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Lägesbild digital trygghet 
 

Tillit till tjänster, organisationer och företag är minst lika viktigt i ett digitalt samhälle 
som i ett analogt. Tjänster behöver vara enkla att använda samtidigt som säkerheten i 
digitala system behöver vara hög. Digital trygghet är ett delmål i digitaliseringsstrategin 
som spänner över sex olika områden med det gemensamma att det behöver finnas goda 
förutsättningar för tillit och förtroende i ett digitalt samhälle.  

Denna lägesbild beskriver översiktligt ett nuläge utifrån de identifierade delområdena. 
Digitaliseringsrådet vill med denna kartläggning lyfta fram centrala möjligheter och 
utmaningar som regeringen kan välja att gå vidare med för att främja utveckling på 
området. 

Digitaliseringsrådet är tillsatt av regeringen för att bidra med strategiska analyser som 
främjar och stödjer genomförandet av regeringens politiska arbete med digitalisering. 
Som stöd i arbetet har ett kansli inrättats vid Post- och telestyrelsen. Denna lägesbild är 
en av fem nulägesbilder som Digitaliseringsrådet presenterar under 2018 och 2019.   

 

Vi överlämnar härmed denna lägesrapport till Regeringen och Regeringskansliet.         

 

Vi står till ert förfogande i arbetet med att gå från förslag till genomförande.  

Digitaliseringsrådet, Stockholm oktober 2018 
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Digital trygghet 
För att människor och företag ska våga lita på den snabba digitala 
utvecklingen behöver samhället skapa förutsättningar för trygghet. 
Individer och företag ska inte behöva känna sig osäkra när de använder 
digitala tjänster. Därför behövs styrning, regelverk och information som 
stöttar oss att agera med förnuft.  

Delmålet digital trygghet handlar om att individer och organisationer ska känna sig trygga 
och kunna lite på att samhället är rustat för de risker som finns i en digital värld. 

I digitaliseringsstrategin har regeringen identifierat sex viktiga områden under delmålet 
digital trygghet: 

• En digital identitet 
• Höga krav på säkerhet 

• Integritet i det digitala samhället 
• Demokratin värnas i digitala miljöer 

• En trygg och mobil arbetsmarknad 
• Fungerande digitala marknader och trygga konsumenter 

Det är sex delområden som spänner över ett brett fält av frågor som berör samhällets och 
medborgarnas trygghet på olika sätt. Vi vill lyfta fram tre aspekter av trygghet som är 
återkommande inom de olika delområdena: 

”I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ska 

ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.” 

               Delmål digital trygghet - Digitaliseringsstrategin 
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• Funktionell säkerhet i digitala system, det vill säga faktorer som gör att 
IT- och kommunikationssystem är tillförlitliga, tillgängliga och robusta. 

• Individens tillit till digitala system. Det vill säga faktorer som påverkar 
vilket förtroende medborgarna känner för digitala system och hur detta påverkar 
deras användning av dem. 

• Många samhällsområden påverkas av digitaliseringen givet 
digitaliseringens samhällsövergripande karaktär. Strategin beskriver några 
aspekter, till exempel effekter på demokratin och arbetsmarknaden. 
Digitaliseringsrådet kan konstatera att det finns många fler områden där 
digitaliseringen medför omvälvande förändringar av hur samhället fungerar och 
som innebär såväl möjligheter som utmaningar för tryggheten. 

Det finns naturligtvis samband mellan de tre perspektiven. Över tid kan man anta att en 
hög säkerhet bidrar till ökad tillit. Hög tillit stödjer ökad användning av de digitala 
systemen vilket i sin tur driver på transformeringen i samhället (till exempel 
arbetsmarknad, sjukvård, betalningssystem).  

 

Digitaliseringsrådets arbete med digital trygghet 

Arbetssätt 

Arbetet med kartläggningen har pågått under perioden oktober 2017 – maj 2018 (vissa 
uppdateringar har gjorts fram till och med augusti) och letts av kansliet. Ett 30-tal 
relevanta aktörer har bidragit med kunskap, synpunkter och fakta på ett mycket värdefullt 
sätt.  Aktörskontakterna har kompletterats med inläsning av styrdokument, utredningar 
och andra studier på området. Intervjuer och samtal har genomförts med personer från 
ett antal myndigheter, företag och organisationer samt med tjänstemän vid 
Regeringskansliet. Utöver det har Digitaliseringsrådet arrangerat ett seminarium på temat 
digitalisering och demokratins utveckling. På seminariet medverkade förutom 
digitaliseringsminister Peter Eriksson, Mathias Ståhle från Eskilstuna Kuriren, Åsa 
Wikforss professor i teoretisk filosofi, Gustav Hjärn från Ifrågasätt, Janne Elvelid från 
Facebook samt Nicklas Lundblad från Google som är medlem i Digitaliseringsrådet.1  

Ansats i arbetet 

Nulägesbilden följer digitaliseringsstrategins sex olika områden. Varje avsnitt består av: 

• en övergripande beskrivning 

• en beskrivning av nuläget 

                                                             

1 http://digitaliseringsradet.se/evenemang/13-februari-frukostseminarium-om-digitaliseringens-moejligheter-
och-demokratins-utveckling/ 
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• bedömning av de största utmaningarna  
• rekommendationer för fortsatta arbetet 

Syftet med lägesbilden är att lyfta fram de främsta utmaningarna som finns inom de olika 
delområdena. Samtidigt ger vi rekommendationer på insatser som kan stimulera en 
positiv utveckling i linje med strategins huvudmål: Sverige ska bli bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter. Det finns en mängd analyser och utredningar 
gjorda på området vi har strävat efter att inte göra om det arbetet utan att bygga vidare på 
det. Vi vill betona att de förslag som beskrivs i denna rapport återges kortfattat och att 
vidare fördjupning kan behövas. 

Övergripande reflektioner 

Utifrån våra analyser kan vi se att det finns ett antal övergripande områden som 
återkommit vid diskussionerna med aktörerna. 

Tillgången till en användbar e-legitimation 

Det är viktigt att alla kan skaffa och använda en e-legitimation i ett digitalt samhälle.  

Vi bedömer att Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) kommer kunna arbeta mer 
sammanhållet och aktivt med denna fråga. Myndigheten har tagit över E-
legitimationsnämndens uppgifter och ska bland annat, generellt, främja användningen av 
elektronisk identifiering, främja att information och tjänster som tillhandahålls digitalt av 
den offentliga förvaltningen ska vara tillgängliga för alla och den har också tagit över 
ansvaret för webbriktlinjerna från Post- och telestyrelsen (PTS). När dessa uppgifter och 
ansvar hamnar inom en och samma organisation finns det goda förutsättningar att bredda 
utvecklingsarbetet med e-legitimation.   

Alla behöver grundläggande digitala kunskaper 

I likhet med Digitaliseringsrådets lägesbild för digital kompetens ser vi behovet av att alla 
kan skaffa sig och upprätthålla en grundläggande digital kompetens. I våra möten med 
aktörer vid arbetet med digital trygghet har det framträtt tre områden där det är angeläget 
att allmänhetens kompetens ökar. Områdena är medie- och informationskunnighet 
(MIK), kunskap om hur personuppgifter används av olika företag och myndigheter samt 
informationssäkerhetskunskap.  

Företag och organisationer behöver öka kompetensen om informations- och 
cybersäkerhet och det behöver ses som en strategisk verksamhetsfråga 

Den digitala utvecklingen i samhället visar att det blir allt mer nödvändigt för alla typer av 
organisationer att arbeta systematiskt med informationssäkerhet. En nödvändig 
utveckling är att säkerhetsområdet går från att vara en teknikfråga till en strategisk 
verksamhetsfråga. Vid sidan om it-relaterade roller behöver alltså ledningsfunktioner 
kunna ta ett större ansvar. För det krävs kompetens och kunskap. För detta behöver även 
säkerhetsfrågorna i högre grad integreras i de vanliga styrningsprocesserna, till exempel 
befintliga lednings- och ekonomistyrningssystemen. 
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Vi måste hantera avvägningar mellan den personliga integriteten och 
möjligheten att utveckla nya innovativa tjänster med data som en resurs 

Många av de stora möjligheter som digitaliseringen medför uppstår på grund av, och är 
beroende av, de stora mängder data som samlas in från allmänheten till exempel vid 
användandet av digitala tjänster. Detta gäller både för det offentliga och det privata. En av 
de största utmaningarna som följer av digitaliseringen ligger i att hitta en balans mellan 
användandet av insamlad personlig data och den personliga integriteten som inte hämmar 
utvecklingen och samtidigt gör att personers integritet värnas och att de känner tillit till 
de digitala miljöerna.  
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En digital identitet 
Att inneha en digital identitet är en grundläggande förutsättning för att 
kunna delta i ett digitalt samhälle. Det är via en digital identitet som utbytet 
mellan individer, organisationer och företag är möjligt. 

Från digitaliseringsstrategin 
Regeringen skriver i digitaliseringsstrategin att digital identitet är en samhällskritisk 
infrastruktur och en förutsättning för fortsatt utveckling av digital service till 
privatpersoner och företag. Det offentliga måste säkerställa att lösningar som tas fram 
uppfyller högt ställda krav på säkerhet och användbarhet. Identifiering och signering ska 
upplevas vara enkelt oavsett om användaren befinner sig i Sverige eller utomlands. 

Nuläget 
En viktig pusselbit för att Sverige ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter är att 
det finns en fungerande infrastruktur. Mycket av den offentliga servicen kan genom 
tjänster utföras när det passar individen själv. Det förutsätter emellertid att alla får 
tillgång till en e-legitimation som är säker och lätt att använda. Idag kan inte alla få en e-
legitimation som går att använda mot offentliga tjänster. Freja eID erbjuder numera e-
legitimation till personer med samordningsnummer eller LMA-kort.2 På grund av 
processen kring utgivning av samordningsnummer är det dock många som saknar 
samordningsnummer och det fungerar som regel inte att använda samordningsnummer i 
offentliga e-tjänster. Utan en giltig id-handling (LMA-kort är inte en giltig id-handling) 
går det inte heller att få en elektronisk e-legitimation med tillitsnivå 3 eller högre.3 Det 
räcker dessutom inte att individen teoretiskt kan få en e-legitimation utan det måste också 
finnas en vilja och kunskap hos individerna att både skaffa och använda e-legitimation. 
Det är grundläggande att processerna för detta utformas med användarna i fokus, 
samtidigt som en hög nivå av säkerhet bibehålls. 

                                                             
2 LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande; https://frejaeid.com/offentlig-sektor/ 
3https://elegnamnden.se/elegitimering/kvalitetsmarketsvenskelegitimation/omtillitsnivaerforelegitimering.4.
4498694515fe27cdbcf101.html 

https://elegnamnden.se/elegitimering/kvalitetsmarketsvenskelegitimation/omtillitsnivaerforelegitimering.4.4498694515fe27cdbcf101.html
https://elegnamnden.se/elegitimering/kvalitetsmarketsvenskelegitimation/omtillitsnivaerforelegitimering.4.4498694515fe27cdbcf101.html
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Myndigheten för digital förvaltning  

Sedan 1 september 2018 har Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) regeringens 
uppdrag att ansvara för den offentliga förvaltningens tillgång till infrastruktur och 
tjänster för elektronisk identifiering och underskrift. Myndigheten ska också främja 
användning av elektronisk identifiering och underskrift i samhället i stort samt ansvara 
för de delar i eIDAS-förordningen som rör elektronisk identifiering. DIGG har övertagit E-
legitimationsnämndens uppgifter på området samtidigt som regeringen också passade på 
att höja ambitionsnivån i omfattningen av uppdraget. I uppgiften ingår att DIGG ska 
ansvara för tillitsramverket för svensk e-legitimation och godkänna tillhandahållare av e-
legitimation enlig kvalitetsmärket ”Svensk e-legitimation”.4 Tillitsramverket för Svensk e-
legitimation inkluderar även personer med svenska samordningsnummer. I dagsläget 
finns det två godkända tillhandahållare av e-legitimationer, AB Svenska Pass, och Freja 
eID+. De vanligaste e-legitimationerna, BankID, Mobilt BankID och Telias e-legitimation 
är inte godkända i enlighet med tillitsramverket. Detta är dock inte något hinder för att bli 
leverantör till offentlig sektor, så länge villkoren i respektive valfrihetssystem uppfylls. 

Sverige har valt en öppen modell för e-legitimation där marknaden tillhandahåller 
lösningarna utifrån de krav och villkor för valfrihetssystem som DIGG sätter upp. I 
dagsläget erbjuds BankID och Freja eID+ till offentlig sektor genom valfrihetssystem. 
Modellen ger möjlighet att ansluta nya e-legitimationer över tid.  

Som en del i att öka och bredda användningen har E-legitimationsnämnden på 
regeringens uppdrag tagit fram en webbplats med information om e-legitimationer, 
www.e-legitimation.se. Webbplatsens förvaltning och fortsatta utveckling har nu tagits 
över av DIGG.  

BankID 

En stor del av Sveriges befolkning har redan idag en elektronisk identitet och en e-
legitimation som kan användas bland annat för att ta del av offentliga och privata 
verksamheters tjänster. Den kan också användas för signering. 

BankID och mobilt BankID är de dominerande e-legitimationerna i Sverige. Finansiell ID-
teknik, som är det företag som förvaltar och utvecklar BankID, räknar med att det under 
2018 kommer att finnas ca 8 miljoner användare. Redan nu, i augusti 2018, finns nästan 7 
miljoner användare av mobilt BankID vilket idag får anses utgöra normen för en e-
legitimation.5 För att få ett BankID, eller ett mobilt BankID, behövs ett bankkonto i någon 
av de banker som är utfärdare. Identifiering vid erhållandet görs antingen via annan 
elektronisk identifiering via en annan lösning hos banken eller genom att fysiskt 
identifiera sig hos banken.  

                                                             
4 Tillitsramverket för Svensk e-legitimation har skapats för att etablera gemensamma krav på utfärdare av 
svenska e-legitimationer och bygger på relevanta delar av internationella standarder 
5 https://www.bankid.com/assets/bankid/stats/2018/statistik-2018-08.pdf 

https://www.bankid.com/assets/bankid/stats/2018/statistik-2018-08.pdf
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E-legitimation 

Hur man får tillgång till de olika e-legitimationerna skiljer sig åt. Som tidigare nämnts 
kan man använda annan elektronisk identifieringslösning hos banken för att skaffa 
BankID men för att exempelvis få Freja eID+ krävs att din identitet fysiskt styrks hos ett 
ATG-ombud. De olika e-legitimationerna kan inte heller växlas mellan varandra eftersom 
utgångspunkten är att en fysisk identifiering ägt rum någon gång under processen. Det går 
inte att använda ett Freja eID+ för att styrka din digitala identitet när du ska ansöka om 
ett BankID eller tvärtom.  

Det mest kostsamma momentet i utfärdande av e-legitimationer är 
legitimationskontrollen, det vill säga att personen infinner sig fysiskt på till exempel ett 
bankkontor eller hos ett ATG-ombud och visar upp en giltig legitimationshandling. För att 
stimulera en utveckling där fler utfärdare kan leverera e-legitimationer till offentlig sektor 
behövs ett system för identitetskontroll. Sunet (Swedish University computer Network) 
har därför tillsammans med SKL och flera andra aktörer drivit projektet SE-leg med 
huvudsaklig finansiering från Vinnova. Projektet hade som syfte att bygga ett offentligt 
system för legitimationskontroll som alla leverantörer av elektroniska 
identitetshandlingar kan ansluta sig till. Genom att bygga en gemensam infrastruktur 
skulle kostnaden för legitimationskontrollen minska, vilket kan leda till fler olika 
elektroniska identitetshandlingar.6 

Migrationsverket driver ett projekt för att kunna utfärda en egen e-legitimation för 
asylsökande som accepteras av offentlig sektor. Denna e-legitimation ska kunna användas 
i kontakter med vissa myndigheter. E-legitimationen ska bara garantera att den fysiska 
personen är den samma och är alltså inte någon fastställd identitet för personen och 
kommer inte att nå upp till de högre tillitsnivåerna (3 eller 4). I projektet samverkar 
Migrationsverket med bland annat Skatteverket och Försäkringskassan eftersom det är 
viktigt att lösningen fungerar hos olika myndigheter. Planen är att införandet ska kunna 
påbörjas under 2019. 

eIDAS-förordningen 

Inom EU finns sedan 2014 eIDAS-förordningen.7 Det övergripande syftet med 
förordningen är att öka förtroendet för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. 
En del av förordningen handlar om elektronisk identifiering och faller under DIGG:s 
ansvar. Den andra delen, där PTS är tillsynsmyndighet, handlar om så kallade betrodda 
tjänster.8 Från den 29 september 2018 kommer eIDAS-förordningen ställa krav på att 
myndigheter, landsting/regioner och kommuner accepterar elektroniska identiteter 
utfärdat av annat europeiskt land vid användandet av digitala tjänster.  

 

                                                             
6 SE-leg - Nationell infrastruktur för legitimationskontroll, Slutrapport 2017 
7 EU:s förordning 910/2014 
8 https://pts.se/sv/bransch/internet/betrodda-tjanster-eidas/ 

https://pts.se/sv/bransch/internet/betrodda-tjanster-eidas/
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Reboot-betänkandet 

Slutbetänkandet från utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster, det så 
kallade reboot-betänkandet föreslår att staten ska utfärda en elektronisk 
identitetshandling för att säkerställa att alla medborgare och folkbokförda kan få tillgång 
till en sådan, detta ska även inkludera utlandssvenskar.9 Denna e-legitimation ska 
utfärdas i samband med att annan statlig id-handling utfärdas och ska kunna användas 
för autentisering vid inloggning till offentliga tjänster. Den ska också kunna växlas till 
andra elektroniska identiteter, till exempel mobila sådana. Hur den statliga e-legitimationen 
ska utformas utreds nu av 2017 års ID-kortsutredning som ska slutredovisa i mars 2019.10 
Denna utredning ska bland annat analysera och ta ställning till om fysiska identitetshandlingar 
bör innehålla en e-legitimation på högsta tillitsnivå.  

Enligt en undersökning som Stelacon utfört åt PTS finns det tillgänglighetsproblem för 
individer vid anskaffning av e-legitimation.11 Tillgängligheten för processen beror på flera 
aktörer. Exempelvis kan anskaffningen av Telias e-legitimation ses som ett delat ansvar 
för Telia och Skatteverket och för anskaffning av mobilt BankID är det dels banken, dels 
Finansiell ID-teknik som utvecklar BankID-appen som är ansvariga. Det gör att ansvaret 
för att göra anskaffningsprocessen enkel och lättförståelig delas av flera. 

Finansieringen av användning av e-legitimation är ytterligare en fråga som berörs i 
reboot-betänkandet. Idag betalar små kommuner oftast ett högre transaktionspris än 
större kommuner vid användning av e-legitimationer. I betänkandet föreslås att statliga 
myndigheter, kommuner och landsting ska ansluta sig till valfrihetssystemet som DIGG 
tillhandahåller och administrerar. Därigenom skulle alla dessa aktörer få 
sammatransaktionsavgifter oavsett storlek. Utredningen föreslår också att faktureringen 
ska effektiviseras, vilket bör underlätta för alla parter, såväl leverantörer som beställare i 
offentlig sektor. Förlaget inkluderar inte privata utförare och därför finns en risk att 
privata utförare av offentliga tjänster missgynnas.  

Möjligheter och utmaningar 
Utifrån det beskriva läget har Digitaliseringsrådet identifierat följande utmaningar.   

Det behöver bli enklare för individen att skaffa en elektronisk 
identitetshandling utan att ge avkall på säkerheten.  

Förslaget om en statlig elektronisk identitetshandling i ”Reboot-betänkandet” kommer 
innebära att alla personer som är folkbokförda i Sverige har möjlighet att få en elektronisk 
identitetshandling. Denna ska vara knuten till en fysisk id-handling men kunna växlas till 
andra typer av elektroniska identitetshandlingar. De personer som redan är 
”digitaliserade” använder förmodligen redan någon elektronisk identitetshandling. 
Anledningen till att man inte har en elektronisk identitetshandling kan vara att det finns 

                                                             
9 SOU 2017:114, reboot – omstart för den digitala förvaltningen 
10 Kommittédirektiv 2017:19 
11 Utvärdering av autentiseringsverktyg med tillgänglighetsfokus, 2017 
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faktiska hinder, att det upplevs som svårt eller att det rör sig om ett ointresse. Det är av 
största vikt att den lösning som man knyter till det statliga alternativet är en användbar 
tjänst och inte bara framtaget som ett tekniskt komplement. Det är också viktigt att den 
utrustning som kan behövas för att använda e-legitimationen, till exempel en kortläsare, 
är användbar och enkel samt att det finns support för utrustningen. Kostnaden för 
utrustningen måste tas i beaktande. 

Då den statliga e-legitimationen är tänkt att endast vara kopplad till en fysisk handling är 
det också viktigt att det på enkelt sätt går att växla denna mot andra e-legitimationer, till 
exempel mobila e-legitimationer. Detta måste vara möjligt för alla användare. Det måste 
också säkerställas att det finns mobila alternativ som är utvecklade universellt med alla 
användare i åtanke. Är detta inte möjligt måste andra alternativ som uppfyller kraven tas 
fram inom ramen för den statliga elektroniska identitetshandlingen. 

Stärkt fokus på användaren när E-legitimationsnämndens ansvar 
övergår till DIGG. 

E-legitimationsnämndens uppgifter har övertagits av DIGG. I myndighetens uppdrag 
ingår att främja att information och tjänster som tillhandahålls digitalt av den offentliga 
förvaltningen ska vara tillgänglig för alla. Det bör skapa bättre förutsättningar för ökat 
fokus på användbarheten vid utformningen av e-legitimationen. 

Digitaliseringsrådet vill framhålla att processen för att skaffa och växla e-legitimationer i 
större utsträckning behöver designas med användarna i fokus för att öka den digitala 
tillgängligheten. 

Gör det enklare för verksamheter att införa och använda lösningar 
för digital identitet. 

För att öka användandet av säkra autentiseringslösningar bör det vara relativt enkelt för 
olika aktörer att införa och använda lösningar med högre säkerhetsnivåer. Det kan finnas 
både kompetensmässiga, juridiska, tekniska och ekonomiska skäl till att man inte 
implementerar en optimal lösning. Information till ansvariga verksamheter finns hos 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), eSam samt hos DIGG (tidigare hos E-
legitimationsnämnden och på webbriktlinjer.se). På den webbplats som E-
legitimationsnämndens tidigare förfogade över finns en övergripande checklista. Det 
saknas däremot pedagogisk och mer utförlig information för respektive punkt i listan, det 
vill säga ”hur man ska tänka”. 

eSam som arbetar för att skapa gemensamma förutsättningar och stimulera samverkan 
kring digitalisering i det offentliga har i sin rättsliga expertgrupp tagit fram en vägledning 
för införande av e-legitimering och e-underskrifter.12 Den ger stöd för införandet utifrån 
flera perspektiv, inte bara det juridiska. Vissa aspekter, som ekonomiska avväganden, 
användbarheten och olika verksamheters storlek och kompetens, finns dock inte med eller 

                                                             
12 http://www.esamverka.se/download/18.5c941007162f6338fa536127/1524826154177/eSam%20VL%20e-
legitimering%20och%20e-underskrift.pdf 

http://www.esamverka.se/download/18.5c941007162f6338fa536127/1524826154177/eSam%20VL%20e-legitimering%20och%20e-underskrift.pdf
http://www.esamverka.se/download/18.5c941007162f6338fa536127/1524826154177/eSam%20VL%20e-legitimering%20och%20e-underskrift.pdf
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behandlas kortfattat. Vägledningen är likväl en bra utgångspunkt då en verksamhet ska 
implementera e-legitimationslösningar. eSam har nu överlämnat vägledningen till DIGG. 

Det förefaller dock inte finnas någon som tar ett helhetsansvar och ger sammanhållen 
information om hur en offentlig aktör ska tänka när en digital tjänst ska implementeras med 
avseende på e-legitimationer. Detta innebär till exempel att myndigheter för liknande tjänster 
ställer olika krav på autentiseringslösningen. Dessutom ökar riskerna för att fel val görs och att 
processen kompliceras. 

 

Digitaliseringsrådet rekommenderar 

Ge DIGG i uppdrag att stärka användbarheten av e-legitimation (det statliga 
och övriga alternativ).  

Bakgrund: Att alla kan använda e-legitimation är en av förutsättningarna för att kunna 
erbjuda en likvärdig digital service till allmänheten. DIGG har enligt sin instruktion i 
uppgift att främja användningen av elektronisk identifiering. Detta kan tolkas som att de 
också måste arbete med användbarheten men skulle också kunna stanna vid att det 
tillhandahålls ett valfrihetssystem. E-legitimation är en mycket viktig infrastruktur och 
användbarheten är central.  

Rekommendation:  DIGG bör få i uppdrag att öka den digitala tillgängligheten vid 
utformningen av e-legitimationslösningar med syfte att skapa förtroende och göra det 
möjligt för alla invånare att bli användare 

DIGG bör arbeta för att olika användargrupper involveras vid utvecklingen. Det behövs 
även tas fram ett mer pedagogiskt stöd som kan riktas till olika användare. Tester av 
autentiseringslösningarna med personer med olika förutsättningar är en viktig åtgärd för 
att främja användningen. 

 

Digitaliseringsrådet rekommenderar 

Säkerställ att det finns information och bra förutsättningar för organisationer 
som ska implementera autentiseringslösningar.  

Bakgrund: När offentliga verksamheter ska implementera en e-tjänst innefattar det ofta 
en autentiseringslösning för att säkra att det är rätt individ som använder tjänsten.  
Digitaliseringsrådet kan konstatera att det stöd som idag finns för hela processen, från val 
av tillitsnivå till vad som krävs tekniskt, kan utvecklas för att bli mer metodiskt uppbyggt 
vad gäller kriterier som styr olika val. Det handlar om att få hjälp med vilka val som 
behöver göras var i processen och vad det är som styr valen, vad kan organisationen göra 
själv, var behövs det externt stöd och vad ingår i valfrihetssystemet? Ett mer pedagogiskt 
stöd bör kunna förenkla processen och synliggöra det som är viktigt för organisationer att 
säkerställa. Det är också viktigt att modellen för finansiering av lösningar är tydlig och att 
det inte upplevs som en omotiverad kostnad så att sämre lösningar används. 
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Rekommendation: Digitaliseringsrådet anser att DIGG bör få i uppdrag att utforma ett 
pedagogiskt stöd som täcker de aspekter som rör autentisering, och som behöver beaktas 
vid framtagande av bland annat e-tjänster. Detta bör göras i samarbete med eSam.  
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Höga krav på säkerhet 
Alla aktörer i samhället behöver förstå och ta ansvar för risker som det 
digitala samhället för med sig. Det i sin tur kan bygga förtroende och tillit. 
Det handlar bland annat om att göra avvägningar mellan exempelvis 
informationssäkerhet och att tillgängliggöra data och information och att 
arbeta förbyggande så att informationssystem och den gemensamma 
infrastrukturen skyddas från angrepp.  

Från digitaliseringsstrategin 
Privata och offentliga verksamheter behöver stärka kompetensen inom informations- och 
cybersäkerhet. För att upprätthålla tilliten till ny teknik och nya tjänster behöver nätverk 
och informationssystem driftas säkert och fungera stabilt för att garantera en säker 
användning.   

De stora mängder data som samlas in och bearbetas måste också skyddas så att den inte 
kan stjälas, manipuleras eller missbrukas på annat sätt.  

Nuläget 
Enligt ITU:s (International Telecommunication Union) internationella mätning GCI som 
görs inom cybersäkerhetsområdet ligger Sverige på en 17:e plats inom EU, precis efter 
Finland men före Tyskland. Denna jämförelse avser att mäta hur engagerade länderna är 
inom cybersäkerhetsområdet och omfattar områdena legala insatser, tekniska insatser, 
organisation, förmåga och samarbete. Sverige placerar sig i kategorin “Leading stage” 
tillsammans med 20 andra länder som har god förmåga inom samtliga fem områden.13  

                                                             
13 ITU, Global Cybersecurity Index 2017 
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Sverige har fram till förra sommaren inte haft någon övergripande strategi för informa-
tionssäkerhetsarbetet, men i juni 2017 antogs en nationell strategi för samhällets informa-
tions- och cybersäkerhet.14 Huvudsyftet med strategin är att bidra till att skapa långsiktiga 
förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och 
cybersäkerhet samt att höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället. Det 
övergripande ansvaret för den nationella strategin för samhällets informations- och 
cybersäkerhet är regeringens. Justitie- och inrikesministern är det statsråd som ansvarar 
för att samordna genomförande och uppföljning av strategin. Alla politikområden är i 
olika utsträckning berörda av informations- och cybersäkerhetsfrågorna. I juni 2018 
kompletterades strategin men en bilaga som innehåller en uppdatering om 
genomförandet. I bilagan beskrivs en styrningsram som definierar olika aktörers ansvar 
och roll vid genomförandet av strategin. I samband med att strategin kompletterades har 
regeringen gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets 
radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, PTS, 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen (SÄPO) ett uppdrag att ta fram en samlad 
handlingsplan, för åren 2019-2022, för deras arbete utifrån målen i strategin. 

Inom Regeringskansliet sker koordinering och viss uppföljning av arbetet mellan 
departementen och leds av Justitiedepartementet. Den nationella strategin för samhällets 
informations- och cybersäkerhet innehåller sex stycken strategiska prioriteringar: 

• säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och 
cybersäkerhet 

• öka säkerheten i nätverk, produkter och system  

• stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-
incidenter 

• öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet  

• öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen  
• stärka det internationella samarbetet.  

Under respektive prioriterat område finns ett antal målsättningar för hur regeringen ska 
verka inom området. De strategiska områdena och målsättningarna är högst relevanta 
även om de i vissa avseenden inte är helt konkreta. 

I juli 2016 antogs NIS-direktivet inom EU.15 Direktivet fastställer åtgärder i syfte att 
uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom 
unionen. Den nya lag som ska genomföra direktivet i Sverige trädde i kraft den 1 augusti 
2018. Den nya lagen ställer krav på leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju 
utpekade sektorer samt, under vissa förutsättningar, leverantörer av digitala tjänster. De 
sju sektorerna för samhällsomfattande tjänster är energi, transport, bankverksamhet, 
finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av 
dricksvatten samt digital infrastruktur. MSB ska meddela föreskrifter om vilka tjänster 
inom dessa sektorer som ska anses som samhällsviktiga. Leverantörer av samhällsviktiga 

                                                             
14 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, Skr. 2016/17:213  
15 2016/1148/EU 
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tjänster ska vidta adekvata åtgärder för att skydda de närverk och informationssystem 
som de använder för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. De ska även rapportera 
till MSB om incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i tjänsterna. Ett 
antal myndigheter har genom föreskrift fått i uppgift att bedriva tillsyn över regelverket 
inom sina respektive sektorer.16 Den nya lagen gäller även för digitala tjänster. 

Digitaliseringen gör att det måste ställas höga och väl avvägda krav på 
informationssäkerheten hos bland annat offentliga verksamheter. I MSB:s Årsrapport för 
it-incidentrapportering 2017 lyfter man bland annat vikten av ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete i verksamheterna som en åtgärd för att stärka samhällets 
informations- och cybersäkerhet.17 Att på ett strukturerat och systematiskt sätt ta sig an 
frågorna är en grundförutsättning för att lyckas.   

Som en följd av den digitala utvecklingen kommer sannolikt också fler tjänster som är 
viktiga för medborgarna säkerhet att utvecklas. För att dessa tjänster ska kunna 
tillhandahållas säkert och med hög tillgänglighet kommer kraven på såväl hård som mjuk 
infrastruktur att bli allt högre. Krav på till exempel kryptering, adressering, prioritering 
och positionering kommer att få större betydelse. För att inte låsa in sig i vertikala 
lösningar är det viktigt att identifiera dessa aspekter tidigt. Detta berörs också vidare i 
Digitaliseringsrådets arbete med Digital infrastruktur. 

Det är också viktigt att offentliga organisationers sätt att arbeta följer med utvecklingen. 
Det kommer, bland annat på grund av komplexiteten, krävas ett mer systematiskt och 
samordnat arbete med fokus på informationssäkerhetsfrågorna. Samarbetet inom det 
offentliga måste fördjupas och bli mer konkret i sak. Det räcker inte att det finns en 
gemensam utgångspunkt i metodstöd utan det krävs ett faktiskt samarbete i 
tillämpningarna inom det offentliga. 

Både offentliga verksamheter och det privata näringslivet utsätts regelbundet för 
cyberbrott. Detta skapar naturligtvis problem och bedöms medföra stora kostnader. För 
näringslivet blir de enskilda angreppen oftast inte kända eftersom företagen sällan 
berättar om det. Det är också svårt att bedöma skadan av ett intrång och 
kostnadsberäkningar för intrången är därför svåra att göra. Det genomförs uppskattningar 
av andra företag i säkerhetsbranschen. Enlig en rapport från 2013 från Center for 
Strategic and International Studies uppskattas förluster på 100 miljarder dollar och över 
en halv miljon jobb i USA.18 En uppföljande studie 2017 estimerar att förluster på grund 
av cyberbrott i Europa och Mellanöstern uppgår till 0,79-0,89% av BNP i regionerna.19 

Internet of things (IoT) är en viktig möjliggörare för nya innovativa tjänster. Redan idag 
kommunicerar stora mängder enheter med varandra, omfattningen förväntas öka och 
enligt Gartner kommer det 2020 finnas över 20 miljarder IoT-enheter i världen. Detta 

                                                             

16 SFS 2018:1175 
17 https://rib.msb.se/filer/pdf/28463.pdf 
18 The economic impact of cybercrime and cyber espionage, rapporten är gjord i samarbete med McAfee vilket 
är ett företag i säkerhetsbranschen 
19 Economic Impact of Cybercrime— No Slowing Down  

https://rib.msb.se/filer/pdf/28463.pdf
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ställer krav på de sätt de kommunicerar och att säkerheten hos nätverken och för 
användarna hanteras med stort fokus. För att klara av detta behövs bland annat 
standarder.   

MSB är den myndighet som ansvarar för att stödja och samordna arbetet med samhällets 
informationssäkerhet. I detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om förebyggande arbete 
till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organisationer. 
MSB arbetar bland annat med att ge råd och stöd om hur man ska arbeta förebyggande 
med informationssäkerhet och om systematiskt informationssäkerhetsarbete. MSB tar 
även fram föreskrifter för statliga myndigheter inom området. 

MSB är kanslifunktion för samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) som ska 
verka för säkra informationstillgångar i samhället. SAMFI-gruppen består av statliga 
myndigheter som har särskilda uppgifter på informationssäkerhetsområdet. Förutom 
MSB ingår FMV, FRA, PTS, Försvarsmakten, Polismyndigheten samt SÄPO. 
Myndigheterna delar gemensam information på www.informationssäkerhet.se. I samband 
med kompletteringen av Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 
i juni 2018, har myndigheterna i SAMFI också fått en tydligare roll och ett tydligare 
ansvar vid genomförandet av strategin. 

Informationssäkerhetsrådet med representanter från både offentlig förvaltning och 
näringsliv leds av MSB och är deras koppling mot icke-statliga aktörer. Rådets uppgift är 
att stödja MSB med bland annat information om utvecklingstrender, prioriteringar, 
kvalitetssäkring och att bidra till spridning av information om MSB:s arbete. Utöver rådet 
har MSB ett stort antal nätverk med privat-offentlig samverkan på informationssäkerhets-
området.  

MSB har haft ett uppdrag där man, i samverkan med SKL, har undersökt hur kommunerna 
arbetar med informationssäkerhet.20 Enlig svaren i undersökningen arbetade endast 30 procent 
av kommunerna systematiskt med informationssäkerhet och 40 procent hade inte någon 
utpekad funktion för informationssäkerhet. Förhoppningsvis ser det något bättre ut idag då 
MSB och SKL kontinuerligt arbetat med att öka kunskap och medvetenhet bland annat genom 
att sprida resultatet av undersökningen. MSB har även nyligen fått i uppdrag av regeringen att 
förbättra kommunernas informationssäkerhet. De ska uppdatera och vidareutveckla det 
metodstöd på informationssäkerhetsområdet som är riktat mot kommuner och genomföra 
riktade utbildningsinsatser mot kommuner, landsting och länsstyrelser. Uppdraget ska 
genomföras i samverkan med SKL och utbildningsinsatserna ska göras i samarbete med 
länsstyrelserna.21 Regeringen har även gett MSB i uppdrag att bidra till att öka allmänhetens 
och små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet samt om id-stölder.22 Som 
en del i uppdrag ska MSB genomföra en nationell informationskampanj. De delar som riktar sig 
till allmänheten skiljer sig från andra insatser som MSB i dagsläget arbetar med inom 

                                                             
20 MSB, En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete, MSB943 - december 2015 
21 Justitiedepartementet, Ju2018/02265/SSK 
22 Justitiedepartementet, Ju2018/01866/SSK 

http://www.informationss%C3%A4kerhet.se/
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informationssäkerhetsområdet eftersom de primärt inte riktar sig mot allmänheten med 
undantag av webbplatsen dinsakerhet.se.   

PTS arbetar för att nät och elektroniska kommunikationstjänster ska vara tillförlitliga, 
det vill säga robusta, säkra och tillgängliga. Myndigheten ger råd och stöd till 
myndigheter, kommuner och landsting samt företag, organisationer och andra enskilda i 
frågor som rör området. 

FRA har uppdraget att vara statens resurs inom teknisk informationssäkerhet. FRA 
arbetar främst med de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige och deras IT-säkerhet. 

Möjligheter och utmaningar  
Utifrån det beskrivna läget har Digitaliseringsrådet identifierat följande utmaningar. 

Bristande kompetens om informationssäkerhet.  

Bristande informationssäkerhetskompetens är en faktor som många organisationer 
brottas med. En förutsättning för att kunna hantera frågorna i offentlig och privat sektor 
är att det finns kvalificerad kompetens. I många fall saknas det. Oftast hanteras tekniska 
risker medan ett mer strukturerat informationssäkerhetsarbete som ser till olika aspekter 
och risker i verksamheten faller bort eller är underutvecklat. Det finns ett omfattande, 
bredare, behov av kompetens på olika nivåer i organisationerna, det behövs inte bara 
kvalificerad informationssäkerhetskompetens. Stödet om informationssäkerhet behöver 
kunna riktas till olika roller i en verksamhet. I kansliets intervjuer efterfrågas ett relativt 
detaljerat ramverk och metodstöd. Stöd behövs både för de som arbetar operativt och för 
ledningsgrupper. Rätt kompetens är också en förutsättning för att kunna driva ett 
systematiskt informationssäkerhetsarbete och för att använda det metodstöd som MSB 
tillhandahåller. Digitaliseringsrådet anser att informationssäkerhetsarbetet måste 
synliggöras i större utsträckning, få högre strategisk vikt och vävas in i verksamheters 
befintliga lednings- och ekonomistyrningssystem. Detta förutsätter dock att chefer och 
ledning är medvetna om och förstår fördelarna med och vikten av att jobba på detta sätt. I 
dagsläget är det offentligas krav som ställs på olika leverantörer av IT-system, 
nätverkskomponenter och utveckling av digitala tjänster vad gäller säkerhet också relativt 
låga. MSB har tagit fram en vägledning för upphandling av system, outsourcing och 
molntjänster som ger ett bra stöd i hur arbetet med upphandlingen bör gå till och vad 
man behöver tänka på.23 Större offentliga organisationer har generellt bättre 
förutsättningar att hantera komplexa upphandlingar medan mindre organisationer skulle 
vara betjänta av mer tydliga riktlinjer att åberopa vid upphandling eller att det görs 
gemensamma upphandlingar i de fall där det är möjligt. Den ökande digitaliseringen inom 
det offentliga gör att det generellt kommer krävas mer samarbete och samordning inom 
informationssäkerhetsarbetet för att lyckas och för att arbeta effektivt.  

Även utbildningsväsendet har brister i kursutbudet inom informationssäkerhetsområdet 
samtidigt som efterfrågan på specialister är stor och förväntas öka framöver. I Rådets 

                                                             
23 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26589.pdf 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26589.pdf
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lägesbild för digital kompetens beskrivs behovet av digital kompetensförsörjning där 
informationssäkerhet är en del. En av rekommendationerna i lägesbilden är också att 
utöka antalet utbildningsplatser för digitala specialister hos lärosätena genom riktade 
insatser. För informationssäkerhet är det dock inte bara antalet utbildningsplatser som är 
ett problem utan avsaknaden av utbildningar hos universitet och högskolor.        

Invånarnas kompetens om informationssäkerhet är generellt låg. 

I ett digitalt samhälle behöver alla grundläggande digital kompetens för att kunna vara 
delaktiga. Kompetensen handlar om att förstå såväl möjligheter som risker. 
Internetstiftelsen anger att den generella internetkunskapen behöver öka i Sverige för att 
fler ska förstå riskerna med användandet av digitala tjänster och vad man själv kan göra 
för att förebygga riskerna. Om medvetenhet om säkerhetshot och brott primärt kommer 
från nyhetssändningar eller från artiklar på nätet kopplat till specifika incidenter kan det 
snarare skapa rädsla än tillit. Därför behöver samhället förmedla kunskap under former 
som stärker tilliten med syfte att stimulera viljan att använda digitala tjänster på ett 
säkert sätt.  

Som tidigare nämnts har MSB fått i uppdrag att genomföra en informationskampanj 
riktad mot allmänheten. Detta är ett bra initiativ, men arbetet med allmänhetens kunskap 
om informationssäkerhet behöver anses vara långsiktigt och ske kontinuerligt. Även om 
MSB har andra uppdrag som riktar sig till allmänheten kan de med fördel samverka mer 
med andra aktörer som har större vana att ta fram kommunikationsmaterial och att rikta 
sig till allmänheten. I MSB:s uppdrag ingår att samverka med Polismyndigheten som har 
en sådan vana. 

Statens medieråd har ett uppdrag inom medie- och informationskunnighet (MIK) riktat mot 
barn och unga. MIK är i viss mån angränsande till informationssäkerhet då en källkritisk 
allmänhet är ett sätt att hantera angrepp som sker genom desinformation och 
påverkanskampanjer.  

Internetstiftelsen arbetar också med frågan. 

 

Digitaliseringsrådet rekommenderar 

Växla upp och främja ett brett lärande om risker, säkerhet och ”säkra” 
beteenden. 
 
Bakgrund: Digitaliseringsrådet vill understryka behovet att växla upp arbetet med att nå 
alla invånare för att öka kunskapen om bland annat informationssäkerhetsfrågor. Det 
genomförs en del insatser men dessa är sporadiska och spridda på flera aktörer. Syftet 
med rekommendationen är att tydliggöra ansvarsfördelning och uttalade vägar för att nå 
fram till allmänheten med stöd och vägledning.  

Rekommendation: I en av rekommendationerna under området Integritet i det digitala 
samhället nedan, beskrivs ett förslag som med fördel även kan inkludera aktiviteter och 
aktörer som kan ha en roll i arbetet med att öka allmänhetens kunskap om 
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informationssäkerhet. I korthet går förslaget ut på att Statens medieråd tillsammans med 
Digitaliseringsrådets kansli påbörjar en behovsinventering med berörda aktörer. 

 

Digitaliseringsrådet rekommenderar 

Säkerställ att MSB:s metodstöd tar hänsyn till olika verksamheters 
förutsättningar och sprid kunskap om att metodstödet finns. 

Bakgrund: MSB:s metodstöd för att arbeta med informationssäkerhet är generellt bra och 
bygger på internationella standarder för informationssäkerhet, ISO27000-serien. Det 
beskriver systematiskt hur man ska arbeta och ger även visst praktiskt stöd för de olika 
delarna. För att underlätta arbetet hos användarorganisationerna bör metodstödet dock 
vara mer konkret och direkt användbart.   

Rekommendation: Digitaliseringsrådet föreslår att MSB inom sitt uppdrag enligt 
instruktion kartlägger vilken typ av ytterligare stöd som efterfrågas hos kommuner och 
olika myndigheter (till exempel utifrån hur stora de är) och i vilken omfattning det 
befintliga metodstödet används och är känt. Vissa regioner arbetar redan aktivt med att 
höja kompetensen i sina organisationer och för att dra lärdomar bör MSB titta på hur de 
arbetar och vilket stöd de ser behov av. Metodstödet bör också kompletteras med att en 
teknisk grundskyddsnivå för offentliga verksamheter specificeras. Denna 
grundskyddsnivå ska ange det som respektive verksamhet minst behöver uppfylla för att 
nå ett acceptabelt skydd, se exempel från Svenska Kraftnät.24 Detta metodstöd skulle 
också kunna användas av andra verksamheter än offentliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             

24 https://www.energisakerhetsportalen.se/media/3332/bilaga-1-krav-it-säkerhet-10.pdf 

https://www.energisakerhetsportalen.se/media/3332/bilaga-1-krav-it-sa%CC%88kerhet-10.pdf
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Integritet i det digitala samhället 
Personuppgifter är ofta en förutsättning för att ge en digital service som 
upplevs som bra och nyttig av användaren. Samtidigt är det viktigt att värna 
om individens integritet. Eftersom vi mer och mer lämnar våra avtryck i en 
digital miljö måste det var tydligt vilka förutsättningar som råder när 
individers data och information används.   

Från digitaliseringsstrategin 
Användning av personuppgifter är en förutsättning för att kunna effektivisera och 
utveckla offentliga och privata tjänster. Användandet av personuppgifter förbättrar i 
många fall upplevelsen av en specifik tjänst. Personifieringen av tjänster blir allt 
vanligare. Det är samtidigt viktigt att rätten till personlig integritet beaktas så att 
förtroendet, tryggheten och tilliten i digitala miljöer stärks. Inom området har Sverige 
potential att vara ledande genom stark innovationskraft och tillgång till stora 
datamängder.  

Nuläget 
En ny dataskyddslag trädde i kraft den 25 maj i år och ersätter personuppgiftslagen.25 
Denna nya lag kompletterar EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som då också började 
gälla i Sverige. Dataskyddsförordningen har föranlett anpassning av ett antal andra lagar. 
Datainspektionen har haft i uppdrag att ta fram stöd för näringslivets anpassning till EU:s 
nya dataskyddsförordning. Uppdraget har utförts i samverkan med Tillväxtverket, Almi 
Företagspartner AB och Vinnova.26 

Förändringarna som följer av dataskyddsförordningen rör dataportabilitet, 
personuppgiftsincidentrapportering och möjligheten att utdöma sanktionsavgifter. 
Hanteringen av personuppgifter har fått ett annat fokus i och med att samtliga aktörer, 

                                                             
25 https://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/12/ny-dataskyddslag/ 
26 Näringsdepartementet, N2016/07306/FÖF 

https://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/12/ny-dataskyddslag/
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offentliga och privata, behöver leva upp till kraven. Tillsynen av förordningen sträcker sig 
över landsgränserna och då ett ärende kommer in i ett EU-land, men gäller uppgifter som 
finns hos part i annat land, ska det andra landet bistå i tillsynsärendet. Förändringen 
kommer kräva nya arbetsstrukturer och en fungerande infrastruktur. 

Den anpassning som organisationer behöver göra med anledning av 
dataskyddsförordningen har upplevts som betungande och osäkerheten hur specifika fall 
ska hanteras är problematisk. Detta gäller särskilt mindre organisationer som till exempel 
bostadsrättsföreningar och ideella föreningar. Även fackliga organisationer upplever 
problem och osäkerhet eftersom deras medlemsregister utgör så kallade känsliga 
uppgifter men samtidigt är de en förutsättning för arbetsmarknadens funktion. 

Datainspektionen är den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att 
behandlingen av personuppgifter inte leder till olämpligt intrång i enskilda individers 
personliga integritet. De arbetar också förebyggande med att ge råd och annat stöd. 

Enligt förordningen ska en verksamhet som registrerar uppgifter tydligt informera om 
vilka uppgifter de samlar in och hur de kommer att användas. Detta gällde redan med 
tidigare lagstiftning men nu krävs tydligare information till den enskilde. Tyngdpunkten i 
informationen om den nya regleringen har varit till företag och offentliga aktörer medan 
väsentligt mindre information har riktats till enskilda medborgare.  

Integritetsfrågorna är också relevanta för det område som handlar om trygga 
konsumenter och de avtal som man som konsument av varor eller tjänster hela tider 
behöver ta ställning till och förstå. Detta är en fråga som tas upp i kapitlet nedan om 
”Fungerande digitala marknader och trygga konsumenter”.  

Möjligheter och utmaningar 
Utifrån det beskrivna läget har Digitaliseringsrådet identifierat följande utmaningar.  

Skapa förutsättningar för offentliga och privata organisationer att 
tillvara de möjligheter som skapas genom tillgången till data.  

Att använda olika personuppgifter vid tillhandahållandet av digital tjänster är idag mycket 
vanligt eftersom det anses skapa ett värde för användaren i form av servicen blir mer 
personligt anpassad. Vid utvecklandet av nya tjänster finns det dock många viktiga 
beaktanden att göra kopplade till förmågan att hantera frågor om personlig integritet och 
att erbjuda god digital service. För att stimulera utveckling och innovation utan att 
organisationer ska behöva överträda lagliga begräsningar behövs ökat stöd och rätt 
förutsättningar. 

Allmänheten har glömts bort – det behövs information om hur och 
varför uppgifter och data används. 

Införandet av dataskyddsförordningen har inneburit att det genomförts stora insatser mot 
både offentliga och privata verksamheter. Dels har Datainspektionen arbetat med att 
informera, dels har många konsultföretag erbjudit olika typer av stöd till verksamheter för 
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införandet av förordningen. De som arbetar i verksamheter har förmodligen fått en viss 
förståelse för dataskyddsförordningen och vilka rättigheter man har.  

Insatser och information som är riktad mot enskilda medborgare är betydligt mer 
begränsade. I integritetskommitténs slutbetänkande står att Sverige bland annat bör satsa 
på utbildning för att höja den allmänna kunskapsnivån om digitaliseringens effekter om 
den egna integriteten, och när det gäller vilka rättigheter man har gentemot företag och 
myndigheter som hanterar ens personuppgifter.27 Digitaliseringsrådet delar uppfattningen 
och anser att området är viktigt och behöver arbetas mer med.  
 

Digitaliseringsrådet rekommenderar 

Stärk allmänhetens kunskap om hantering av personuppgifter och personlig 
data samt vilka rättigheter och skyldigheter individen har.  

Bakgrund: Datainspektionen tillhandahåller viss information som vänder sig till 
allmänheten på sin webbplats. Den information som finns är dock begränsad och kräver 
att allmänheten själv aktivt söker efter den. Det finns till exempel inte någon förklaring 
varför det offentliga eller företag vill använda personuppgifterna. Allmänheten behöver - 
precis som för informationssäkerhet - en baskunskap om rättigheter och skyldigheter vid 
behandling av personuppgifter för att öka tryggheten och tilliten. Att främja en god 
allmän kunskapsnivå med fokus på att stärka integritetsfrågan kopplat till digitalisering 
och individens rättigheter är viktigt. Frågan är delvis sammankopplad med medie- och 
informationskunnighet (MIK). Det vore därför lämpligt att ännu mer ta tillvara den 
kompetens som finns hos till exempel Statens medieråd och deras samarbetsnätverk och 
den roll de från och med 1 oktober 2018 kommer att ha för att utveckla former för en 
förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet.28 Statens 
medieråd har själva fokus är på barn och unga, men med det nya uppdraget behöver de 
även beakta andra grupper. Troligtvis behövs nya grepp och samverkan för att lyckas.  

Rekommendation: Digitaliseringsrådet föreslår i ett första steg att Statens medieråd 
tillsammans med Digitaliseringsrådets kansli tar frågan vidare genom att bjuda in berörda 
aktörer för att göra en behovsinventering. Starten kan till exempel bestå i en workshop för 
att definiera aktörer och deras nuvarande och framtida tänkbara roller (utifrån att öka 
allmänhetens kunskap om informationssäkerhet, personuppgiftshantering och MIK).  

Digitaliseringsrådet ser att frågan kan liknas med ”trafikvett”. MIK behöver ses som 
allmänbildning och som alla behöver få med sig för att bygga tillit och trygghet i digitala 
miljöer.  

  

                                                             
27 Justitiedepartementet, SOU 2017:52 
28 KU2018/07126/MF 
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Demokratin värnas i digitala miljöer 
Digitaliseringen har skapat helt nya möjligheter för det demokratiska 
samtalet. Idag har alla medborgare betydligt större möjlighet att delta i 
samhällsdebatten jämfört med 10 år sedan. Detta är i grunden positivt men 
har också en baksida när det går att systematiskt snedvrida debatten eller 
medvetet sprida desinformation. Hot och hat har också blivit vardag för 
många av de som tar plats i det offentliga samtalet. 

Från digitaliseringsstrategin 
I strategin lyfts att digitaliseringen skapar förutsättningar för ett öppet och demokratiskt 
samhälle där alla har möjlighet att uttrycka och sprida åsikter, idéer och information. 
Baksidan av detta är att även möjligheterna att sprida hot, hat, extremistisk propaganda 
och att medvetet sprida falsk information och falska nyheter har ökat. Det är viktigt att 
yttrandefriheten värnas och ges mycket vida ramar samtidigt som brottsliga handlingar 
måste hanteras kraftfullt.  

Oberoende medier, granskande journalistik och oberoende kulturliv är viktiga 
förutsättningar för en fungerande demokrati. Människor måste kunna ta del av 
kvalitetsjournalistik från oberoende medier oavsett var i landet man bor. 

Nuläget 

Hot och hat 

Framgången i hanteringen av hot, hat, kränkningar och extremistisk propaganda på nätet 
har hittills varit begränsad. Enligt en undersökning av Brå 2015 klarades endast fyra 
procent av ärenden som rör hot och kränkningar upp.29 Den största anledningen (44%) till 
att så få ärenden klaras upp är utrednings- eller bevissvårigheter, oftast att det är svårt att 

                                                             

29 BRÅ, Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet, Rapport 2015:6 
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identifiera en förmodad gärningsperson. Ofta krävs det att polisen får ut loggar med 
användardata, bland annat i form av IP-nummer, för att kunna identifiera vem som begått 
ett brott över internet. Ett problem som Brå nämner är polisens svårigheter att från 
internetföretagen få tillgång till uppgifter som kan användas för att binda personer till 
brott. I många fall handlar det dessutom om internettjänster som tillhandahålls av företag 
utanför Sverige. 

Enligt en undersökning av Brå från 2016 saknar drygt hälften av åklagarna och 9 av 10 
polisiära förundersökningsledare vidareutbildning inom it-området.30 Det gör att 
möjligheterna att säkra bevis i digitala miljöer minskar vilket försvårar 
utredningsarbeten. Även riksrevisionens granskning av it-relaterad brottslighet från 2015 
pekar på kompetensbrister hos Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten.31 
Myndigheterna har de senaste åren genomfört ett antal åtgärder för att höja kompetensen. 
Exempelvis håller Åklagarmyndigheten numera regelbundet utbildningar inom it-området 
bland annat inom ramen för åklagarnas obligatoriska grundutbildning, dessutom har en 
obligatorisk halvdagsutbildning i it-brott och bevissäkring i it-miljö hållits för samtliga 
åklagare och en e-utbildning i samma ämne har lanserats. Det finns dock fortfarande 
brister inom Polismyndigheten där kompetensen om IT-relaterade brott behöver höjas 
regionalt. 

Bekämpningen av hat, hot, kränkningar och annan brottslighet på internet försvåras när 
personuppgifter och annan data inte finns tillgänglig och kan användas i 
utredningsarbete. I kontakten med brottsbekämpande myndigheter blir det tydligt att 
deras behov ofta ställs mot individens integritet. Många av de plattformar där den 
information som behövs för utredningsarbete finns är dessutom utomeuropeiska vilket 
ytterligare försvårar brottsbekämpande myndigheters möjligheter att bekämpa brott. 
Även inom EU förekommer problem att få ta del av uppgifter i andra länder eftersom 
Sverige inte ratificerat Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet.32 

Kulturdepartementet har tagit fram en handlingsplan som ska bidra till ett mer 
systematiskt arbete mot hot och hat riktat mot förtroendevalda, journalister och 
konstnärer. Handlingsplanen ska stärka det förebyggande arbetet genom ökad kunskap 
och riktade åtgärder. En av insatserna som nämns i handlingsplanen är genomförandet av 
Politikernas trygghetsundersökning. I den senaste undersökningen konstateras att en av 
fyra förtroendevalda har utsatts för trakasserier, hot eller våld under 2016, vilket är 
allvarligt och oroväckande.33  Handlingsplanen är inte direkt inriktad mot digitala miljöer 
utan avser hot och hat generellt.  

De åtgärder som finns är främst inriktade på att ge stöd till de grupper som främst är, 
eller kan bli, drabbade. Exempelvis har Medieinstitutet FOJO i april 2018 startat 
Demokratijouren som sprider information om situationen när det gäller hat och hot mot 
journalister.34 Detta är en del i ett uppdrag från regeringen. SKL har också olika typer av 

                                                             
30 BRÅ, It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem, Rapport 2016:17 
31 Riksrevisionen, It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare, RiR 2015:21 
32 Convention on cybercrime (ETS no.:185) 
33 Brå, Politikernas trygghetsundersökning 2017, Rapport 2017:9 
34 Medieinstitutet FOJO är en oberoende institution vid Linnéuniversistetet  
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stöd, som till exempels en utbildning, på området hot och hat mot förtroendevalda. Stödet 
riktar sig till kommuner och landsting för att belysa problematiken och för att skapa 
förutsättningar för ett mer systematiskt arbete med förebyggande åtgärder. Även 
Brottsoffermyndigheten har uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial 
om hot och hat mot det demokratiska samtalet som ska kunna användas brett av såväl 
arbetsgivare och myndigheter som enskilda individer. Att komma åt själva utförandet av 
hatet och hoten är naturligtvis svårare och insatserna har för avsikt att skapa en trygghet 
hos förtroendevalda, journalister och konstnärer. På sikt kan det dock vara så att till 
exempel en effektiv hantering av brott relaterade till hot och hat kan göra att dessa 
minskar. Idag kan det nästan anses riskfritt att hota någon i digitala miljöer. 

I juni 2018 presenterades regeringens demokratistrategi som bland annat adresserar de 
möjligheter och utmaningar som digitaliseringen skapar och som nämns i 
Digitaliseringsstrategin. Demokratistrategin kommer att vara ett viktigt dokument för det 
fortsatta arbetet inom området.35 

Vidare har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MCUF, för 2018 fått 6 
MSEK att fördela för att motverka hot och hat i det offentliga samtalet och 
Brottsofferjouren har fått medel för att erbjuda bättre stöd till enskilda individer genom 
sin telefoncentral och de lokala jourerna. 

Falska nyheter 

Den utveckling av medvetet spridande av desinformation som förekommit på internet de 
senaste åren, till exempel under valet i USA 2016, förefaller svårt att få stopp på. 
Möjligtvis har avslöjanden som gjorts exempelvis i samband med valet i USA bidragit till 
att människor förstår mer om hur informationsspridning i stor skala på internet används 
som ett verktyg för att påverka människor och skeenden. Om inte annat så har en 
ordentlig debatt startat efter avslöjandena om att Cambridge Analytica använt data från 
Facebook för att påverka människor. Den debatten är positiv för att sätta ljuset på 
frågorna. Det har också bidragit till en öppnare dialog om hur de stora 
plattformsföretagen hanterar privatpersoners data och uppgifter. Under våren har 
digitaliseringsminister Peter Eriksson och andra representanter för regeringen träffat och 
haft en dialog med bland annat Google, Facebook och Twitter inför det svenska valet i 
höst och diskuterat åtgärder som kan bidra till en bättre debatt.  

För att minska påverkan av desinformation måste allmänheten förstå hur olika källor ska 
bedömas och förhålla sig med en sund skepticism. Enligt undersökningen Svenskarna och 
internet är det väldigt få svenska internetanvändare som litar på all information de tar del 
av på internet men 44 procent anser att det mesta av informationen är pålitlig. Det 
framkommer också i undersökningen att i de högre åldersgrupperna (över 46 år) så anser 
fler att det mesta på internet är pålitligt. I åldrarna 16–25 år är det 75 procent som fått 
utbildning eller information om hur de ska utvärdera information på internet. Andelen 
sjunker sedan med ökande ålder. Bland de som gått i pension är det till exempel endast 13 

                                                             
35 Strategin för en stark demokrati – främja, förankra, försvara, KU18:02 
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procent som fått information om hur de ska värdera information på internet.36 Det är 
alltså fler äldre som litar på informationen på internet vilket kan bero på att skolan lär ut 
källkritik eller att den traditionellt höga tilliten i det Svenska samhället minskar.  

I januari inrättade Europeiska kommissionen en högnivå, expertgrupp för desinformation 
och falska nyheter. I mars kom deras slutrapport som lyfter fem områden som är viktiga 
att arbeta vidare med. Detta innefattar bland annat att öka transparensen för online-
nyheter, främja medie- och informationskunnighet för att motverka desinformation samt 
utveckla verktyg för att stärka användare och journalister att hantera desinformation.37  

Det finns också några olika initiativ för att motverka spridning av falska nyheter. Bland annat 
finansierar Vinnova fyra projekt där SVT, SR, NTM, Bonnier och Schibstedt samarbetar inom 
området. I ett av projekten ska man utveckla en digital plattform som motverkar falska nyheter. 
Medieinstitutet FOJO kommer att starta Faktajouren men finansiering från Anderstiftelsen. 
Faktajouren ska bland annat följa och redovisa forskning och utveckling av metoder, verktyg och 
modeller för faktagranskning, föra dialog och stödja medier.  

Regeringen har också i augusti 2018 beslutat om en särskild utredare för att värna det 
demokratiska samtalet. Utredaren har i uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer 
arbeta med utåtriktade insatser som ökar människors motståndskraft mot 
desinformation, propaganda och näthat.38 

Pågående insatser för att stärka svenskarnas internetkunskap är främst riktade till barn 
och unga. Här spelar Statens medieråd en viktig roll där man arbetar mycket med att ta 
fram material för att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) hos just barn och 
unga. För äldre åldersgrupper finns det ingen som har något ansvar för att stärka 
kunskapen. I mars startade dock Internetstiftelsen satsningen Internetkunskap och sajten 
internetkunskap.se som vänder sig till vuxna över 35 år och ska ge en grundläggande 
digital folkbildning. Detta är en satsning som fler borde hjälpa till att sprida information 
om. Statens medieråd har fått i uppdrag, med start 1 oktober 2018, att utveckla former för 
en förstärkt samverkan av insatser inom MIK-området, inte endast kopplat till barn och 
unga. 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2017 
37  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-
online-disinformation 
38 Dir 2018:88, Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
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Möjligheter och utmaningar 
Utifrån det beskrivna läget har Digitaliseringsrådet identifierat följande utmaningar. 

Det behövs trygga förutsättningar för förtroendevalda, journalister 
och personer verksamma inom kulturlivet. 

Utmaningarna ligger i att mycket av det hot och hat som grupperna utsätts för sker i den 
digitala världen på sociala plattformar som ägs och kontrolleras av privata aktörer. Dessa 
privata aktörer ser sig inte som publicister. Det är de inte heller i traditionell bemärkelse, 
det vill säga med ett direktansvar för det innehåll som skrivs och publiceras på deras 
plattformar. Spridningen av material på internet kan bli omfattande då det kan uppstå en 
kedjereaktion när något publiceras och sprids på internet. Det är därför i praktiken 
omöjligt att reparera skadan när den väl har skett. I dagsläget finns ingen reglering som 
ställer några publicistiska krav kring plattformarna. Balansgången mellan reglering till 
skydd för de utsatta grupperna och yttrandefriheten är också komplicerad i de här fallen. I 
dagsläget dominerar några få plattformar. Deras inverkan på samhällsdebatten och det 
demokratiska samtalet är så stor att frågan måste hanteras.  

Rättsväsendets hantering av hot och hat. 

Det är få brott relaterade till hot- och hat som sker i digital miljö som klaras upp. Detta 
beror bland annat på svårigheter i utredningsarbetet. Att identifiera personer bakom ip-
adresser är problematiskt delvis på grund av rättsläget efter EU-domstolens dom i det så 
kallade Tele2-målet i december 2016.39 Regeringen har aviserat förslag till ny lagstiftning 
om lagring av och tillgång till uppgifter i elektroniska kommunikationer till hösten 2018. 
En annan bidragande orsak till att få brott klaras upp är att kompetensen varierar hos 
polisen gällande brott med it-inslag. Det gör att man inte utreder konstaterade brott på ett 
effektivt sätt. För att förbättra kunskapen pågår bland annat en uppbyggnad av regionala 
it-brottscentrum. Dessa ska vara ett stöd för utredare i regionerna i frågor som rör brott 
med it-relevans. Nationellt it-brottscentrum är ansvariga och verkar för att utbildningar 
inom brott med it-relevans finns tillgängliga.  Även kompetensen hos åklagare har i 
allmänhet varit bristfällig men det pågår nu insatser för att höja kompetensen inom 
området. Dessutom finns särskilt utsedda åklagare som hanterar denna typ av 
brottslighet. De kompetenshöjande åtgärderna som ska genomföras har identifierats och 
förslagits i Brå:s rapport från 2016. Det behövs ett långsiktigt arbete med kompetens som 
rör it-området eftersom det är ett område som förändras och utvecklas snabbt vilket 
medför nya problem och utmaningar för brottsutredande myndigheter. 

 

                                                             

39 http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-
pressmeddelanden/Post--och-telestyrelsen-PTS-har-inte-haft-ratt-att-forelagga-Tele2-att-lagra-
trafikuppgifter-mm-for-brottsbekampande-andamal-sk-datalagring/ 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Post--och-telestyrelsen-PTS-har-inte-haft-ratt-att-forelagga-Tele2-att-lagra-trafikuppgifter-mm-for-brottsbekampande-andamal-sk-datalagring/
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Post--och-telestyrelsen-PTS-har-inte-haft-ratt-att-forelagga-Tele2-att-lagra-trafikuppgifter-mm-for-brottsbekampande-andamal-sk-datalagring/
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Post--och-telestyrelsen-PTS-har-inte-haft-ratt-att-forelagga-Tele2-att-lagra-trafikuppgifter-mm-for-brottsbekampande-andamal-sk-datalagring/
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Förekomsten av falsk och oriktig information i digitala miljöer gör 
att allmänheten har svårt att korrekt värdera informationen. 

Idag är det lätt att nå ut med information som är felaktig eller saknar belägg. Många 
människor har också svårt att tolka informationen och analysera källorna. Då vi i digitala 
miljöer hela tiden möts av ”sensationella” påståenden och nyheter finns det inte heller 
möjlighet att analysera allt. Detta handlar inte bara om att stoppa eller att bemöta de som 
sprider felaktig information utan även om att ge allmänheten själv kunskap i att bedöma 
och värdera informationen samt att förstå varför viss information presenteras för just 
dem. Medie- och informationskunnighet behöver stärkas hos alla och inte endast öka hos 
barn och unga.       

 

Digitaliseringsrådet rekommenderar 

Digitaliseringsrådet anser att detta område är mycket viktigt och vill betona betydelsen av 
att följa utvecklingen och regeringens insatser och det som följer av arbetet med 
demokratistrategin, Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara.     
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En trygg och mobil arbetsmarknad 
Nya arbetssätt och nya arbeten följer av digitaliseringen. Digitaliseringen 
skapar möjligheter till ett mer flexibelt arbetssätt och arbetets lokalisering 
spelar mindre roll för vissa. Detta gör också att gränser för var och när vi 
arbetar som tidigare var tydliga blir otydligare.  

Från digitaliseringsstrategin 
Digitaliseringen påverkar både arbetets innehåll och arbetsmiljön. Yrken försvinner eller 
omvandlas, samtidigt som nya tillkommer. I strategin nämns delningsekonomin som en 
möjliggörare för de som idag står utanför arbetsmarknaden. En arbetsmarknad som 
underlättar för entreprenörer och eget företagande ska eftersträvas, dock inte på 
bekostnad av goda och rättvisa villkor för arbetstagare eller god arbetsmiljö. Den svenska 
modellen med nära dialog mellan staten och arbetsmarknadens parter är fortsatt viktig. 

Nuläget 

Nya arbetssätt 

Sätten att arbeta förändras med den utveckling som digitalisering medför. Idag spelar den 
fysiska arbetsplatsen mindre roll och många kan med digitala hjälpmedel utföra arbeten 
på distans eller utan någon fast arbetsplats. I utredningen om arbetsmiljöregler för ett 
modernt arbetsliv har man undersökt hur vanligt det är att modern teknik används för att 
kunna arbeta på annan plats än där man normalt utför sitt arbete. Av de tillfrågade anger 
57 procent att de under det senaste året gjort detta och i snitt arbetar man 9 timmar per 
vecka på detta sätt.40 Merparten av arbetet utförs dock på en fysisk arbetsplats och många 
yrkesgrupper har inte ens möjlighet att arbeta på distans.  

                                                             
40 Ett arbetsliv i förändring– hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU2017:24 
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Utvecklingen gör att vi blir mer och mer beroende av vår digitala arbetsmiljö, att den 
fungerar och uppfyller de krav som arbetet ställer. Vikten av fungerande arbetsmiljö 
framgår av en rapport från Arbetsmiljöverkets 2015. Enlig denna rapport så använder 78 
procent av de yrkesverksamma i Sverige persondator i sitt arbete och 45 procent använder 
dator mer än halva arbetsdagen.41 Digitaliseringen gör också att den som utför arbete, på 
distans eller på en fysisk arbetsplats, genom användandet av digitala uppkopplade verktyg 
genererar en mängd data som kan vara integritetskänslig. Det finns också ett behov av 
säkra lösningar som inte försämrar arbetsmiljön eller effektiviteten i arbetet. 

Enligt Unionens årliga rapport om privatanställda tjänstemäns ”it-strul” tycker färre än 
två av tio tjänstemän att de har möjlighet att påverka utformningen av nya arbetsrutiner 
när nya system införs. Detta är lika många som vid deras mätning 2013. Bara drygt var 
fjärde som har svarat anser att det är lätt att lära sig använda systemen. Detta antyder att 
processerna för att inför nya it-system har en stor förbättringspotential.  

Idag har Arbetsmiljöverket ett begränsat uppdrag och funktion för kunskapsområdet 
arbetsmiljö och arbetsliv. En ny myndighet för arbetsmiljökunskap startade sin 
verksamhet den 1 juni 2018. Denna myndighet har som uppdrag att följa utvecklingen, 
utvärdera effekter av reformer och vara en motor för förändring. Myndigheten ska bli ett 
nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö. Det första uppdraget man ska 
jobba med är att sammanställa nationell och internationell forskning om hur nya 
teknologier och ett arbetsliv i förändring påverkar arbetsmiljön. Därifrån ska man ge ut 
fördjupade kunskapsöversikter inom utvalda områden. 

Nya arbeten via plattformar 

I den framväxande plattformsekonomin har digitala plattformar, i form av hemsidor och 
appar, en roll som förmedlare av arbete. Syftet med att använda plattformar är att 
underlätta för beställare av arbete och utförare av arbete att hitta varandra. Många som 
arbetar för plattformsföretag, så kallade plattformsarbetare, arbetar via så kallade 
egenanställningsföretag. Det innebär att arbetaren är anställd av 
egenanställningsföretaget men utför arbetet åt någon annan. Antingen är det självvalt 
eller ett krav från plattformsföretaget, Egenanställningsföretaget betalar i båda fallen ut 
lön till den som har utfört arbetet, betalar sociala avgifter och hanterar 
pensionsavsättningar. Så ser det dock inte ut i alla fall och villkoren som gäller för 
egenanställda kan variera och i vissa fall omfattas man till exempel inte av a-kassa.  

Egenföretagares möjligheter att starta nya digitala företag 

Digitaliseringen skapar också stora möjligheter till entreprenörskap och egenföretagande. 
För att ta tillvara denna möjlighet behövs trygghetssystem som gör det lättare att bli 
egenföretagare. Bristen i trygghetssystemen är en orsak till att egenföretagare känner oro, 

                                                             
41 Arbetsmiljöverket, Digital Arbetsmiljö, 2015:17 



Digitaliseringsrådet – En lägesbild av digital trygghet 

 38/71 

detta gäller till exempel vad som händer om man blir sjuk och skapar mer oro hos kvinnor 
än hos män.42  

Regeringen har också uppmärksammat brister i egenföretagarnas trygghet på 
arbetsmarknaden och har lagt en proposition om att även företagare med aktiebolag ska få 
särskilda regler under uppbyggnadsskedet så att deras SGI-nivå motsvarar den hos 
anställda. Samma regler ska gälla oavsett bolagsform och 36 istället för 24 månader.  

Möjligheter och utmaningar 
Utifrån det beskrivna läget har Digitaliseringsrådet identifierat följande utmaningar. 

Stärka förutsättningarna för entreprenörskap och eget 
företagande i alla branscher. 

Bra förutsättningar för entreprenörskap och eget företagande utifrån trygghetsaspekten 
bygger på att det finns bra möjligheter även för dessa grupper att utnyttja de 
trygghetssystem som vi har i Sverige. Idag kan det upplevas som en mindre risk att vara 
anställd jämfört med egenföretagande, inte enbart för att intäkten är varierande utan även 
för de mer begränsade sociala trygghetssystemen vid arbetsbrist eller sjukdom. Det är 
önskvärt att egenföretagande kan utföras på mer likartade villkor som anställning. 
Samtidigt är det en balansgång då företagande kräver risk och det är inte önskvärt att ta 
bort hela risken, men väl att balansera den något bättre.  

Det skulle också vara en styrka om det fanns system som gjorde att omställning mellan 
anställning och egenföretagande skulle kunna ske smidigare. Detta skulle kunna vara 
exempelvis en mer flexibel A-kassa. 

Stärkt bevakning av anställdas och utförares integritet i en allt mer 
digitaliserad arbetsmiljö. 

En trygg arbetsmarknad i ett digitalt samhälle innebär bland annat att yrkesverksammas 
integritet och relation till data aktualiseras. Nya arbetsmetoder kommer innebära att allt 
mer data från den som utför arbete kommer att samlas in. Digitaliserade arbetsverktyg ger 
möjlighet att registrera, mäta och utvärdera arbete på nya sätt. Det rör sig om allt från hur 
en person rör sig under sin arbetsdag eller hur länge en person arbetar med en viss 
uppgift, till hur mycket resurser som förbrukas under arbetets gång.  

Arbetsgivare som använder data som kan vara integritetskänsliga bör vara öppna med 
detta. Arbetsgivaren måste motivera varför dessa data ska användas och beskriva vilka 
ändamål de används för.  

Även aspekten vem som äger data som genereras av den som utför arbete är av vikt och 
behöver diskuteras vidare. Speciellt kontrollåtgärder vid distansarbete kan framstå som 

                                                             
42 Unionen, Kvinnors företagande regionalt, 2017 
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ett än större ingrepp i den personliga integriteten än om den genomförs på ett kontor då 
privatlivet smälter ihop när arbetet utförs i hemmet.  

Plattformsekonomin skapar nya sätt att anställa och arbeta. 

Möjligheterna som skapas genom att utnyttja olika plattformar för att erbjuda tjänster och 
för att organisera arbete kan också ge en del problem på arbetsmarknaden. De som utför 
arbetet vet ibland inte var de är anställda och hur deras villkor ser ut.  

Valet att arbeta i eget företag eller i ett egenanställningsföretag kan påverkas av 
omständigheterna och vissa plattformar kräver att du är företagare och de vill inte vara 
arbetsgivare i traditionell mening. Vissa har också en önskan att jobba under andra 
former än de traditionella vilket på sikt kan ställa andra krav på arbetsgivare. Vi kommer 
förmodligen att framöver se fler som arbetar i egna företag där det är enklare att styra 
över sin tid men där det också krävs ett större eget ansvar för tryggheten.  

Det finns här en möjlighet för Sverige att lägga en bra grund för företag och arbetstagare 
och på så sätt kunna ta tillvara de fördelar som finns när olika plattformar används.  

 

Digitaliseringsrådet rekommenderar  

Starta samtalsforum med arbetsmarknadens parter angående 
plattformsekonomins villkor.  

Bakgrund: Digitaliseringsrådet tror att Sverige skulle kunna bli ett föregångsland för hur 
plattformsekonomin kan bidra till utvecklingen genom att skapa nya arbeten, öka 
konkurrenskraften och skapa nya företag.  

Rekommendation: Som ett första steg anordnas ett (eller ett mindre antal) dialogmöte där 
företrädare från företag, departement och fackförbund närvarar formulera ett antal frågor 
som är centrala att diskuteras vidare och att de organisationer som behöver vara med i 
diskussionen är identifierade. Målsättningen med mötena är en gemensam plan för vidare 
arbete. Arbetet kan beröra exempelvis arbetsmarknadsregleringar, marknadsregleringar, 
skatte- och socialförsäkringsregleringar samt plattformsspecifika regleringar. 
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Fungerande digitala marknader och trygga 
konsumenter 
Digitalisering skapar nya möjligheter för konsumenter och företag. Utbudet 
av varor och tjänster blir större och det är till exempel enkelt att jämföra 
priser. I vissa branscher är det dock svårt att utvärdera erbjudanden och 
detta skapar missnöje hos konsumenter. Även handlarnas situation 
förändras och den ökade konkurrensen ställer nya krav. 

Från digitaliseringsstrategin 
Som en följd av digitaliseringen erbjuds idag ett bredare utbud av varor och tjänster från 
fler aktörer. Det är också lättare att jämföra erbjudanden och på så sätt ökar 
konkurrensen mellan aktörerna. Samtidigt är det i många avseenden svårt att värdera 
olika erbjudanden och villkoren vid köp.  

Regelverket och tillsynsmyndigheternas arbete måste upprätthålla ett relevant 
konsumentskydd och konkurrens på lika villkor. Digitala marknader måste alltid vara en 
trygg och laglig plats för konsumenter, företag och rättighetsinnehavare. 

Delningsekonomin ska ha förutsättningar att bidra till effektivt företagande, enklare 
vardag och bidra till effektivt resursutnyttjande. 

Nuläget 

Handel på nätet 

Under första kvartalet 2017 handlade närmare fem miljoner personer på nätet. Cirka 70 
procent av dessa gjorde fler än tre inköp, och ofta för relativt stora belopp (mer än 5000 
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kronor).43 Jämfört med de nordiska länderna handlar svenskar något mer på nätet än 
övriga nordiska länder.44  

E-handeln förväntas växa och med det ökar också den internationella konkurrensen. Den 
svenska handeln måste hitta sina konkurrensfördelar för att kunna konkurrera med 
företag i andra länder. Det handlar till exempel om att ha mer lokal kännedom och bättre 
service. Globaliseringen gör naturligtvis också att svenska e-handlare har möjlighet att 
konkurrera i ett större geografiskt område. Flera e-handelsexperter förutspår att den 
största e-handelsplattformen, Amazon, snart kommer att etablera sig i Sverige. Detta 
kommer ytterligare öka konkurrensen hos handlarna. Även om e-handeln ökar sker idag 
cirka 90 procent av detaljhandelskonsumtionen fortfarande i butiker. På sikt, fram till 
2025, tror dock Svensk handel att mellan 6 000 och 11 000 butiker kommer att försvinna i 
Sverige i takt med att e-handeln växer.45 

Som tidigare nämnts ska, enligt nya dataskyddsförordningen, en verksamhet som 
registrerar uppgifter tydligt informera personen om vilka uppgifter som samlas in och hur 
informationen ska användas. Detta gäller också information som samlas in i samband 
med handel på nätet. Det saknas dock riktlinjer för hur informationen ska se ut och 
presenteras för den enskilde för att anses tydlig. Enligt förordningen så finns möjligheten 
att använda standardiserade symboler för att ge en överskådlig, begriplig lättläst och 
meningsfull överblick och EU-kommissionen har befogenhet att ta fram detta.  

Inom EU arbetas det för att konsumenternas möjligheter att handla ska blir bättre och i 
februari antog Europeiska rådet en förordning som ska förbjuda omotiverad 
geoblockering på den inre marknaden. Geoblockering hindrar nätkunder från att köpa 
produkter eller tjänster från en webbplats som är baserad i en annan medlemsstat. 

Cirka 30 procent av de som handlar på internet har upplevt en längre leveranstid än 
utlovat. Det är också vanligt med tekniska problem vid beställning och betalning eller att 
man fått en felaktig vara eller tjänst levererad.46  

Enligt Konsumentverkets rapport 2018, som inte specifikt är inriktad på digitala miljöer, 
är konsumenterna dock överlag nöjda med sina köp. På majoriteten av de marknader 
konsumentverket undersökt är andelen missnöjda konsumenter i genomsnitt tre procent. 
Andelen varierar från nästan noll procent till tolv procent på de mest problematiska 
marknaderna. Inför ett köp är det bland annat transparens, tillit och valmöjligheter som 
skapar problem och efter köpet är det rättigheterna och möjligheten till klagomål som är 
problematiska. De flesta av marknaderna där de största problemen finns är 
tjänstemarknader, exempelvis TV-abonnemang, fast telefoni och investering/pension. Det 
är också svårare att få rätt vid reklamation av en tjänst.47 Enligt Konsumentverkets 

                                                             
43 SCB, undersökningen IT-användning bland individer. 
44 http://info.dibs.se/svensk-ehandel-2017 
45 Svensk Handel, Det stora detaljhandelsskiftet 2018, www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-
och-opinion/pressmeddelande/rapport_det-stora-detaljhandelsskiftet_2018-digital-version.pdf 
46 SCB, undersökningen IT-användning bland individer. 
47 Konsumentverket, Konsumentrapporten 2018 
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rapport Konsumentskadan i Sverige – Vad kostar misslyckade köp? beräknas 
konsumenternas totala kostnad för misslyckade köp till 50 miljarder kronor om året.48 

Under mars 2018 anmäldes det knappt 12 000 fall av identitetsintrång. Det vanligaste 
brottet är så kallade ”Card not present”-bedrägerier där stulna kortuppgifter nyttjas för 
köp online, dessa står för drygt 70 procent av anmälningarna. Antalet anmälda brott ökar 
och om man jämför årets tre första månader med förra året så har antalet anmälda 
identitetsintrång ökat med 28 procent.49  

Idag har Nordea och SEB (i dagsläget endast kreditkort hos SEB) infört spärrar för att 
handla på nätet med deras kort i de fall 3D-scure inte används på webbplatsen.50 Kortet 
måste då låsas upp med BankID för att köpet ska kunna genomföras. Detta gör att ”Card 
not present”-bedrägerierna i princip upphör för dessa kort. Även om detta är ett extra 
moment för konsumenten så ökar kortens säkerhet betydligt. Det finns också andra 
banker som erbjuder spärr för internetköp med kräver att kunden själv går in och väljer 
att spärra kortet och det är få personer som gör den aktiva handlingen. Det finns dock 
farhågor att när möjlighet till kortbedrägeri försvinner så kommer bedragarna att hitta 
nya sätt vilket då kan innebära att till exempel betaltransaktioner som kräver id-
kapningar istället används. ”Card not present”-bedrägerierna skulle förmodligen minska 
dramatiskt om fler stora banker införde liknade spärrar som Nordea och SEB gjort. 

Onlinebaserade förmedlingstjänster 

På vissa områden domineras marknaden av ett fåtal, ofta gränsöverskridande, 
onlineplattformar som förmedlar varor eller tjänster. Detta gäller till exempel 
hotellförmedling, där Booking.com och Hotels.com  är mest framträdande, eller 
förmedling av varor där Amazon, Zalando eller Wish har tongivande positioner. Många 
plattformar har idag en dominerande ställning. Företag använder dem för att nå sina 
kunder och är i vissa avseenden beroende av dem. På så sätt uppstår en obalans i 
förhandlingsstyrka mellan plattform och näringsidkare och det kan påverka företagens 
möjlighet att konkurrera på lika villkor. Europeiska kommissionen lade i april 2018 fram 
ett förslag till förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företag som 
använder onlineplattformar.51  

Delningsekonomin 

Enlig utredningen om användarna i delningsekonomin har cirka 10 procent av 
befolkningen på något sätt deltagit i delningsekonomin under de senaste två åren. Enligt 
utredningen är de flesta nöjda och problem som uppgesär ofta relaterade till ”otrevligt 
bemötande” och ”utevaro när vi bestämt att träffas”. Det konstateras i utredningen att 

                                                             
48 Konsumentverket, Rapport 2018:2 Konsumentskadan i Sverige - Vad kostar misslyckade köp?, 
http://publikationer.konsumentverket.se/var-verksamhet/rapport-2018-2-konsumentskadan-i-sverige-vad-
kostar-misslyckade?twsVersion=1653 
49 Polisen, Nationellt bedrägericenter 
50 https://www.dibs.se/3dsecure 
51 COM(2018) 238 final 
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det finns ganska liten erfarenhet av delningsekonomin och att de problem som oftast 
uppstår är av den art att de inte kan åtgärdas genom lagstiftning. Det anses dock att 
det är viktigt att följa delningsekonomin.52 Det förslås också bland annat att 
Konsumentverket ska följa utvecklingen av delningsekonomin vilket de också fått i 
uppdrag att göra i regleringsbrev för 2018. 

Möjligheter och utmaningar 
Utifrån det beskrivna läget har Digitaliseringsrådet identifierat följande utmaningar. 

Stärka konsumenter genom tydliga rättigheter vid internetköp.  

Konsumenternas är skyddade bland annat via konsumentköplagen, kortutfärdare, 
kortföretag och genom andra betallösningar som används vid köp. Oavsett hur 
konsumenten väljer att betala finns ofta ett bra skydd, till exempel vid utebliven vara eller 
oaktsamt beteende. Däremot finns det större risker förknippade med själva transaktionen. 

I Konsumentverkets konsumentrapport 2018 skriver man att det finns ett behov av att ge 
missnöjda konsumenter information om vart de kan vända sig för att få hjälp att klaga på 
rätt sätt. I dagsläget finns bra information sammanställd på Konsumentverkets webbplats 
”Hallå konsument”.53 Det är också viktigt att till exempel den information som finns hos 
andra aktörer (banker, kortföretag, handlare och så vidare) är tydlig och går att förstå 
samt är lätt att hitta.  

Komplicerade avtalsvillkor skapar svårigheter för konsumenterna.  

För många företag som erbjuder digitala tjänster är just datainsamling en av de viktigaste 
delarna för deras affärsmodell. Tjänster erbjuds mot att personens data används för olika 
ändamål. Hur data används är ofta svårt att veta framför allt om du är en ovan 
internetanvändare. Konsumenten hamnar ofta i ett läge där varje ny tjänst kräver nya 
avtalsvillkor. Avtalsvillkoren är i de flesta fall svåra att förstå och få personer läser dem 
noggrant om alls. Konsumenterna avgör själva om de ska acceptera villkoren eller avstå 
att använda tjänsten. Komplexiteten och mängden avtal gör att många accepterar utan att 
reflektera över vad det är de accepterar. Denna obalans mellan konsumenten och den som 
tillhandahåller tjänsten är problematisk bland annat ur ett tillitsperspektiv.  

 

 

 

 

 

                                                             
52 Delningsekonomi på användarnas villkor, SOU2017:26 
53 https://www.hallakonsument.se/ 
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Digitaliseringsrådet rekommenderar 

Stärk konsumenternas förståelse om hur de nya digitala marknadsplatserna 
fungerar genom att rättigheterna behöver bli tydliga.  

Bakgrund: Onlineplattformar, där det inte tydligt framgår vem man handlar från, blir 
vanligare och fler och fler e-handelsköp görs via dessa (vilket förmodligen också kommer 
att öka vid en eventuell etablering av Amazon i Sverige) Därför behöver olika roller, 
ansvar och rättigheter vid dessa transaktioner förstås av konsumenterna. Det är också 
viktigt att säkerheten hos de som tillhandahåller plattformarna bevakas. 

Rekommendation: Digitaliseringsrådet föreslår att Konsumentverket ska följa denna 
utveckling. De bör beskriva olika förhållanden (rättigheter och skyldigheter samt 
säkerheten hos plattformarna) och föreslå eventuella åtgärder för att ta tillvara 
konsumenternas intressen och de möjligheter som online-plattformarna ger samt 
samverka med relevanta aktörer. Konsumentverket bör återrapportera vad de gjort på 
området.  
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Bilaga 1  

 
Pågående insatser kopplade till möjligheter och 
utmaningar 

Följande lista är ett försök till sammanställning över regeringsinitiativ inom de områden som i 
digitaliseringsstrategin bedöms som viktiga och som beslutats under perioden efter regeringens 
beslut om digitaliseringsstrategin, våren 2017. 

En digital identitet 

• Utredning för att förbättra hanteringen och säkerheten kring svenska 
identitetshandlingar. 

• Uppdrag till E-legitimationsnämnden att verka för ökad och breddad användning 
av elektronisk identifiering i offentliga sektorn. 

• Ny lagstiftning för gränsöverskridande e-legitimation och betrodda tjänster. 

• Uppdrag till E-legitimationsnämnden och Post- och telestyrelsen att analysera EU-
förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster. 

Höga krav på säkerhet 

• Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. 

• Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedöma 
informationssäkerheten i den egna verksamheten. 

• Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad 
kunskap om informationssäkerheten hos bevakningsansvariga myndigheter. 

• Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad 
kunskap och samverkan på informationssäkerhetsområdet. 

• Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att stärka 
allmänhetens samt små och medelstora företags motståndskraft mot it-incidenter.   

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/08/dir.-201790/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/08/dir.-201790/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/okad-och-breddad-anvandning-av-e-legitimationer/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/okad-och-breddad-anvandning-av-e-legitimationer/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/ny-lagstiftning-for-gransoverskridande-e-legitimation-och-betrodda-tjanster/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/03/n20152620ef/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/03/n20152620ef/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/06/en-nationell-strategi-for-samhallets-informations--och-cybersakerhet/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/06/uppdrag-till-bevakningsansvariga-myndigheter-att-analysera-och-bedoma-informationssakerheten-i-den-egna-verksamheten/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/06/uppdrag-till-bevakningsansvariga-myndigheter-att-analysera-och-bedoma-informationssakerheten-i-den-egna-verksamheten/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/06/uppdrag-till-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskap-att-bidra-till-okad-kunskap-om-informationssakerheten-hos-bevakningsansvariga-myndigheter/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/06/uppdrag-till-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskap-att-bidra-till-okad-kunskap-om-informationssakerheten-hos-bevakningsansvariga-myndigheter/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/06/uppdrag-till-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskap-att-bidra-till-okad-kunskap-och-samverkan-pa-informationssakerhetsomradet/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/06/uppdrag-till-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskap-att-bidra-till-okad-kunskap-och-samverkan-pa-informationssakerhetsomradet/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/03/uppdrag-till-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskap-att-starka-allmanhetens-samt-sma-och-medelstora-foretags-motstandskraft-mot-it-incidenter/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/03/uppdrag-till-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskap-att-starka-allmanhetens-samt-sma-och-medelstora-foretags-motstandskraft-mot-it-incidenter/
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• Uppdrag till Myndigeten för samhällsskydd och beredskap att förbereda 
genomförandet av direktivet 2016/1148/EU om åtgärder för en hög gemensam 
nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen. 

• Uppdrag til Post- och telestyrelsen att föreslå en förvaltningsmodell för skyddade 
it-utrymmen. 

• Ny säkerhetsskyddslag. 

• Uppdrag till Försäkringskassan att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift.  

• Uppdrag till utredare att granska Transportstyrelsens upphandling av it-drift.  

• Uppdrag till Statskontoret att utreda kostnader för och finansiering av 
tillsynsverksamhet enligt NIS-direktivet. 

• Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, prop 2017/18: 205. 

• Telekområdet överens om cybersäkerhetsakt. 

• Rekommendation om hantering av olagligt innehåll på onlineplattformar. 

• Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets 
radioanstalt, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen om en samlad informations- och 
cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019-2022. 

 

Integritet i det digitala samhället 

• En ny dataskyddslag ska komplettera EU:s dataskyddsförordning, Prop. 
2017/18:105.  

• Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av 
personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar, Prop. 2017/18:115. 

• EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets 
ansvarsområden, Prop 2017/18:122. 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/06/uppdrag-att-forbereda-genomforandet-av-direktivet-20161148eu-om-atgarder-for-en-hog-gemensam-niva-pa-sakerhet-i-natverks--och-informationssystem-i-hela-unionen/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/06/uppdrag-att-forbereda-genomforandet-av-direktivet-20161148eu-om-atgarder-for-en-hog-gemensam-niva-pa-sakerhet-i-natverks--och-informationssystem-i-hela-unionen/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/06/uppdrag-att-forbereda-genomforandet-av-direktivet-20161148eu-om-atgarder-for-en-hog-gemensam-niva-pa-sakerhet-i-natverks--och-informationssystem-i-hela-unionen/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/08/uppdrag-att-foresla-en-forvaltningsmodell-for-skyddade-it-utrymmen/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/08/uppdrag-att-foresla-en-forvaltningsmodell-for-skyddade-it-utrymmen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2017/11/ett-modernt-och-starkt-skydd-for-sveriges-sakerhet--ny-sakerhetsskyddslag/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/08/uppdrag-att-erbjuda-samordnad-och-saker-statlig-it-drift/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/08/uppdrag-att-granska-transportstyrelsens-upphandling-av-it-drift/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/10/uppdrag-till-statskontoret-att-utreda-kostnader-for-och-finansiering-av-tillsynsverksamhet-enligt-nis-direktivet/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/10/uppdrag-till-statskontoret-att-utreda-kostnader-for-och-finansiering-av-tillsynsverksamhet-enligt-nis-direktivet/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-201718205/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/ministerradet-overens-om-cybersakerhetsakt/
http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/hantering-av-olagligt-innehall-online_H506FPM16
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/en-ny-dataskyddslag-ska-komplettera-eus-dataskyddsforordning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/en-ny-dataskyddslag-ska-komplettera-eus-dataskyddsforordning/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/02/prop.-201718115/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/02/prop.-201718115/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop.-201718122/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop.-201718122/
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• Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning, Prop. 
2017/18:113.  

• Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning, Ds 
2017:46.  

• Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till 
EU:s dataskyddsförordning, SOU 2017:66. 

• Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten.  

• Uppdrag till Datainspektionen att ta fram stöd för näringslivets anpassning till 
EU:s nya dataskyddsförordning. 

• Datalagring – brottsbekämpning och integritet, SOU 2017:75.  

• Översyn av arkivområdet, Dir. 2017:106.  

• Så stärker vi den personliga integriteten - slutbetänkande från 
Integritetskommittèn, SOU 2017:52 

• Lagförslag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. 

 

Demokrati värnas i digitala miljöer 

• Handlingsplan: Till det fria ordets försvar - åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland 
journalister, förtroendevalda och konstnärer.  

• Uppdrag till Statens medieråd om kampanjen No Hate Speech Movement.  

• Digital arkivering - en statusrapport utarbetad till NorDig2017.  

• Interpellation i riksdagen 2017/18:191 Digitalisering av filmarvet.  

• Satsning på digitala utsändningar inom scenkonsten.  

• Satsning på digitalisering av material vid kulturarvsinsitutionernas bibliotek. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/02/prop.-201718113/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/02/prop.-201718113/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2017/10/ds-201746/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2017/10/ds-201746/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/08/sou-201766/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/08/sou-201766/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/datainspektionen-blir-integritetsskyddsmyndigheten/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/12/uppdrag-att-ta-fram-stod-for-naringslivets-anpassning-till-eus-nya-dataskyddsforordning/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/12/uppdrag-att-ta-fram-stod-for-naringslivets-anpassning-till-eus-nya-dataskyddsforordning/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/10/sou-201775/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/10/dir.-2017106/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201752/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201752/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/grundlagar-och-integritet/lagforslag-som-kompletterar-eus-dataskyddsforordning/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/07/regeringen-antar-handlingsplan-mot-hat-och-hot-mot-journalister-fortroendevalda-och-konstnarer/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/07/regeringen-antar-handlingsplan-mot-hat-och-hot-mot-journalister-fortroendevalda-och-konstnarer/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/03/uppdrag-till-statens-medierad-om-kampanjen-no-hate-speech-movement/
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Statusrapport2017_samlet_1_1.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/digitalisering-av-filmarvet_H510191
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/satsning-pa-digitala-utsandningar-inom-scenkonsten/
http://www.regeringen.se/4a58e0/contentassets/43483ce8486247aaad220888515e6cf4/satsning-pa-forskning-om-stora-samhallsutmaningar.pdf
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• Remiss av SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov. 

 

En trygg och mobil arbetsmarknad 

• Inrättande av en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. 

• Nordiska ministerrådet för arbetsliv - Sveriges ordförandeskap 2018. 

 

Fungerande marknader och trygga konsumenter 

• Utredning föreslår begränsad alkoholreklam i sociala medier, SOU 2017:113.  

• Genomförande av det andra betaltjänstdirektivet, PSD2. 

  

https://www.regeringen.se/remisser/2018/01/remiss-av-sou-2017100-beslag-och-husrannsakan---ett-regelverk-for-dagens-behov/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nordiska-ministerradet-for-arbetsliv--sveriges-ordforandeskap-2018/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/utredning-foreslar-begransad-alkoholreklam-i-sociala-medier/
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Bilaga 2   
 
Kansliets förslag till indikatorer för målområdet  
digital trygghet 
 
 

Om förslaget till indikatorer 
 

Följa och analysera 

I Digitaliseringsrådets uppdrag ingår att följa och analysera digitaliseringen i Sverige 
utifrån regeringens digitaliseringsstrategi och att jämföra utvecklingen i Sverige med 
andra länder.  

Vårt arbete med att följa utvecklingen i Sverige sker på olika sätt. Vi hämtar underlag från 
bedömningar och förslag i tidigare utredningar, rapporter och styrdokument. En annan 
viktig källa är möten med centrala aktörer och nyckelpersoner. Som komplement till och 
stöd för dessa källor, men också för att kunna värdera dem och dra andra slutsatser, är 
statistiskt underlag avgörande.  

I lägesrapportens mer kvalitativa analys har statistik på detta sätt varit en viktig grund. Vi 
sidan av denna användning kan statistiskt underlag även användas i sig självt som 
indikatorer på läge och utveckling.  

Syfte med och urval av indikatorer 

I denna lägesbild har vi valt att begränsa antalet indikatorer per delområde. Vi vill att 
indikatorerna lyfter fram områden där vi ser en tydlig obalans. Indikatorerna kan 
användas på olika sätt för att ge en bild av hur Sverige tar till vara digitaliseringens 
möjligheter eller läget för ett målområde eller underområde. En tänkt användning är för 
en beslutsfattare som behöver få överblick men också för att visuellt kunna kommunicera 
en bild av läget.  
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Indikatorerna i rapporten har valts ut utifrån EU-kommissionens rekommendationer om 
statistikkällor. Rekommendationerna bygger på följande kriterier; 

1. Indikatorn ska vara nära sammankopplad till de politiska målsättningarna och 
uppfylla ett relevant syfte. 

2. Indikatorn ska inneha hög validitet, det vill säga mäta det som avses mätas. 
3. Indikatorn ska inneha hög reliabilitet, det vill säga mätning sker på ett 

tillförlitligt sätt. Insamlingen och dess värde ska inte vara omtvistat. 
4. Indikatorn ska mätas vid regelbundna intervall och i möjligaste mån vara robust 

över tid. 

Utöver dessa kriterier har vikt lagts vid att indikatorn ska vara internationellt jämförbar. 
Om en undersökning är extra intressant, men inte lever upp till kriterierna, har den i vissa 
fall inkluderats om det i redovisningen under ett delområde också finns andra indikatorer 
som lever upp till flertalet kriterier.  

Utmaningar och begränsningar  
Även om indikatorer är bra för överblick, förståelse och jämförbarhet enligt ovan så har de 
begränsningar. En indikator är en punkt eller tillstånd som kan mätas och tilldelas ett 
värde. Det medför att man inte får hela bilden utan just en punkt. Dessutom gäller det att 
den valda punkten är relevant för det man vill analysera eller visa.  

En utmaning kopplat till arbetet är att digitaliseringsstrategin saknar mätbara mål. Givet 
de stora utmaningar samhället står inför kan konkreta mål även verka främjande för 
utvecklingen och sätta olika insatser på prov. Det skulle kunna stimulera en mer 
långsiktig ansats med fokus på att stärka en aktiv digitaliseringspolitik. 

Utifrån den genomgång som vi gjort är vår bedömning att det rådet brist på relevant 
statistik. Mycket av den statistik som uppfyller rekommendationerna ovan relaterar till 
förutsättningar för digitalisering snarare än till digitalisering eller än mindre effekter av 
digitalisering. Förutsättningarna är ofta kopplade till it vilket är en viktig del av 
digitalisering men ett smalare begrepp.  
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Förslag till indikatorer 

En digital identitet 

 

1. Innehavare av Bank-ID 

Utveckling över tid 

Drygt sju och en halv miljon personer har ett Bank-ID, antingen ett mobilt sådant, på fil 

eller via ett kort. Det är absolut vanligast att ha att mobilt Bank-ID. Cirka 77 procent av 

befolkningen över 12 års ålder har en sådan elektronisk legitimation.  

Under januari 2018 gjordes knappt 258 miljoner inloggningar med hjälp av Bank-ID. Ett 

år tidigare var denna siffra knappt 183 miljoner vilket innebär en ökning av antalet 

inloggningar med 41 procent. Relativt sett få under 13 års ålder, några tusen, har ett Bank-

ID. 

 

 

  

• I januari 2018 hade drygt sju och en halv miljon personer ett Bank-ID. 

• Under andra kvartalet 2017 angav ca 100 000 att de valt bort att använda 

en digital blankett eftersom de upplevt problem med att använda e-

legitimation. 

• Fler än en av tio av de som har minnessvårigheter, svårt att förstå, 

lässvårigheter, tal- eller skrivsvårigheter anser att mobilt Bank-ID är svårt att 

använda. 
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Figur 1: Innehavare av Bank-ID, utveckling över tid.  Källa: Finansiell ID-Teknik BID AB 

 

 

 

2. Användning av e-legitimation i kontakt med myndigheter 

Ca 100 000 har under andra kvartalet 2017 valt att inte skickat in en digital blankett till 

myndigheter eftersom det krävts e-legitimation eller för att de upplevt problem med att 

använda e-legitimation. Av de som såg e-legitimation som ett hinder var fyra av tio äldre 

än 65 år.  
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Figur 2: E-legitimation och kommunikation med myndigheter. Källa: SCB 

 

 

3.  Möjlighet att använda mobilt bank-ID vid funktionsnedsättning 

Fler än 1 av 10 av de som har minnessvårigheter, svårt att förstå, lässvårigheter, tal- eller 

skrivsvårigheter anser att mobilt Bank-ID, den vanligaste formen av e-legitimation, är 

svårt att använda. Minst svårigheter upplever de som är gravt synskadade och svårt för 

starka intryck. 

Figur 3: Möjlighet att använda mobilt bank-ID vid funktionsnedsättning 

Källa: Undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017” (Begripsam 

med stöd av Post- och telestyrelsen och Konsumentverket) 
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Höga krav på säkerhet 

 

4. Cybersäkerhet i Sverige i jämförelse med andra länder -  
ITU Global Cybersecurity Index 2017 

Internationella telefonunionen (ITU) gör återkommande jämförelser mellan länder med 

avseende på cybersäkerhet via ett globalt index där Sverige hamnar på sjuttonde plats 

med flera EU-länder, Frankrike, Storbritannien, Norge och Nederländerna, framför sig. 

Indexet består av totalt 25 indikatorer med fyra dimensioner - legala, organisatoriska, 

kapacitetsbyggande och samarbete. Inom respektive dimension genereras ett värde som 

sedan tolkas som rött (underkänt), gult (förbättringspotential) och grönt (godkänt). 

Sverige får godkänt i alla kategorier förutom kapacitetsbyggande där det finns 

förbättringspotential. 

  

• Sverige ligger på sjuttonde plats när ITU jämför cybersäkerheten i olika 

länder. 

• Under 2016 var hälften av de allvarligare it-incidenterna som skedde hos 

myndigheter antingen angrepp eller störningar i driftsmiljön. 

• Under mars 2018 anmäldes knappt 12 000 identitetsintrång. 70% av dessa 

var köp över internet med hjälp av stulna kortuppgifter. 



Digitaliseringsrådet – En lägesbild av digital trygghet 

 57/71 

 

Figur 4: Listan inkluderar de fem högst rankade länderna och bäst länder inom EU. Poäng och 
placering i parentes. Källa: ITU 
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https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf
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5. It-incidenter hos statliga myndigheter 
Antal incidenter per kategori 2017 

Totalt rapporterades 281 allvarligare it-incidenter, enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen 

(1996:633), under 2017 till MSB. Vid andra gången en rapportering skedde lämnade bara cirka 

en tredjedel av de rapporteringsskyldiga uppgifter till MSB. Mot bakgrund av att en så liten 

andel rapporterat är totalen underskattad. Balansen mellan olika kategorier är däremot 

intressent. Mer än hälften av incidenterna bestod av ett angrepp eller störning i driftsmiljön.  

 

Figur 5: It-incidenter hos statliga myndigheter. Källa: MSB 
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6. Andel av den svenska befolkningen som kan kommunicera över IPv6 

IPv6 är ett nytt internetprotokoll är centralt för att kunna dra full nytta av nya företeelser 
som sakernas Internet (Internet of things), big data, blockkedjor och artificiell intelligens. 

Drygt en av 10 svenska internetanvändare kan kommunicera via IP v6. Det är sämre än 
Finland och Norge men bättre än Danmark. I USA är andelen fyra gånger så hög som i 
Sverige.   

Figur 6: Andel av den svenska befolkningen som kan kommunicera över IPv6 Källa: APNIC 
(Acia Pacific Region, s.k. Regional Internet Registry)  

 

 

  

7. Antal identitetsintrång per månad och år 

Under de första nio månaderna 2018 har inflödet av anmälningar av identitetsintrång 

ökat med cirka 19 procent i jämförelse med samma period i fjol. Under oktober månad 

anmäldes det 12 838 brott. ”Card not present”-bedrägerier där stulna kortuppgifter 

nyttjas för köp online står för knappt 70 procent av anmälningarna. Övriga brott inom 

kategorin identitetsintrång är kreditbedrägerier (23 procent) och ”Card present”-

bedrägerier där ett fysiskt kort används för bedrägerier (8 procent). Under de tre första 

månaderna 2018 ökade antalet anmälda identitetsintrång med 28 procent i jämförelse 

med året innan. 

hhttps://stats.labs.apnic.net/ipv6/
hhttps://stats.labs.apnic.net/ipv6/
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Figur 7: Antal identitetsintrång per månad och år Källa: Polisen, Nationellt bedrägericentrum 

 

 

Integritet i det digitala samhället 

Det saknas indikatorer - se avsnitt förslag på kompletterande statistik 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

Identitetsintrång

Utfall 2017 Utfall 2018



Digitaliseringsrådet – En lägesbild av digital trygghet 

 61/71 

Demokratin värnas i digitala miljöer 

 

8. Förtroendevalda som utsätts för ”digitala” hot och trakasserier 

Andel uppdelat på år (obs. bruten skala) 

Det är vanligt att som förtroendevald bli utsatt för ”digitala” hot eller trakasserier. 

Vanligast är att bli hotad eller bli påhoppad via sociala medier. Under 2016 uppger 13,5 

procent att de blivit utsatta. Sedan 2014 har andelen ökat med mer än 50 procent. Det är 

också relativt frekvent att få hotfulla e-postmeddelanden och att bli uthängd på internet, 

mer än 6 procent anger att så är fallet.  

 

1 

 

  

• Mer än 13 procent av de folkvalda blev under 2016 utsatta för hot eller påhopp via 

social medier. 

• 12 procent av de som är mellan 13 år och 16 år uppgav att någon varit elak mot dem 

eller att de varit utsatta för mobbning på internet eller via mobilen. 

• Bland de som är mellan 16 år och 25 år har tre av fyra fått utbildning i hur man 

värderar info på nätet. 
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9. Ungdomar som utsatts för ”digitala” hot och trakasserier  

Tolv procent av de som är mellan 13 och 16 år uppger att någon varit elak mot dem eller 

varit utsatta för mobbning på internet eller via mobilen. Bland de mellan 17 och 18 år har 

åtta procent blivit utsatta för hot via internet eller via mobilen. Det är även relativt vanligt 

att någon lagt ut bilder eller filmklipp mot ens vilja, tretton procent bland de i åldern 13 

till 16 år har blivit utsatt för detta. 

 

Figur 8: Har du själv råkat ut för något av följande på internet eller via mobilen under det 
senaste året (2016)?  Att någon eller några … (andel).Källa: Statens medieråd, Unga & medier 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://statensmedierad.se/download/18.7b0391dc15c38ffbccd9a238/1496243409783/Ungar%20och%20medier%202017.pdf
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10. Vuxna som har avstått från att skriva något på internet eller lägga upp 

bilder eller filmer.  

En på tjugo i den vuxna befolkningen har ”mycket ofta” avstått att skriva något eller lägga 
upp bilder eller filmer på internet på grund av oro för att bli utsatt för trakasserier eller 
hot. Sju procent har uppgett ”ganska ofta” och åtta procent har uppgett ”ganska sällan”. 

 

Figur 9: Vuxna som har avstått från att skriva något på internet eller lägga upp bilder eller 
filmer, andel i åldern 16-84 år, 2017 
Källa: Brottsförebyggande rådet; Nationella Trygghetsundersökningen 

* Observera att svarsalternativet "Skriver/lägger aldrig upp på internet" endast ingår i 
frågan om man avstått från aktivitet på internet av rädsla för att utsättas för brott. 
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https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba629118a7/1517212683473/2018_1_NTU_2017.pdf
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11. Fått utbildning i hur man värderar info på nätet 

Det är vanligare att yngre åldersgrupperna har fått utbildning i hur man värderar info på 

nätet. Bland de som är mellan 12 och 25 har ca 70 % fått utbildning. Endast åtta procent 

av de som är äldre än 76 år har gått en liknande utbildning. 

Figur 10: Fått utbildning i hur man vadderar info på nätet.   

Källa: Internetstiftelsen, Svenskarna och Internet 2018 

 

 

En trygg och mobil arbetsmarknad 
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Fungerande digitala marknader 

 

12. Antal som har köpt/beställt varor eller tjänster via internet 

Närmare fem miljoner handlade på nätet under första kvartalet 2017. Cirka 70 procent av 

dessa gjorde fler än tre inköp. Det är vanligt att totalt ha köpt för relativt stora belopp, 

knappt 1,4 miljoner handlade under den aktuella perioden för mer än 5000 kr. 

Figur 11: Antal som har köpt/beställt varor eller tjänster via internet, 16–85 år, 2017 
Källa: SCB, undersökningen ”IT-användning bland individer” 
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13. Antal som har köpt/beställt varor eller tjänster via internet och upplevt 

följande:  

Knappt en och halv miljon människor eller cirka 30 procent av de som handlar på internet 

har upplevt en längre leveranstid än utlovat. Det är också vanligt med tekniska problem 

vid beställning eller betalning, mer än en miljon hat upplevt detta. 750 000 konsumenter 

under 2017 har fått en felaktig vara eller tjänst levererade. 

Figur 12: Antal som har köpt/beställt varor eller tjänster via internet och upplevt följande, 16-

85 år.  Källa: SCB, undersökningen ”IT-användning bland individer” 
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14. Antal som inte har köpt/beställt varor eller tjänster via internet 

Över en miljon har avstått från att handla på nätet för att man föredrar att handla 

personligen, av lojalitetsskäl eller av gammal vana. Knappt 80 procent av dessa är äldre 

än 55 år. Det är även vanligt att avstå på grund av att man känner oro kring betalning via 

internet eller den personliga integriteten. Nästan 700 000 har gett uttryck för detta.  

 

Figur 13: Antal som inte har köpt/beställt varor eller tjänster via internet, 16–85 år, 2017 

Källa: SCB, undersökningen ”IT-användning bland individer” 
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Förslag på kompletterande statistik 

Att invånare och samhällets aktörer ska kunna känna sig trygga i ett digitalt samhälle är 
en självklarhet. Digitaliseringsstrategin sätter fokus på digital identitet, krav på säkerhet, 
digital integritet, demokrati i digitala miljöer, arbetsmarknad, fungerande digitala 
marknader samt trygga konsumenter. Den offentligt producerade statistiken i Sverige ger 
inte en heltäckande bild av dessa områden. 

Myndigheter och privata organisationer belyser via egna undersökningar och analyser hur 
tryggt Sverige är ur ett digitalt perspektiv. Med hjälp av denna kunskap har ett pussel av 
indikatorer kunnat redovisas i denna lägesbild. Utifrån en övergripande analys är vår 
bedömning att statistiken kan kompletteras. Några reflektioner med anledning av detta:   

• Urvalet av indikatorer kan tyckas godtycklig på grund av bristen på mätbara mål 
i strategin. 

• Området Integritet i det digitala samhället bör följas över tid via ny statistik. Till 
exempel skulle Datainspektionen kunna få i uppdrag att följa införandet av 
GDPR i företag, myndigheter och andra organisationer samt effekten för 
privatpersoner. 

• Data och tidsserier om i vilken utsträckning hot och trakasserier riktas mot 
opinionsbildare, till exempel folkvalda, politiker, journalister och konstnärer, 
sker i digitala kanaler är viktig. Bland annat saknas regelbunden statistik 
avseende hot och trakasserier mot journalister. Utan sådan samlad kunskap 
riskerar demokratin att försämras. 

• Att statistik om brott med digitala inslag, till exempel identitetsintrång, behöver 
följas och redovisas öppet. 

• Antalet IT-incidenter som händer i organisationer i samhället, både offentliga 
och privata, behöver följas över tid. 

• Statistik om hur konsumenter agerar som kunder på Internet är viktigt och kan 
förbättras med avseende på dess validitet. Den befintliga statistiken från SCB 
skulle med fördel kunna utvecklas med avseende på att följa olika marknader, 
till exempel kläder och sportutrustning. Även statistiken om problem som 
konsumenter upplever skulle kunna utvecklas, till exempel om man har råd att 
köpa tekniska verktyg som dator, surfplatta eller mobiltelefon, abonnemang, om 
vilseledande marknadsföring och om produktsäkerhet.   

• Samhällets transformation mot en plattformsekonomi, där arbetstagare i allt 
större utsträckning jobbar i och via virtuella organisationer behöver kvantifieras 
i syfte att kunna göra bedömningar huruvida insatser behövs från samhällets 
sida. 

• Det saknas jämförbara och aggregerade data om hur e-tjänster tillhandahålls 
och används på myndigheter på olika nivåer. 
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Bilaga 3 

Kontakter (organisationer vi träffat eller diskuterat med) 

     
Regeringskansliet  
(Socialdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, 
Finansdepartementet)  
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