
området. 
Problemet är inte 
brist på datorer, 
utan att de inte 
används fullt ut 
och en förklaring 
är att många 
lärare inte känner 
att de har rätt 
kompetens för 
detta. Men 
dessutom behövs 
en nationell it-
strategi för skolan 
tas fram, vilket 
även regeringen 
har beslutat om.

En nationell strategi 
för IT i skolan 
saknas (eller är 
otillräcklig), och bör 
tas fram

En nationell strategi för IT i 
skolan saknas (eller är 
otillräcklig), och bör tas fram

Det är ett problem, men 
skolan är ett kommunalt 
ansvar varför det inte kan 
förväntas statliga initiativ 
utöver att tydliggöra det 
kommunala ansvaret

En nationell 
strategi för IT i 
skolan saknas 
(eller är 
otillräcklig), och 
bör tas fram

En nationell strategi för IT i 
skolan saknas (eller är 
otillräcklig), och bör tas fram
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Kommentar: IT, både som 
arbetsverktyg och 
pedagogiskt 
redskap, är viktigt 
för en skola som 
ska utbilda för 
framtiden. Vi tycker 
att det är ett 
problem att många 
lärare inte har 
tillgång till egen 
dator i arbetet. För 
eleverna betraktas 
egen dator som lyx 
och 
förutsättningarna 
skiljer sig åt väldigt 
mycket mellan olika 
skolor. IT-
satsningar handlar 
både om 
infrastrukturen – 
datorer – och om 
kompetensen hos 
lärare och elever. 
Förutom att många 
lärare saknar egna 
datorer, saknar 
många också 
utbildning i 
exempelvis 
källkritik. Vi har 

Viss styrning behövs från 
nationell nivå, exempelvis 
vid formuleringen av 
kunskapskrav. 
Huvudsakligen är det 
skolhuvudmännen som 
har ansvaret för IT-
utbildning och användning 
i skolan

Digitaliseringsko
mmissionen kom i 
våras med ett 
delbetänkande till 
regeringen med 
förslag på hur 
digitala 
hjälpmedel i 
skolan kan 
användas bättre. 
Vi vill se över 
förslagen och 
avgöra vilken 
strategi som är 
bäst och vilken 
ansvarsfördelning
en bör vara.

Nivåerna varierar 
stort och det är 
inte bra. FP vill att 
skolan ska bli 
statlig och då får 
staten det 
övergripande 
ansvaret och 
resurser/användni
ng blir mer rättvist 
fördelade.

4) Integritet
Vissa uppfattar IT-användning som ett existerande eller potentiellt hot mot integriteten.

Hur ser ditt parti på detta? 
Befintliga lagar, föreskrifter och administrativa strukturer är tillräckliga Ja Ja
En skärpt integritetslagstiftning är viktig Ja Ja Ja Ja Ja
En integritetsombudsman bör tillsättas

Annat, nämligen

en 
integritetsprövning 
bör göras vid nya 
lagförslag med 
bäring på 
personlig 
integritet.
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Kommentar: Det finns 
lagstiftning som i 
viss mån är 
integritetskränkan
de
och också i 
framtiden måste 
få vara det, som 
vid misstanke
om brott. Det vi 
måste göra är att 
få till en bättre
proportionalitetsb
edömning för när 
det kan vara 
berättigat.
Det är även 
särskilt viktigt att 
integritet och 
mänskliga 
rättigheter 
upprätthålls på EU 
nivå. Vi vill därför 
att EU ska riva 
upp all 
integritetskränkan
de lagstiftning.

Vänsterpartiet anser 
även att det är läge 
att ta ett 
helhetsgrepp om 
integritetsskyddet i 
landet. Det behöver 
således inrättas en 
ny 
integritetsskyddsmy
ndighet som 
ersätter 
Datainspektionen, 
Säkerhets- och 
integritetsskyddsnä
mnden, delar av 
JK:s och andra 
myndigheters 
verksamhet.

Det är viktigt att 
Integritetsfrågorna hålls 
levande. Det är t ex viktigt 
att polisen får verktyg för att 
kunna bekämpa grov 
brottslighet, men det måste 
ske under rättssäkra former. 
Vi är oroade över hur privata 
företag, ex Google, Apple, 
ICA och Facebook använder 
den information som de har 
om medborgare. Det 
området vill vi belysa mer. 
Därför har vi initierat en 
integritetsskyddkommitté 
som regeringen tillsatt.

Skyddet för integriteten 
bör skärpas i grundlagen. 
Det ska finnas möjlighet till 
upprättelse och 
skadestånd för den som 
fått sin intigritet kränkt.

Den personliga 
integriteten ska 
alltid skyddas, 
även på nätet. 
Lagstiftningen 
måste hela tiden 
följa den tekniska 
utvecklingen. Det 
är givetvis en svår 
balansgång, för 
att undvika att 
lagstiftningen 
hämmar 
teknikutvecklinge
n och att tekniken 
inte påverkar 
integriteten.

Mp vill ha en 
integritetsskyddsmyndighet 
med ett samlat 
integritetsskyddsuppdrag.

FP har i flera år 
drivit frågan om 
skärpt 
integritetslagstiftni
ng. Om en 
myndighet, exvis 
Datainspektionen 
får ett utökat 
ansvar för 
frågorna, kan det 
liknas vid en sort 
ombudsmannafun
ktion.
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5) Elektronisk infrastruktur
Regeringens mål för bredband är att Sverige ska ha ett bredband i världsklass, där 90% 
av hushåll och företag ska kunna ha tillgång till 100 Mbit/s. Regeringen anser att det är 
marknaden och/eller lokala initiativ, såsom byalag, som ska säkerställa denna utbyggnad. 
Ett annat nationellt mål är att alla (100%) hushåll och företag ska ha goda möjligheter att 
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Det finns knappt 
4,2 miljoner hushåll (källa SCB) och en miljon företag (källa Ekonomifakta) i vårt land. 10 
% av dessa, dvs 420 000 hushåll respektive 100 000 företag, kan hamna utanför 
bredbandsmålet om 100 Mbit/s.
Vilket av följande ligger närmast ert partis uppfattning: Vi anser att de 

nuvarande målen 
är tillräckligt 
ambitiösa

Alla ska ha samma 
förutsättningar, dvs 
målet bör skärpas 
till att omfatta 
närmare 100 %

Vi anser att regeringens mål 
har för låga ambitioner och 
exkluderar

Alla ska ha samma 
förutsättningar, dvs målet 
bör skärpas till att omfatta 
närmare 100 %

Vi anser att de 
nuvarande målen 
är tillräckligt 
ambitiösa

Vi anser att de nuvarande 
målen är tillräckligt ambitiösa

Kommentar: 100 Mbits-målet 
är inte det enda. 
Ett annat mål är 
att Sverige ska ha 
bredband i 
världsklass och 
här har 
regeringen 
genomfört en lång 
rad åtgärder. 
Exempelvis har vi 
numera en garanti 
att alla som vill 
och som inte kan 
få grundläggande 
bredband genom 
kommersiella 
alternativ nu kan 
få det tack vare 
det 
täckningsvillkor 
som finns i ett av 
tillstånden till 800 
MHz-bandet. Det 
innebär att alla 
som vill kan få 
tillgång till 
elektronisk 
kommunikation. 
Dessutom har 
regeringen fattat 
beslut om 700 

Alla hushåll och 
fasta 
verksamhetsställen 
ska ha tillgång till 
bredband med 
snabb överföring av 
stora mängder 
information senast 
år 2020.

Vi anser att regeringens mål 
har för låga ambitioner och 
exkluderar
många människor i vårt land 
från utvecklingens 
möjligheter. Det duger
inte att lämna 10 procent av 
befolkningen utanför. Alla 
hushåll och fasta
verksamhetsställen ska ha 
tillgång till bredband med 
snabb överföring av stora 
mängder information senast 
år 2020.

Vi vill avsätta ytterigare 
frekvensutrymme för 
ytterligare 
bredbandstillgång på 
landsbygden. Det s.k. 700 
MHz-bandet
bör därför auktioneras ut 
för att användas till fullgod 
bredbandstäckning också i 
glestbefolkade områden.

Regeringens mål 
för bredband i 
världsklass är 
ambitiöst och bör 
ses som en lägsta 
acceptabel nivå 
för tillgång till 
snabbt bredband. 
Delmålet om att 
40 % av 
hushållen och 
företagen ska ha 
möjlighet till 100 
Mbit/s uppnåddes 
redan 2012 och 
nivån låg 2013 på 
57 % enligt PTS. 
Det finns god 
potential att målet 
uppnås innan 
2020. Givetvis 
uppmuntrar vi till 
initiativ som 
överträffar 
regeringens mål.

Miljöpartiet de gröna väljer 
att prioritera 
bredbandsutbyggnaden på 
den svenska landsbygden. 
Vi vill öka investeringarna 
med 210 miljoner kronor per 
år, vilket är i linje med vad 
som krävs för att nå 
bredbandsmålet om 90 
procent år 2020. På fem år 
möjliggör denna ökning att 
ytterligare 67 000 hushåll på 
landsbygden kan få tillgång 
till snabbt bredband

Vi kan aldrig nå 
100MBit för 100%. 
Det är troligen inte 
ekonomiskt 
försvarbart. Det 
finns många andra 
tjänster där vi 
heller inte når 
100% av 
befolkningen, men 
så många som 
möjligt, där målet 
kan komma att 
stiga i takt med 
möjligheterna till 
utbyggnad.
Att alla ska ha 
möjlighet till 
elektroniska 
samhällstjänster är 
bra, men det kan 
nås med en lägre 
ambition än 
100MBit.

Hur ska bredbandsutbyggnaden finansieras där det inte finns kommersiella 
incitament för ägare av elektronisk infrastruktur att verka?

Det offentliga ska 
täcka upp med 
olika former av 
stöd och bidrag

Det offentliga ska 
täcka upp med olika 
former av stöd och 
bidrag

Det offentliga ska täcka upp 
med olika former av stöd och 
bidrag

Det offentliga ska täcka 
upp med olika former av 
stöd och bidrag

Det offentliga ska 
täcka upp med 
olika former av 
stöd och bidrag

Det offentliga ska täcka upp 
med olika former av stöd och 
bidrag

Det offentliga ska 
täcka upp med 
olika former av 
stöd och bidrag
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Kommentar: Här har det 
offentliga en viktig 
uppgift. 
Alliansregeringen 
med Centerpartiet 
i spetsen har 
satsat ungefär 2,1 
miljarder kronor 
sedan 2007 på att 
ge stöd till 
bredband på 
landsbygden, och 
under nästa 
programperiod 
kommer 
ytterligare 3,25 
miljarder kronor 
att satsas på 
bredband på 
landsbygden.

Vi anser att det är 
motiverat med fler 
statliga 
stödåtgärder och 
olika typer av bidrag 
för att bygga ut den 
elektroniska 
infrastrukturen. Det 
kan handla om stöd 
till byanät och 
landets kommuner.

Där konsumenternas 
behov kan tillgodoses 
genom 
marknadsmekanismerna 
är denna lösning därför att 
föredra. Det offentliga har 
emellertid huvudansvaret 
för att infrastrukturen
når hela landet.

Utgångspunkten 
för vår politik för 
bredbandsutbygg
nad är att den 
främst ska vara 
marknadsdriven. I 
områden där 
bredbandsutbygg
naden går 
långsamt finns 
skäl för stöd för 
bredbandsutbygg
nad, eftersom det 
är viktigt att även 
landsbygden 
ingår i 
samhällsutvecklin
gen och att 
konkurrenskraften 
stärks. Därför 
avsätter vi pengar 
inom ramarna för 
landsbygdsprogra
mmet. Medlen för 
programperioden 
2014-2020 har 
fördubblats 
jämfört med 
föregående 
planperiod.

Sedan kan man 
diskutera 
omfattning och 
nivåer på stödet.

Kan det förutsättas att ideella initiativ såsom byalag ska sköta utbyggnaden där 
marknaden inte bygger, eller måste ansvaret tydliggöras?

Det är ett offentligt 
ansvar att 
säkerställa att 
utbyggnad sker så 
att målen nås, vi 
kan inte enbart 
förlita oss på 
ideella initiativ

Det är ett offentligt 
ansvar att 
säkerställa att 
utbyggnad sker så 
att målen nås, vi 
kan inte enbart 
förlita oss på ideella 
initiativ

Det är ett offentligt ansvar att 
säkerställa att utbyggnad 
sker så att målen nås, vi kan 
inte enbart förlita oss på 
ideella initiativ

Det är ett offentligt ansvar 
att säkerställa att 
utbyggnad sker så att 
målen nås, vi kan inte 
enbart förlita oss på 
ideella initiativ

Vi litar på att 
byalag och 
liknande i allt 
väsentligt 
tillgodoser behov i 
områden där 
marknaden inte 
ser lönsamhet, 
inte ens med 
statligt stöd

Det är ett offentligt ansvar att 
säkerställa att utbyggnad 
sker så att målen nås, vi kan 
inte enbart förlita oss på 
ideella initiativ



Vilket parti svarar du för? Centerpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet de gröna Folkpartiet

Kommentar: Hade gärna ett en 
möjlighet att svara 
"Annat", därför att 
det är en 
kombination av de 
bägge 
alternativen. De 
boende på 
landsbygden har 
sedan urminnes 
tider tagit egna 
initiativ, det 
känner vi från 
Centerpartiet väl 
till. Genom 
civilsamhällets 
krafter får vi 
väldigt stor 
utväxling på 
offentliga insatser, 
vilket ger en 
snabb och 
kostnadseffektiv 
utbyggnad. Det 
kräver offentlig 
medfinansiering 
vilket 
Centerpartiet i 
Alliansregeringen 
har sett till. Men 
det krävs också 
kunskap, vilket 

Vi anser att det är 
motiverat med fler 
statliga 
stödåtgärder och 
olika typer av bidrag 
för att bygga ut den 
elektroniska 
infrastrukturen. Det 
kan handla om stöd 
till byanät och 
landets kommuner.

Genom de medel 
för 
bredbandsutbygg
nad som går att 
söka från 
Landsbygdsprogr
ammet kan 
byalag och 
enskilda få stöd 
för 
bredbandsutbygg
nad.

Bredbandsutbyggnaden bör 
som regel utgå från frivilliga 
lokala initiativ och resurser 
men om detta inte går eller 
finns, ingår det i vår 
bredbandssatsning även ett 
ekonomiskt stöd som 
möjliggör 
bredbandskoordinatorer på 
regional nivå. Dessa 
koordinatorer ska ge stöd till 
såväl byalag som 
kommuner, båda gällande 
utbyggnad och underhåll. 
Syftet är att effektivisera det 
regionala arbetet och 
därigenom underlätta arbetet 
för att uppnå 
bredbandsmålet.

Det är ett delat 
ansvar, där både 
det offentliga går 
in med stöd av 
olika slag, men 
också med ett 
lokalt/ideellt 
initiativ

Idag finns en lägsta nivå på bredbandshastighet som alla hushåll och företag, 100 
%, ska kunna kräva. Nivån ligger idag på 1 Mbit/s.

Det berör så få - 
något hundratal. 
Det finns ingen 
orsak att ändra 
detta

Denna nivå bör 
höjas radikalt

Denna nivå bör höjas 
radikalt

Det berör så få - 
något hundratal. 
Det finns ingen 
orsak att ändra 
detta



Vilket parti svarar du för? Centerpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet de gröna Folkpartiet

Kommentar Nivån har höjts 
kraftigt, från den 
dåvarande 
socialdemokratisk
a regeringens 
nivå på 20 Kbit/s. 
Det viktiga är att 
den här 
regeringen har 
infört en garanti 
om att alla hushåll 
och arbetsställen 
numera ska få 
uppkoppling om 
minst 1 Mbit/s. 
Genom den 
lösning som vi har 
valt kommer 
många i praktiken 
få betydligt 
snabbare 
uppkoppling än 
så. Väldigt många 
av dessa glest 
bosatta hushåll 
kommer att kunna 
få tillgång till 30 
Mbit/s genom 4G 
¨på 700- och 800-
banden, uppemot 
99 % enligt PTS.

Vårt svar är att alla hushåll 
och fasta
verksamhetsställen ska ha 
tillgång till bredband med 
snabb överföring av
stora mängder information 
senast år 2020.

Redan idag är 
täckningen med 
snabbt bredband 
väldigt god. I 
samband med att 
mobilt bredband 
får större 
yttäckning i landet 
genom 
mobiloperatörern
as utbyggnad och 
att bandbredden 
ökas, när nya 
frekvenser blir 
tillgängliga (t.ex. 
700- och 800-
MHz-banden), 
kommer de allra 
flesta hushållen i 
landet att ha 
tillgång till 
snabbar 
bredband än det 
krav som finns 
idag. Om det i 
framtiden finns 
hushåll och 
företag som inte 
nås av bredband i 
vare sig fiber eller 
mobilt, får vi ta 
ställning till vilka 

Vi har inte tagit ställning till 
detta.

Svårt att svara på 
utan att ha en 
kostnadsberäkning 
på detta

6) Kulturkonsumtion via internet
I många äldreboenden står ofta en TV på slentrianmässigt, medan tillgången till datorer är 
begränsad. Samtidigt visar forskning att kulturkonsumtion ger människor större möjlighet 
att känna sig delaktiga i samhället, och att tillgänglighet till konst och musik är viktig för 
äldre, eftersom förmågan att uppskatta och ta till sig det är de intellektuella funktioner som 
bevaras längst efter att andra slagits ut.
Anser ert parti att Det bör finnas 

tillgång till kultur 
men det behöver 
inte nödvändigtvis 
vara via 
bredband.

Alla äldreboenden 
ska erbjuda tillgång 
till kultur (SVT Play, 
Axess m fl) via 
bredband

Varje kommun 
ska satsa på 
kultur och hälsa

Äldres  tillgång till kultur bör 
ses som en rättighet och är 
viktig såväl ur ett 
demokratiskt som 
hälsoperspektiv. Hur en 
sådan tillgång bäst säkras 
anser vi inte vara en fråga 
för riksdagen.

Varje kommun ska 
satsa på kultur och 
hälsa



Vilket parti svarar du för? Centerpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet de gröna Folkpartiet

Kommentar: Genom LOV har 
äldre fått samma 
valfrihet som 
övriga människor i 
samhället. De kan 
nu välja den  typ 
av omsorg som 
passar just dem 
bäst. För vissa  är 
det tillgång till ett 
snabbt nät, för 
andra kan det  
vara ett boende 
med husdjur.

Det är ett gemensamt där de 
som driver äldreboenden är 
lyhörd mot brukarnas behov. 
Det kommer att bli allt 
vanligare att våra äldre på 
äldreboenden kommer att ha 
haft tillgång till bredband 
både i rkeslivet och privat

Alla äldre måste ha 
möjligheter till ett rikt 
kulturliv. Hur detta 
organiseras kan variera. 
Vi är positiva till en 
mångfald av utförare inom 
äldreomsorg och därmed 
också äldreomsorg med 
olika profil t ex vad gäller 
kulturutbud. 
Kuommuenens stöd till 
kulturen måset även 
utformas så att äldre i 
särskilda boenden eller 
med hemtjänst i största 
möjliga mån kan ta del av 
utbudet.

Regeringen har 
medvetet under 
åtta år satsat på 
kultur och hälsa, 
givet att detta 
påverkar de 
äldres hälsa 
positivt. Denna 
kulturkonsumtion 
kan vara både 
fysisk och digital. 
På exakt vilket 
sätt det ska ske 
ska inte styras 
från riksdagen 
eller regeringen.

Bredband bör 
finnas, men 
alternativen till 
olika digitala 
tjänster bör ligga 
på de som önskar 
detta

Idag finns allt fler möjligheter att följa musik och teater på nätet, men den museala 
verksamheten har i stort sett inte tillvaratagit möjligheter att visa sina utställningar via 
Internet.

Anser ert parti att Regeringen bör 
verka för att 
museum 
tillgängliggör 
kulturen för fler 
genom 
digitalisering. Sen 
pågår det ett 
ambitiöst arbete 
att digitalisera 
kulturen och 
exempelvis 
Riksantikvarieämb
etet har gjort 
mycket för att 
tillgängliggöra 
sina verk digitalt 
så vi håller inte 
riktigt med om att 
möjligheterna inte 
är tillvaratagna.

det är en fråga som 
får rymmas i 
respektive 
museums budget 
utan pekpinnar från 
regeringen

det är en fråga som 
regeringen bör speciellt 
påpeka i regleringsbrev så 
att "hela Sverige" kan ta del 
av kulturen

det är en fråga som 
regeringen bör speciellt 
påpeka i regleringsbrev så 
att "hela Sverige" kan ta 
del av kulturen

det är en fråga 
som regeringen 
bör speciellt 
påpeka i 
regleringsbrev så 
att "hela Sverige" 
kan ta del av 
kulturen

Det är en fråga som 
regeringen bör förtydliga i 
regleringsbrev eller särskilt 
utreda så att hela landet kan  
ta del av kulturen.

Det är en fråga 
som regeringen 
bör förtydliga i 
regleringsbrev 
eller särskilt utreda 
så att hela landet 
kan  ta del av 
kulturen.

Kommentar: Regeringen har 
satsat på bl.a. 
digitaliseringen av 
Sveriges biograf, 
för att möjliggöra 
att kulturen ska 
nå ut över hela 
landet.

Men som bör 
inrymmas i 
möjligaste mån i 
resp museums 
budget.

7) Sverige i den globala konkurrensen



Vilket parti svarar du för? Centerpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet de gröna Folkpartiet

Sverige har traditionellt legat i topp i olika internationella rankingar när det handlar om 
digitalisering och bredbandsutbyggnad. De senare åren har vi dock tappat vår position i 
en rad mätningar. Bredband (hastighet respektive tillgång), eFörvaltning, IT i skolan samt 
eHälsa är exempel på områden. Sverige anses ofta vara bra på att sprida och 
tillgängliggöra tekniken, men sämre på att använda den.
Hur ställer sig ert parti till detta faktum? Vi vill lösa det 

genom utbildning 
och information. 
Men att vi skulle 
tappa i 
placeringar är inte 
en rättvisande 
bild. 
Återkommande 
hamnar vi på plats 
1-3 i de flesta 
rankingar som 
görs, inte minst 
när det gäller it-
mognad och 
tillgång till 
fiberuppkoppling.

En statlig utredning 
för att analysera 
orsakerna, 
långsiktiga effekter 
och åtgärder bör 
snarast tillsättas

En statlig utredning för att 
analysera orsakerna, 
långsiktiga effekter och 
åtgärder bör snarast 
tillsättas

En statlig 
utredning för att 
analysera 
orsakerna, 
långsiktiga 
effekter och 
åtgärder bör 
snarast tillsättas

Ökad statlig samordning och 
styrning

Det är en naturlig 
följd av att andra 
länder också 
satsar på IT, 
snarare än på 
problem i och för 
Sverige

Kommentar: För att man inom 
skolan ska bli 
bättre på att 
använda internet 
vill
vi införa ett digitalt 
lärarlyft. SKL har 
en gedigen plan
för att underlätta 
och bredda 
användningen av 
ehälsa 
vilket 
Centerpartiet 
stödjer.

De strategiska beslut som 
regerignen fattat om 
bredbandsstrtegi, digital 
agenda, strategi för en 
digitalt samverkande 
statsförvarvaltning etc 
kommer att förbättra 
sveriges position på dessa 
områden. Samtidigt måste 
också skolan bli bättre på 
att ge eleverna verktyg att 
använda den nya tekniken

Sverige ska vara i 
absolut 
världsklass när 
det gäller att ta 
vara på 
digitaliseringens 
möjligheter. Det 
är allvarligt att vi 
tappar i 
internationell 
rankning, 
eftersom det tyder 
på att vi till viss 
del tappar i 
konkurrenskraft.

Vi vill se satsningar redan i 
adg för ökad användning av 
IT i skolan, ehälsa inom 
hälso- och sjukvård och 
omsorg och ökad 
digitalisering av 
ärendehantering. Det krävs 
inte fler utredningar utan att 
staten är tydlig med 
förväntningar och mål. 

Vi ska ha höga 
ambitioner och 
arbeta för att ligga 
bland de främsta, 
men måste också 
prioritera vilka 
områden som då 
ska sättas främst



Vilket parti svarar du för? Centerpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet de gröna Folkpartiet

8) Nya företag
Internet har blivit en av de främsta tillväxtdrivande faktorerna i Sverige och världen. Det 
har radikalt förändrat förutsättningarna för hur vi kommunicerar och tar del av vår omvärld. 
I dess kölvatten har en mängd nya företag vuxit fram. De som växer snabbast, sett till 
omsättning och sysselsättning, är oftast tjänstebaserade, kunskapsintensiva och 
internationellt etablerade.
Vilket av nedanstående påståenden stämmer bäst med ert partis uppfattning? 
Förutsättningarna för nyföretagsamhet och exportstöd är:

Tillräckligt anpassade även till denna typ av företag
Goda, men regeringen måste kontinuerligt säkerställa att dessa och andra företag 
får förutsättningar och ekonomiska incitament för att utvecklas

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ej tillräckligt anpassade, det krävs en kursomläggning och ökade kunskaper om hur 
dessa nya typer av företag bättre kan stödjas
Kommentar: Vi socialdemokrater har satt 

upp målet att Sverige ska nå 
EU:s lägsta arbetslöshet 
senast 2020. Då krävs mer 
samarbete och investeringar 
i framtiden så att svenska 
företag kan växa och 
anställa. Sverige ska vara 
världsledande på att ta fram 
nya produkter, tjänster och 
affärsidéer. För att 
säkerställa ett gott företags- 
och innovationsklimat vill vi 
bland annat inrätta en bättre 
fungerande patentskydd, 
kortare betalningstider kring 
fakturor och bättre 
fungerande riskkapital för 
små och medelstora företag. 
Dock viktigt med att start-
ups får stöd för att växa.

Företagande är 
alltid bra, 
eftersom det 
skapar 
arbetstillfällen och 
tillväxt. En politik 
för full 
sysselsättning går 
hand i hand med 
en politik som 
underlät¬tar för 
företagande och 
gör det enklare att 
anställa. Skatter 
och regler ska 
utformas så att 
det är möjligt att 
leva i hela landet.

Frågor som upphovsrätt, public sector information (öppna data) och dataskydd är 
relevanta för många nya, digitala tjänsteföretag. I dessa frågor finns ofta en, faktisk 
eller antagen, motsättning mellan de som nyttjar informationen (företagen) och de 
som äger, förvaltar eller har skapat den (rättighetshavare, myndigheter, 
privatpersoner).  Vad anser ert parti? Utformning av lagar och regler som rör dessa 
förutsättningar:

tar för stor hänsyn 
till näringslivets 
behov på bekostnad 
av andra 
samhällsintressen

är lagom balanserade är lagom 
balanserade

tar för stor hänsyn till 
näringslivets behov på 
bekostnad av andra 
samhällsintressen



Vilket parti svarar du för? Centerpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet de gröna Folkpartiet

Kommentar: Centerpartiet 
tycker att dagens 
upphovsrätt har  
halkat efter den 
tekniska 
utvecklingen. Vi 
anser att  det 
behövs ett system 
som garanterar att 
upphovsrättsinneh
avarna ska få 
ersättning för sina 
verk och som 
också accepteras 
av både de som 
skapat verken och 
de som tar del av 
dem. Vi vill därför 
ha en 
upphovsrättskom
mission som 
utreder 
upphovsrätten 
och föreslår ny 
lagstiftning på 
området.

En viktig del av 
kulturpolitikens uppgift är att 
garantera konstens och 
konstnärernas frihet, genom 
att slå vakt om den 
konstnärliga upphovsrätten. 
Men den digitala 
kommunikationstekniken har 
skapat nya förutsättningar 
och utmaningar för mötet 
mellan konsten och 
publiken. Utvecklingen 
ställer kulturpolitiken inför 
nya möjligheter och nya 
utmaningar kring frågan om 
upphovsrätten. Därför vill vi 
möta dessa utmaningar 
genom att utveckla 
upphovsrätten i syfte att 
stärka den. Genom att 
exempelvis bredda 
avtalslicenssystemen skulle 
bättre möjligheter för 
spridning av 
upphovsrättskyddat material 
komma till stånd, samtidigt 
som kulturskapare skulle få 
ersättning för sina verk.

Upphovsrätten måste 
reformeras för att anpassas 
till dagens tekniska 
verklighet och för att 
möjliggöra bredare spridning 
av information och kultur via 
internet. Vi uppmuntrar till 
exempel att kultur 
produceras med creative 
commons. Vi anser att icke-
kommersiellt bruk av 
upphovsrättsskyddat 
material ska vara 
avkriminaliserat på EU-nivå. 
En alltmer restriktiv 
upphovsrättslagstiftning och 
praxis är ett stort hinder för 
musiker, filmskapare och 
andra konstnärer som vill 
skapa nya verk genom att 
återanvända delar av 
befintliga verk. Vi anser att 
upphovsrättlagstiftningen 
behöver moderniseras. En 
särskild kommission bör 
tillsättas för att modernisera 
upphovsrättslagstiftningen.

Folkpartiet har 
länge krävt att 
upphovsrätten 
måste anpassas 
till de förändringar 
som krävs i den 
"digitala världen"
PSI-direktivet har 
en annan ansats, 
där integritet bör 
vägas mot nytta. 
Det är en 
balansgång som 
kräver att många 
aspekter beaktas.

9) IT och välfärd
Välfärdens (vården och omsorgen) kostnader hotar att skena på grund av demografisk 
utveckling, personalen sviker på grund av rekryteringsproblem och låga löner. Ett utökat 
användande av tekniska hjälpmedel och IT-baserade verksamhetsprocesser 
(välfärdsteknologi) kan i vart fall lindra kostnadsutvecklingen, vilket t ex studier som 
Stadsnätsföreningen repsektive Hjälpmedelsinstitutet också påvisat.

Anser ni att det är nödvändigt att driva på en ökad användning av välfärdsteknologi 
för att minska problemens omfattning?

Ja, det måste ske 
och politiken 
måste vara tydlig 
på den punkten

Ja, det måste ske och 
politiken måste vara tydlig 
på den punkten

Ja, det måste ske och 
politiken måste vara tydlig 
på den punkten

Ja, det måste ske 
och politiken 
måste vara tydlig 
på den punkten

Ja, det måste ske och 
politiken måste vara tydlig på 
den punkten



Vilket parti svarar du för? Centerpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet de gröna Folkpartiet

Kommentar: Självfallet ska 
tekniska hjälpmedel 
användas optimalt 
även om andra 
orsaker finns till 
problemen.

Det är viktigt med 
goda samarbeten, 
där landstingen 
arbetar för att 
finna 
synergieffekter 
och införa 
gemensamma 
system, eftersom 
det minskar 
tidsåtgång för 
onödiga 
administrativa 
uppgifter, som 
bättre kan 
användas för 
vård.

Det är bra att 
välfärdsteknologi 
ges en ökad 
betydelse. Mycken 
utvecklilng och 
många projekt 
pågår, både 
genom SKL, 
företag m.fl Goda 
exempel kan delas 
och exploateras.

Det är en allmän uppfattning från SKL, Vinnova m fl att införandet av 
välfärdsteknologi går långsamt. Vad anser ert parti?

Politiken måste 
medverka till att 
se över orsakerna 
till den upplevda 
trögheten och 
ändra styrsystem, 
regelverk och 
annat så att vi får 
en snabb ökning 
av 
välfärdsteknologin
s användning

Politiken måste medverka till 
att se över orsakerna till den 
upplevda trögheten och 
ändra styrsystem, regelverk 
och annat så att vi får en 
snabb ökning av 
välfärdsteknologins 
användning

Politiken måste 
medverka till att 
se över orsakerna 
till den upplevda 
trögheten och 
ändra styrsystem, 
regelverk och 
annat så att vi får 
en snabb ökning 
av 
välfärdsteknologin
s användning

Politiken måste medverka till 
att se över orsakerna till den 
upplevda trögheten och 
ändra styrsystem, regelverk 
och annat så att vi får en 
snabb ökning av 
välfärdsteknologins 
användning

Politiken måste 
medverka till att se 
över orsakerna till 
den upplevda 
trögheten och 
ändra styrsystem, 
regelverk och 
annat så att vi får 
en snabb ökning 
av 
välfärdsteknologin
s användning

Kommentar: Vinstdrivande 
företag inom 
välfärdssektorn 
dränerar i dag 
verksamheten. 
Dessa medel kan 
istället användas för 
mer personal och 
införande av 
välfärdsteknologi.

Regeringen har 
tagit initiativ till att 
stärka 
användningen av 
IT inte minst inom 
vård och 
omsorgssektorn. 
Utvecklingen kan 
snabbas på, vi 
säger inte att "det 
får ta den tid det 
tar".



Vilket parti svarar du för? Centerpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet de gröna Folkpartiet

Vården och omsorgen avsätter 2-3% av sina kostnader till IT-utveckling; 
eFörvaltning ca 4-6%; banker 10-30%. Vad anser ert parti?

Det är en fråga för 
landsting och 
kommuner, som 
staten inte ska ha 
någon synpunkt på

Vi behöver effektivare och 
mer ändamålsenliga och 
samordnade IT-lösningar. 
Men det handlar om många 
olika system och vad det 
kostar går inte att uppskatta i 
en procentsats.

Det är en fråga för 
landsting och kommuner, 
som staten inte ska ha 
någon synpunkt på

Det är en fråga 
för landsting och 
kommuner, som 
staten inte ska ha 
någon synpunkt 
på

Hur mycket som ska satsas 
på IT inom vård och omsorg 
bör avgöras av behoven 
inom verksamheterna och i 
en avvägning mellan 
kostnader av investeringar 
och avkastning i form av 
högre kvalitet och tex 
bemötande i verksamheten.

Mer pengar till IT i 
vård och omsorg 
måste avsättas

Kommentar: Det viktiga är inte 
hur mycket 
pengar som 
satsas, utan att 
pengarna gör 
nytta. Det finns 
gott om stora it-
projekt som har 
bidragit till 
diskutabel 
samhällsnytta och 
det är sällan som 
orsaken har varit 
att för LITE 
pengar satsats.

Vi behöver effektivare och 
mer ändamålsenliga och 
samordnade IT-lösningar. 
Men det handlar om många 
olika system och vad det 
kostar går inte att uppskatta i 
en procentsats. Behovet 
måste mätas i effekt inte i 
kostnad.

Vi tycker att det är 
bra när man inom 
sjukvården nyttjar 
digitaliseringens 
möjligheter i 
större 
utsträckning. Det 
minskar den 
administrativa 
bördan. Samtidigt 
är det 
kommunerna och 
landstingen som 
bäst vet hur de 
ska nyttja 
digitaliseringen i 
den egna 
verksamheten.

10) Några korta, snabba frågor 
Har ert parti en uttalad IT-politisk vision för Sverige? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

I alliansregeringen 
har Centerpartiet 
varit drivande för 
Den digitala 
agendan och 
givetvis står vi 
bakom målet om 
att Sverige ska 
vara bäst i världen 
på att dra nytta av 
digitaliseringens 
möjligheter.

Vår vision är att 
minska den digitala 
klyftan så att IT blir 
tillgängligt för alla 
samt att en strategi 
utarbetas för IT-
sektorn i syfte att 
minska behovet av 
transporter för 
minskad miljö- och 
klimatpåverkan.

Vi vill att Sverige ska 
investera för att vara ett 
ledande IT-land för att nå 
EU:s lägsta arbetslöshet .

Att IT-politiken ska stödja 
det framväxtande 
jobbskapande 
kunskapssamhället och ett 
socialt och miljömässtig 
hållbart Sverige.

Sverige ska ha 
bredband i 
världsklass och ta 
tillvara på 
digitaliseringens 
möjligheter.

IT bör ingå som en 
del i all utbildning 
och utveckling.
Särskilt på 
skolområdet måste 
IT ha en naturlig 
roll.

Har ert parti en uttalad talesperson i digitaliserings- och IT-frågor? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej
It- och 
energiminister 
Anna-Karin Hatt.

Siv Holma(v) är i 
egenskap av 
ansvarig ledamot i 
trafikutskottet i 
riksdagen 
talesperson i dessa 
frågor.

Monica Green Lars-Axel Nordell Eliza 
Roszkowska 
Öberg

Maria Ferm



Vilket parti svarar du för? Centerpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet de gröna Folkpartiet

Om ert parti skulle hamna i regeringsställning efter valet den 14 september, avser ni 
att verka för att behålla funktionen av en IT-minister?

Ja Ja Ja Ja

Vad anser ert parti vara den enskilt största utmaningen för att Sverige ska vara 
"bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter"?

Det finns många 
utmaningar, men 
Sverige är väldigt 
bra rustat för att 
klara 
målsättningen. 
Redan nu ligger vi 
i topp i många 
mätningar. Vi har 
bra it-infrastruktur 
och en befolkning 
som är väldigt it-
moget, och 
utvecklingen går 
åt rätt håll. Nu 
måste vi fortsätta 
den inslagna 
vägen och 
fortsätta att bygga 
ut offentliga e-
tjänster, it-
infrastruktur och 
fortsätta att verka 
för att 
mobiloperatörer 
även 
fortsättningsvis 
ska ha Europas 
bästa villkor att 
verka under.

Att den digitala 
klyftan minskar och 
att IT blir tillgängligt 
för alla.

Att säkerställa en fortsatt 
bredbandsutbyggnad i 
Sverige.

Tillgång till hög 
överföringshastighet för 
alla i vårt till ytan stora och 
relativt glesbefolkade land.

Utbildning: 
fungerar inte 
utbildningen, får 
vi inte rillräcklig 
kompetens i 
framtiden

Kostnaderna för teknik, 
produkt och 
systemutveckling 
tillsammans med 
avsaknaden av 
innovationsstyrda och 
samordnade upphandlingar.

Skapa 
förutsättningar. 
Det innebär 
infrastruktur, 
tjänster, kvalitet 
och trygghet i det 
som erbjuds.


