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Ny regional digitaliseringsstrategi 
 

Kunskapsinhämtningsdialog i framtagandet av ny digitaliseringsstrategi 

  
I samarbete med SAMFORMA bjuder Region Va sterbotten in civilsamha llesakto rer till ett 
dialogmo te info r framtagandet av en ny digitaliseringsstrategi fo r Va sterbottens la n 
(Regional digitaliseringsstrategi). Fo r information om den nuvarande strategin klicka 
ha r: Regional digital agenda. 
  
Digitalisering a r ett begrepp som tolkas olika beroende pa  kunskap, perspektiv eller 
erfarenheter. Genom att go ra information digital skapas enorma ma ngder information, 
som i kombination med teknikutveckling ger helt nya mo jligheter att kommunicera, 
interagera och automatisera. Detta har en kraftig pa verkan pa  samha llsutvecklingen och 
skapar nya preferenser och livsstilar, nya konsumtionsmo nster och affa rsmodeller, samt 
flyttar ut delar av va ra liv i nya digitala va rldar.  
 
Digitaliseringen inneba r mo jligheter att fo rba ttra livskvaliteten genom ba ttre service, 
nya mo jligheter och ett fo renklat vardagsliv. Det ger nya mo jligheter till engagemang och 
fo retagande och inte minst mo jligheter att minska negativ pa verkan pa  klimat och miljo . 
EU kommissionen har beskrivit det som ”The twin transition” da r den digitala 
omsta llningen ocksa  a r en fo rutsa ttning fo r den gro na omsta llningen.  
  
Digitaliseringen a r en transformation, en mer genomgripande fo ra ndring som pa verkar 
alla delar av samha llet. Samtidigt sker den olika snabbt och med mer eller mindre 
utmaningar fo r olika grupper och samha llssektorer. Den digitala mognaden i fo retag och 
organisationer, den digitala delaktigheten och makten att forma samha llsutvecklingen a r 
oja mnt fo rdelad. Det skapar ocksa  ett kraftigt omvandlingstryck som skapar friktion na r 
etik och moral, det juridiska systemet och va letablerade affa rsmodeller utmanas och 
tvingas till snabb fo rnyelse och transformation. 
  
En regional digitaliseringsstrategi ska hja lpa Va sterbotten att identifiera de fra gor och 
utmaningar da r regional samverkan och fokus pa  sa rskilda utvecklingsomra den hja lper 
oss att ta tillvara potentialen, och mo ta de utmaningar som transformationen medfo r. 
Detta ska bidra till att uppna  de regionala utvecklingsma len i den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS). Utvecklingen sker i en global kontext, da r ma nga lokala och 
regionala utvecklingsfra gor har en tydlig nationell eller europeisk dimension. Den 
regionala strategin beho ver da rfo r koppla samman det lokala med det regionala, 
nationella och europeiska perspektiven. 
  
Under dialogen vill vi diskutera mo jligheter och utmaningar kopplat till digitalisering av 
civilsamha llet i Va sterbotten. Vi vill inha mta era kunskaper och perspektiv till arbetet 
med ett strategifo rslag som skickas pa  remiss senare i va r. Tva  rapporter som vi tror kan 
vara va rdefulla som utga ngspunkt fo r diskussionerna a r MUCF:S rapport om 
digitalisering i civilsamha llet samt NYSTA-rapportens avsnitt om AI och digitalisering  
  
Va lkommen att pa verka va r gemensamma strategi fo r digitalisering! 
 
Magnus Rudeha ll 
Enhetschef digitalisering och innovationsledning 

https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/digital_agenda_vasterbotten_141127.pdf
https://www.mucf.se/publikationer/digitalisering-alla
https://www.mucf.se/publikationer/digitalisering-alla
https://nysta.nu/onewebmedia/Nystarapporten.pdf

