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Digitaliseringsrådet tillsattes 2017 för att stödja regeringen i
dess arbete för att Sverige ska bli bäst i världen på att ta till
vara digitaliseringens möjligheter. Rådet består av personligt
förordnade experter och ledare i samhället som utifrån
sina olika perspektiv ger råd till regeringen i frågor som rör
digitalisering. Rådet har ett kansli till sitt förfogande som har i
uppdrag att analysera samhällets digitalisering och bidra med
stödjande underlag till regeringen och rådsmedlemmarna.
För att komplettera det arbete som hittills har gjorts inom
ramen för Digitaliseringsrådets verksamhet, som främst
bestått av analyser av läget i Sverige med utmaningar och
förslag på möjliga konkreta åtgärder, kläcktes idén om att
även bidra med tematiska reflektioner av mer principiell och
teoretisk karaktär. Konceptet har inneburit att ge några
profilerade experter och forskare, varav två rådsmedlemmar
och en extern, i uppdrag att inom ramen för en sådan
reflektion ge sin syn på utvecklingen inom något område som
identifierats som centralt för digitaliseringen av samhället.
Temat som här har valts att resonera kring har rubriken
Risk i en digital tid.
Att stödja visionen och arbetet med att Sverige ska bli bäst
i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är ett
strategiskt- och operativt viktigt arbete. Utöver visionen utgör
digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital
kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation
viktiga utgångspunkter för arbetet.
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Vi på Digitaliseringsrådet hoppas att vi med hjälp av dessa
tematiska reflektioner kan bidra med att ge fler perspektiv
som kan hjälpa till att svara på frågan hur det går med den
digitala omställningen i Sverige.
De förda resonemangen och medskicken har belyst frågor
och områden som fått stärkt aktualitet i och med att Coronapandemin slog till i Sverige och världen under början av 2020.
Pandemiutbrottet har blottlagt hur våra system fungerar –
nu fortsätter arbetet med att realisera regeringens mål i en
förhoppningsvis ännu högre takt.
Risk i en digital tid bör därför tas med i den analys som görs i
skrivande stund av regeringen och på så många olika håll runt
om i landet.
Digitaliseringsrådets kansli, Stockholm, november 2020.
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“Den största risken med digitaliseringen
just nu är att vi sedan ett decennium
implementerat digitala lösningar i stora
delar av samhället utan att de som
använder dessa lösningar har särskilt
stor kunskap eller erfarenhet om hur
den här teknologin funkar.”
Karim Jebari, doktor i filosofi
vid Institutet för framtidsstudier
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Beslutsfattande under
risk och osäkerhet
Karim Jebari, doktor i filosofi vid Institutet
för framtidsstudier

Ett beslut är en handling som en person som har minst två
handlingsalternativ kan göra. Ett beslut kan vara en aktiv
handling, där personen avsiktligt väljer ett av alternativen,
eller en passiv handling, där personen oavsiktligt väljer ett
alternativ. Ett exempel på ett passivt beslut är när en beslutsfattare inte förmår att välja mellan två alternativ, vilket leder
till att ett tredje alternativ i princip väljs. Att inte välja ett
alternativ är också ett beslut.

Ett beslut kan fattas under fyra
nivåer av kunskapsmässig status
1. Ett beslut under säkerhet är ett beslut där varje handlingsalternativ ger upphov till ett välkänt utfall. Detta gäller
i filosofiska tankeexperiment, till exempel “trolley-problemet”. Men det kan också gälla i vardagssituationer. När
jag står inför beslutet mellan gröt och yoghurt till frukost
kan vi säga att det råder säkerhet. Om jag väljer yoghurt,
så kommer utfallet bli att jag äter yoghurt.

roulett vet jag att två utfall är möjliga. Jag vet också
sannolikheten för de två olika utfallen, om jag vet hur
många kulor och kammare pistolen har.
3. Ett beslut under osäkerhet är ett beslut där ett handlingsalternativ ger upphov till flera substantiellt olika utfall, men
där sannolikheten för de olika utfallen inte är känd. Om jag
hittar en handgranat i mina barns sandlåda, så vet jag att
om jag plockar upp handgranaten kan den antingen explodera eller ej. Men jag vet inte vad sannolikheten för
en explosion är.
4. Ett beslut under stor osäkerhet är ett beslut där ett handlingsalternativ ger upphov till ett okänt antal substantiellt olika
utfall. Vi känner till vissa av de möjliga utfallen, men vi vet
också att det finns möjligheter som vi inte känner till. Om
jag säger upp mig från mitt jobb så vet jag att det finns en
möjlighet att jag blir arbetslös ett tag. Men jag vet att det
finns andra möjliga utfall som jag inte nu känner till.
Notera att “ett beslut under säkerhet/risk/osäkerhet/stor
osäkerhet” betecknar den kunskapsmässiga statusen hos
beslutsfattaren. Men begreppet “risk” kan också referera
till möjligheten att ett negativt utfall inträffar.

2. Ett beslut under risk är ett beslut där ett handlingsalternativ
ger upphov till flera substantiellt olika utfall, men där vi känner till sannolikheten för de olika utfallen. När jag spelar rysk
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Som sådan kan risk brytas ned i tre olika komponenter:
1. Fara är för systemet exogena processer eller händelser som
kan orsaka ett negativt utfall. En fara kan vara en fientlig
aktör, ett naturfenomen eller ett misstag orsakat av någon
som inte är en del av systemet.
2. Sårbarhet är ett systems endogena (inneboende)
egenskaper som bidrar till att öka sannolikheten för ett
negativt utfall eller öka skadan givet att ett sådant inträffar.
När det kommer till digital säkerhet kan sårbarhet handla
om buggar i mjukvara, outbildad personal som hanterar
system, dåliga rutiner, etc.
3. Utsatthet är gränssnittet mellan ett system och de potentiella farorna. Det är de aspekterna hos ett system som gör att
systemet eller dess sårbarheter kan komma i kontakt med
faran. I en digital kontext kan det handla om antal objekt
som är uppkopplade mot nätet. Varje sådant objekt ökar
utsattheten hos systemet. Att ha en offentlig mejladress
ökar också utsattheten för digitala faror.

Rådet reflekterar

6

En metafor för att illustrera ovan:
• Ett hushåll är sårbart för brandrisk om det innehåller mycket brännbart
material, om nödutgångarna är blockerade, om brandlarmet inte längre
funkar, om brandkåren inte kan komma fram på grund av vägarbeten.
• Ett hushåll utsätter sig för brandrisk om det finns tända ljus, gasspis,
barn som gillar att leka med eld, icke-jordade sladdar osv.
• Ett hushåll är i fara för brand om en cigarett fallit ned i papperskorgen,
om barnen leker kuddkrig nära adventsljusstaken, om någon har lämnat
en stekpanna med het olja på spisen.
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Elastisk säkerhet (”defence in depth”)

Tumregler för att hantera risker

En katastrof eller ett misslyckande kan ske i tre steg:

• Säkerhetsfaktorer. En säkerhetsfaktor är skillnaden mellan
hur mycket stress ett system klarar av och hur mycket stress
systemet förväntas klara av under kritiska förhållanden. Det
kan till exempel handla om kapaciteten i antal besökare som
en webbsida klarar och det förväntade antalet besökare
under toppbelastning. En god tumregel är att kapaciteten
ska vara mycket större än den förväntade toppbelastningen.

1. Krisen. Ett system utsätts för en fara.
Ex: en papperskorg börjar brinna efter att ett levande ljus fallit
ned i den.
2. Kaskaden. Ett systems sårbarheter gör att misslyckandet
inte kan kontrolleras och/eller att katastrofen expanderar
i en kaskad.
Ex: brandlarmet fungerar inte, föräldrarna är berusade och sover,
barnen får panik och välter en vodkaflaska i papperskorgen.
3. Katastrofen. Farans natur och systemets sårbarheter
innebär att skadan blir katastrofal.
Ex: barnen är inlåsta i lägenheten och kan inte ta sig ut,
elden sprider sig snabbt eftersom ett fönster var öppet.
Säkerhet kan organiseras elastiskt. Alltså att sätta in säkerhetsåtgärder i varje steg av systemets misslyckande. Men ofta
fokuserar säkerhet på att undvika steg 1. Det innebär att man
kan vara sämre förberedd att hantera ett misslyckande om
steg 2 eller 3 inträffar.

• Multipla säkerhetsbarriärer. En säkerhetsbarriär är ett system
vars syfte är att hindra en kris att expandera i en kaskad.
En säkerhetsbarriär kan vara ett övervakningssystem som
reagerar på anomalier och visar att ett system inte beter
sig som det ska, eller rutiner att granska kod medan den
fortfarande är ny eller genomgått omfattande förändringar.
• Eliminera sårbarheter. Att eliminera en sårbarhet kan vara
svårt, och vi kan ibland frestas i att försöka kontrollera sårbarheten genom lagstiftning, fysiska eller sociala barriärer.
Men så länge en sårbarhet finns i ett system, så är systemet
sårbart. Medel för att kontrollera och isolera sårbarheter är
ofta mindre robusta än vad vi tror.
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Tillämpningar kopplat till digitalisering
Resonemanget ovan har varit ganska teoretiskt och abstrakt.
Men det kan vara till viss nytta om vi ska försöka tänka på risk
och osäkerhet relaterat till digital teknologi.
Här är några konkreta råd:
• Blanda inte ihop ett beslut under risk med ett beslut under
osäkerhet. Detta är vanligare än vad man kan tro. Fundera
på följande exempel: Om Huawei skulle bygga ut Sveriges
5G-nät, vad är sannolikheten för att Kinas regering kommer
att kunna använda den 5G-infrastrukturen för att undergräva svenska säkerhetsintressen? Här kan man frestas att
dra till med en siffra. Men sanningen är att vi inte vet svaret
på den frågan. Det kan vara extremt sannolikt eller extremt
osannolikt. Ingen av dessa möjligheter bör uteslutas.
• Fokusera på att reducera sårbarhet och utsatthet i samhället.
Inom säkerhetsarbete fokuserar man ofta på att identifiera
och minska risken för eller helt eliminera faror. Men ibland
kan man få en större minskning av risken om man fokuserar
på sårbarhet och utsatthet. Ex: i dessa dagar jobbar många
hemma, även politiska tjänstemän som har känslig information i sina datorer. Hur säkra är deras hemmanätverk? Vilka
andra har tillgångar till dessa nätverk?

• En sårbarhet kan vara tillfällig, men ändå väldigt farlig
om vi samtidigt är utsatta för fara. Ex: Sociala medier är
en sårbarhet. I händelse av en kris, till exempel Covid-19 pandemin, kan vida spridd desinformation leda till att en
stor andel av befolkningen vägrar vaccinera sig. Det kan
orsaka en kaskad av dödsfall.
• Felaktiga säkerhetsrutiner är en sårbarhet. I vissa sammanhang
uppstår ett fenomen som kallas för “säkerhetsteater”. Det är
säkerhetsrutiner som ser bra ut och kan bidra till att de
ansvariga för en verksamhet har något att skylla på, men
som i själva verket inte ökar säkerheten nämnvärt, och i
vissa fall utgör en allvarlig sårbarhet. Ett exempel på en
rutin som är farlig säkerhetsteater är att tvinga anställda
att ändra sina lösenord regelbundet. Rutinen bidrar i
princip inget till säkerheten, eftersom folks nya lösenord
tenderar att vara väldigt snarlika det gamla lösenordet
(ex: “sk0rpa1”
“sk0rpa2”). Mejl som kräver att anställda
ska ändra sitt lösenord är dessutom en klassisk nätfiske-strategi, som en verksamhet gör sig mer sårbar
för om de anställda förväntar sig att få just sådana mejl.
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Vilka risker och möjligheter innebär Coronapandemin
för den digitala omställningen i samhället?
• Att en större andel jobbar hemifrån är positivt i många
avseenden, men det innebär en stor ökning av sårbarheten
och utsattheten för cyberbrottslighet. Risken är särskilt
stor för personer som jobbar med känsliga uppgifter
och affärshemligheter.
• Hemmanätverk har sällan lika bra digital säkerhet som
nätverk på en arbetsplats.
• Vissa hemmanätverk är dessutom fysiskt tillgängliga
för allmänheten som vissa professionella nätverk inte
är (t ex från gatan utanför en lägenhet).
• Anställda delar ofta nätverk med andra personer i sitt
hushåll, och dessa kan ha osäker hårdvara eller mjukvara.
• Anställda delar ibland datorer med andra personer i sitt
hushåll, och dessa utgör en risk om de använder en dator
med känsliga uppgifter på ett ansvarslöst sätt.
• Att förlita sig på kommunikation över videosamtal är också
problematiskt, när många av dessa hålls i digitala mötesrum
där vem som helst som har länken kan komma in.
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• Digital smittspårning är en ny och unik möjlighet att
effektivisera smittskyddsarbetet. Men digital smittspårning
kräver inte nödvändigtvis ny teknologi, utan nya regler och
lagar. Sydkorea har med viss framgång använt sig av
fyra möjligheter för smittspårning.
• GPS-data från mobiltelefoner.
• Transaktionsdata från betalkort.
• Obligatorisk registrering med namn och telefonnummer
för alla besökare i restauranger, barer, biografer mm.
• Data från övervakningskameror. Vissa (men inte en
majoritet) av dessa har varit så kallade “smarta kameror”
som kan identifiera en person med hjälp av ansiktsigenkänningsalgoritmer (AI).
• Svenska myndigheter har de teknologiska möjligheterna
att göra något liknande, möjligen med undantag för
smarta kameror. Det huvudsakliga hindret här är juridiskt
och politiskt.
• Kina har i större utsträckning använt sig av AI för att bekämpa
coronaviruset.
• Ex: Smarta infraröda kameror kan identifiera personer med
feber på tunnelbanestationer

• Digital desinformation. När vi drabbas av kriser uppstår ett
stort behov av information. Människor vill förstå vad som
händer och hur de kommer att påverkas. I en sådan situation
kan ett informationsvakuum uppstå om myndigheter inte
informerar allmänheten tillräckligt bra. Ibland kan motvilja
att kommunicera bero på att man är genuint osäker
på vad som stämmer. Men när ett informationsvakuum
föreligger, är det en sårbarhet som kan exploateras av
desinformationsagenter för att etablera ett eget narrativ.
Hittills har myndigheterna varit ganska bra på att
kommunicera om pandemin, men mycket litet har sagts
om ett framtida vaccin, av det enkla skälet att det inte
finns så mycket att säga om saken. Men i detta vakuum
har antivaccin-aktivister mobiliserat sig och vuxit mycket
snabbt. Antivaccingrupper på Facebook är nu klart
mycket större än grupper som informerar om vaccin.
Detta kan bli ett stort problem om och när ett vaccin
mot SARS-CoV-2 finns tillgängligt.
• På senare tid har möjligheten att använda sig av maskininlärningsalgoritmer för att göra prediktioner om sociala utfall
diskuterats. Till exempel används en mjukvara som kallas
”COMPAS” i amerikanska domstolar för att bedöma
återfallsrisken hos dömda. Ett problem med den här
typen av mjukvara är att den förutsätter att myndigheter
samlar stora mängder data om medborgare, något som
alltid bär med sig en risk.
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Medskick
Den största risken med digitaliseringen just nu är att vi
sedan ett decennium implementerat digitala lösningar i
stora delar av samhället utan att de som använder dessa
lösningar har särskilt stor kunskap eller erfarenhet om hur
den här teknologin funkar. Detta har medfört att många
tekniska system, även sådana som styr samhällskritiska
funktioner, sannolikt är sårbara. Dessutom är en stor
andel av de säkerhetsrutiner som finns kring digitala
system huvudsakligen “säkerhetsteater”.

• Vi behöver också ha en myndighet som tar fram riktlinjer och
rekommendationer för hur säkerhetsrutiner med avseende på
digitala verktyg bör se ut, så att vi slipper så kallad “säkerhetsteater”. Det är viktigt att betona att ineffektiva säkerhetsrutiner
gör ett system mindre säkert.
• Verka för en EU lagstiftning som reglerar kryptovalutor,
som till exempel Bitcoin. Dessa produkter innebär en
omfattande digital sårbarhet och används huvudsakligen av
personer som har kriminella uppsåt. En stor andel av den
digitala kriminaliteten faciliteras med hjälp av just Bitcoin.

• Vi behöver en grundläggande översyn över den digitalisering
som har skett, med fokus på kritisk infrastruktur.
• FRA erbjuder en palett av tekniskt inriktade tjänster som
exempelvis varningssystem, IT-säkerhetsanalyser och signalskydd till myndigheter, kraftverk, vattenreningsanläggningar,
trafiksystem, flygledningssystem etc.. Men myndigheter och
organisationer kommer också att behöva samarbeta mer för
att försvara nationens digitala integritet som en central del
av totalförsvaret Den här typen av granskning borde dessutom
göras obligatorisk.

Karim Jebari, doktor i filosofi vid Institutet för Framtidsstudier
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“Om vi inte förstår hoten kan vi inte heller
bedöma risken. Och kan vi inte bedöma risken
kan vi inte ta säkerhetsarbetet på allvar, och
då kan vi också drabbas av allvarliga skador.”
Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef vid
Internetstiftelsen och ledamot i Digitaliseringsrådet
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Riskhantering och riskkultur
Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef vid
Internetstiftelsen och ledamot i Digitaliseringsrådet

Författaren Ulrich Beck skrev 1992 en bok om risksamhället.
Enligt honom var risk en fundamental del av det moderna
samhället men att det fanns problematiska aspekter med
den utvecklingen.
Risker och hur de hanteras måste finnas med i en verksamhets
strategier, affärsmodeller och utvecklingsplaner. Osäkerhet
speglas i den interna styrningen och kontrollen, i fördelning
av ansvar och incitament. Därför krävs det information som
ger ett underlag för relevant riskbedömning och handlande.
En del av handlandet kan vara att acceptera risk, men då på
ett konkret beslutsunderlag. Det är aldrig en bra strategi att
ignorera risk och sticka huvudet i sanden. Den som tar en
risk och “klarar det” blir beundrad och hjälteförklarad. Risk blir
dåligt först när den resulterar i misslyckanden och förluster.

Under senare år har man talat om att ha ett riskbaserat
förhållningssätt till säkerhet. Men vad innebär det i praktiken?
Som människor underskattar vi ofta risker som vi tar medvetet
samtidigt som vi överskattar risker i situationer vi inte kan
kontrollera. Ett exempel: Vi överdriver ofta spektakulära
men sällsynta risker och tonar ner mer vanligt förekommande
risker. Vi oroar oss mer för jordskalv än för att halka på
badrumsgolvet, även om det senare dödar långt fler människor.
Digitaliseringen innehåller många risker - för intrång,
datorhaverier, dataläckage med mera. Därför behöver vi arbeta
oftare och regelbundet med riskbedömningar. Riskmedvetande
och balanserad riskbedömning gör sig bäst i grupp. På så sätt
blir analysen mer allsidig och risktagandet mer medvetet och
kunskapsbaserat. Som enskild kan det vara svårt att överblicka
och värdera de risker eller brister i säkerheten som finns i
verksamheten och som är avgörande för framgångar. Individen
har svårt att förbereda sig för egen del om verksamheten som
helhet inte gör riskbedömningar och förmedlar resultatet.
Inriktningen på säkerhetsarbetet har traditionellt bestämts av
de tekniska förutsättningarna. Omfattningen av insatserna har
påverkats av samhällets syn på risker och riskhantering, ofta
formulerade i politiska processer.
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Digitaliseringen, den fjärde industriella revolutionen, innebär
att i det närmaste alla verksamheter är beroende av IT-system
och därmed IT-säkerhet. Vi kan tala om tre nivåer av säkerhet:
1. Informationssäkerhet – omfattar skydd av all information,
inte bara den digitala utan också exempelvis den talade och
pappersbundna.
2. IT-säkerhet – den delmängd av informationssäkerhet
som omfattar skydd av IT-baserade informationssystem
mot företeelser som naturkatastrofer, handhavandefel,
felbedömningar, avgrävda kablar, bränder, brister i hårdvara
och applikationer.
3. Cybersäkerhet – den delmängd av IT- och informationssäkerhet som omfattar skydd av informationssystem mot
antagonistiska hot för att exempelvis slå ut en kritisk samhällsfunktion, eller genomföra brott riktade mot individer som stölder av en identitet och kontokortsbedrägerier,
vilket bidrar till att destabilisera en nation.
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Rädsla har aldrig varit någon bra rådgivare, vare sig i
privatlivet, på jobbet eller i samhället i stort. Hinder för en
positiv utveckling inom våra digitaliseringssträvanden är:

Därför är det viktigt att hantera risk från olika håll, både
proaktivt genom förebyggande åtgärder och reaktivt genom
återställande åtgärder.

• Bristande kunskap

Alla former av innovationer och företagande får ändå anses
vara förenade med risk. Det kanske inte går som vi tänkt, eller
det går mycket bättre än vi tänkt. Oavsett behövs beredskap
för att ändra sina strategier och planer och ställa om till en ny
situation, en ny verklighet.

• Bristande förmåga
• Bristande motivation
• Bristande tillit
Hotet är dessutom ofta asymmetriskt, med väldigt små
medel kan en förövare skapa mycket stor förödelse.
Angreppen blir också mer avancerade; dynamiska, smygande
och slår framgångsrikt omkull mer traditionellt försvar som
brandväggar, intrångsdetekteringssystem, skydd mot skadlig
kod med mera. Vi behöver fortfarande ha det också, men
det behövs mer.

Vad som är dåligt för vissa kan vara bra för andra. Det
man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen. En
företagare med en entreprenörs sinne har kanske förmåga
att se en risk som en möjlighet och därmed skapa fördelar
för verksamheten. En annan, mer formellt och byråkratiskt
inriktad företagare ser till att ha ett färdigt alternativ, en plan
B som är dokumenterad och klar och klarar att hålla näsan
över vattenytan även i svåra tider.
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Från säkerhetskultur till riskkultur
Säkerhetskulturen är de gemensamma attityder, värderingar
och uppfattningar som vi människor har i förhållande till
informations- och annan säkerhet i olika sammanhang.
Säkerhetskulturen har till exempel stor betydelse för hur
man arbetar. Det som kännetecknar en god säkerhetskultur
i en verksamhet är att ledningen prioriterar och hanterar
säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att de är
en del av “kulturen”. Här ligger mycket av de förebyggande
och korrigerande åtgärder som krävs för att hålla en bra nivå.
En risk-kultur är ett system av värderingar och beteenden
som formar beslut kring risk och riskhantering och påverkar
beslut och aktiviteter, både formellt och informellt. En formell
riskhantering är exempelvis verkningslös i en verksamhet
om man inte samtidigt lyckas etablera en god riskhantering
med intern styrning och kontroll. I risk-kulturen ingår att
tolka regler och styrande dokument utan att missförstå eller
misstolka dem, med eller utan avsikt. Att etablera en riskkultur kräver ett strukturerat arbete som är rätt utformat
och stödjer verksamhetens långsiktiga mål.
Om verksamhetens ledning bara består av personer som är
obenägna att ta risker blir resultatet i värsta fall mängder av
missade möjligheter. Om verksamhetens ledning bara består
av personer som är extremt riskbenägna blir resultatet i värsta fall överinvesteringar, felsatsningar, konkurs och undergång.
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Upplevd risk - faktisk risk
Vi överreagerar på:
•
•
•
•

Medvetna handlingar
Sådant som stör våra moralbegrepp
Omedelbara hot
Snabba förändringar

Vi underreagerar på:
•
•
•
•

Olyckor, abstrakta händelser och naturfenomen
Sådant som inte stör våra moralbegrepp
Långsiktiga hot
Hot som uppstår långsamt och över lång tid

På grund av ovan oroar vi oss mer för mjältbrand än för
influensaepidemier. Influensa är en naturlig händelse
medan mjältbrand sprids genom en medveten handling.
Terrorism orsakar mycket mer ångest än vanliga gatubrott,
även om de senare kräver många fler liv.

Hjärnan är också en fantastisk ”stick medan du kan-maskin”
som konstant skannar efter saker att undkomma. Det är vad
hjärnan har gjort i flera hundra miljoner år, och för bara några
få miljoner år sedan lärde sig däggdjurshjärnan något nytt: att
förutsäga tid och plats för en fara innan den hände. Vår förmåga
att undvika problem genom att förutse dem är en av hjärnans
mest slående innovationer, och vi skulle inte ha tandtråd
utan den förmågan. Men den innovationen är bara i början
av sin utveckling. Man skulle kunna säga att applikationen som
gör det möjligt för oss att reagera på exempelvis att ett föremål
kastas mot oss är urgammal och pålitlig, men finessen som
gör det möjligt för oss att bemöta hot som hägrar i en okänd
framtid håller fortfarande på att beta-testas.
Den mänskliga hjärnan är väldigt känslig för förändringar av ljus,
ljud, temperatur, trygg, storlek vikt och massor av annat. Men
om graden av förändring är tillräckligt långsam kommer den att
passera obemärkt. Lite som den kokta grodan – om ni hört talas
om den. Analogin är att om du tar en groda och stoppar den i
kokande vatten, hoppar den ut direkt, men om du stoppar den i
kallt vatten och kokar det kommer den stanna kvar och till slut dö.

Om två flygplan störtat in i två skyskrapor i New York efter
att ha träffats av blixten skulle förmodligen ganska få av oss
kunna säga vilket datum det hände. Nu vet hela världen vad
9/11 betyder.
När människor känner sig förolämpade eller äcklade gör de i
allmänhet något åt det – demonstrerar, röstar eller slår varandra i skallen. Moralkänslor är en signal till hjärnan att agera.
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Med ett övergripande perspektiv på digitalisering och säkerhet
är det inte mycket som är nytt, det dyker däremot upp ständigt
nya sätt att exponera brister och sårbarheter. Det som kan
uppfattas som nytt nu är att pengar är en styrande faktor. Med
pengar som drivkraft kommer entreprenörer ständigt att inte
bara hitta nya sätt att skapa tjänster och upplevelser, utan också
nya sätt att ta kontroll över andras system och datorer och
styra deras beteende. Det mesta av detta är inte alls tekniskt.
Vi vill gärna tro att världen är god, att ingen kan tänka sig att
stjäla eller tänka sig att försöka ta reda på våra hemligheter
eller slå ut samhällsviktig infrastruktur. Om vi inte förstår
hoten kan vi inte heller bedöma risken. Och kan vi inte bedöma
risken kan vi inte ta säkerhetsarbetet på allvar, och då kan vi
också drabbas av allvarliga skador. Vår naivitet är förmodligen
det enskilt största hotet.

Rådet reflekterar

19

Säkerhetsarbetets huvudsakliga områden
• Att veta - underrättelse och riskbedömning
• Att skydda - förebyggande och skadereducerande åtgärder
• Att leda och hantera - incidenthantering/krishantering och
återställande till det normala
Om vi bara fokuserar på säkerhet kan teknik och innovationer
drabbas av att bli obekväma eller till och med oanvändbara
för användaren. Säkerhet utan bekvämlighet kommer förmodligen att hindra utvecklingen av digitala tjänster och därmed
minska förtroendet. Det faktum att mer och mer av våra
data lagras “i molnet” förmedlade via appar från tjänster och
IoT-enheter betyder att allt känsligare typer av data är mer
sårbara än någonsin för att bli hackade. Som slutanvändare förutom att skydda din egen miljö - är allt du kan göra att lita
på att den som ligger bakom prylen, tjänsten, appen har tänkt
på säkerheten och allt går rätt till.

En evig ström av appar hittar vägen till vår dagliga närvaro
på internet. Vissa av dem innebär stora risker när det gäller
skadlig kod. Google rapporterade att de tog bort 700 000
skadliga appar från Google Play 2017, en ökning med 70
procent jämfört med året innan. Samtidigt litar vi användare
på appar och mobiler, båda innehåller sårbarheter.
Målet är inte att vi som slutanvändare ska lita på allt, men vi
måste lära oss att sätta vårt tillit på rätt nivå. Alla som driver
ett företag, utvecklar en tjänst eller deltar i något projekt
behöver kämpa för att vinna användarens förtroende sitt
företag, sin tjänst eller projekt. Säkerhet genom design och
säkerhet som standard är vårt huvudmål. Vi kan inte utbilda
slutanvändare till den punkt där de verkligen blir befriade
från oro för att drabbas av problem eller från att göra vad
de behöver göra för att skydda sig själv och sin digitala miljö.
Vi måste däremot minska möjligheten att utnyttja sårbarheter
och vi måste minska den potentiella skada som en sådan
sårbarhet kan åstadkomma.

Användare av internet och digitala tjänster uppvisar ofta en
blandning av både naivitet och en ohälsosam nivå av tillit. När
något ansluts till internet blir det en del av internet och utsätts
för miljontals potentiella angrepp. Virus, maskar, trojaner och
spionprogram kan hamna på ditt system om du laddar ner
en fil eller ett program från internet, om du öppnar en fil som
följer med ett mejl, klickar på länkar du får via sociala medier
eller besöker en webbplats som sprider skadlig programvara
genom oskyldiga annonser, till exempel ”malwaretising”.
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Allt mer komplexa digitala nätverk och ett ökat beroende
av nätverksbaserade tjänster inom alla delar av samhället
innebär ökade krav på säkerhet. För att öka Sveriges
framtida IT- och cybersäkerhet bör vi ta fram en systematiskt
underbyggd lägesbild, och kartlägga konsekvenserna av
dagens monokulturer, det vill säga att endast ett fåtal system
används, för att minska risken med ”single point of failure”
(Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 2019). Med hjälp
av en så långt som möjligt transparent process bör en
ekonomiskt rimlig nivå för samhällets informationssäkerhet
identifieras. Händelser som väntas inträffa relativt ofta, säg
vart femte år, klarar marknadsaktörerna av att hantera genom
att de är relativt enkla att kalkylera. Men för händelser som
beräknas inträffa vart femtionde år krävs åtgärder och ett
ansvarstagande från staten (Vetenskapsrådet 2018).

Vårt samhälle bygger på ökad användning av internet
och internetteknik. Detta gäller för såväl grundläggande
samhällsfunktioner som individernas vardag. Därmed
ökar exponeringen för attacker från enskilda hackare
och organisationer.

Medskick

• Identifiera riskerna med användningen av ett visst system.

Säkerhetsarbetet under den fas av digitaliseringen vi är inne
i just nu påverkas av ett antal megatrender

• Analysera riskerna för att kunna bedöma deras negativa
konsekvenser och hur dessa kan hanteras.

Det samlade värdet på digitala system ökar. Värdet ska ses
som dels de direkta intäkter och besparingar som uppkommer
genom användningen av systemen, dels kostnaderna för att
använda alternativa lösningar.

• Slå fast vår riskaptit, det vill säga i vilken grad vi är beredda
att ta risker för att dra nytta av de positiva effekterna av att
använda ett system.

De digitala systemen grundas på allt färre tjänster som
tillhandahålls av ett fåtal producenter. Swish och BankID är två
exempel. Om dessa slutar att fungera blir konsekvenserna
omedelbara och omfattande. Ett viktigt betalningsmedel
(Swish) förloras och det går inte att sköta bankaffärer och
myndighetskontakter (BankID).

Allt större brist på kompetens och kunskap för att bedöma och
hantera risker. Antalet specialister inom det komplicerade
säkerhetsområdet är redan idag få och minskar jämfört med
behovet. Det finns också brister i kunskaper och insikter
hos politiker och andra beslutsfattare om riskernas karaktär,
omfattning och hantering (ESV 2018).
En konstruktiv diskussion om risk och säkerhet måste därför
utgå från tre grundläggande aspekter av riskhantering:

• Några aktiviteter som kan leda till ökad säkerhet. Genom
kontinuerlig övervakning av kvaliteten på internets infrastruktur i Sverige skaffar vi oss en aktuell bild av vilken
funktionalitet och tillgänglighet den håller i olika avseenden.
Genom mätningar och faktainsamling analyseras avvikelser
och trender. Vid behov uppmärksammas specifika brister
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och missförhållanden. Syftet är att bidra till att infrastrukturen har en god funktionalitet och hög tillgänglighet som
också ständigt förbättras i takt med den tekniska utvecklingen. En grundskyddsnivå specificeras som är särskilt
inriktad på säkerhet i basfunktioner på internet som IP,
DNS, webb och e-post.
• Informationssäkerhet är affärskritiskt – och det måste få
kosta pengar, men inte hur mycket som helst. Bara tillräckligt för att minska sannolikheten för att något ska inträffa
som vi inte vill ska inträffa eller lindra konsekvenserna när
något inträffar ändå. En uppskattning från 2017 visade att
85 procent av en verksamhets tillgångar är i digital form,
så det borde inte komma som någon överraskning att
marknadens och användarnas inställning och välvilja är
direkt länkad till hur informationssäkerheten hanteras i
verksamheten. Delar av den offentliga förvaltningens anslag
bör öronmärkas för systematiskt arbete med informationssäkerhet och säkerhetshöjande åtgärder. Ledningen för de
statligt ägda bolagen och för kritisk infrastruktur bör åläggas
att arbeta systematiskt med informationssäkerhet.
Regeringen bör utse en Chief Risk Officer för digitaliseringsarbetet som ska ha ett helikopterperspektiv på de
aggregerade risker som uppstår i vissa kluster (som när
alla väljer samma programvara, samma leverantör av
infrastruktur, samma krypteringsalgoritmer, samma
DNS-leverantör etc.). Samhället är helt beroende av en
fungerande digital infrastruktur. Under senare år har
tekniska fel och andra störningar slagit ut vitala samhällsfunktioner. Digital infrastruktur är resultatet av en rad

privata aktörers beslut och initiativ. Ingen har hela bilden.
Därmed ökar riskerna för lägre infrastruktursäkerhet,
driftsäkerhet och robusthet. En långsiktig handlingsplan
för utbyggnad av en robustare infrastruktur måste tas fram.
• Om en pryl drivs med el kommer den vara online. Och även
om den mot förmodan inte skulle vara online, är det lika bra
att räkna med att den är online. Vi ska inte tänka i termer
av skydd eftersom skydd är, om än inte meningslösa, bara
ena halvan av IT-säkerhet. Vi behöver ett nytt paradigm. Det
nya paradigmet är att vi är hackade. Alla är hackade, och om
man mot förmodan inte är hackad är det lika bra att agera
som man vore hackad. Om inte annat blir det ett faktum
förr eller senare. Det är ett annat sätt att hantera risker och
osäkerheter. Kompetensen på området måste höjas, både
på bredden och på djupet.

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef vid
Internetstiftelsen och ledamot i Digitaliseringsrådet
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“Digitaliseringsrådet har sitt fokus på
digitaliseringsfrågor. På detta område finns det
stora utmaningar för ansvarsrätten. Det finns
t.ex. fortfarande svåra frågor att bena ut som
rör hur data och information ska kategoriseras
i den juridiska begreppsapparaten”
Mårten Schultz, professor i juridik vid Stockholms
universitet och ledamot i Digitaliseringsrådet
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Rättsligt ansvar,
normsystem och risk
Mårten Schultz, professor i juridik vid Stockholms
universitet och ledamot i Digitaliseringsrådet

Frågor om ansvar förekommer i åtskilliga normativa sammanhang. Reglerna ser olika ut i etiska, religiösa eller juridiska
normsystem men i alla dessa sfärer finns regler som förklarar
följderna av att normerna överträds eller på annat sätt
inte följs.
I juridiska normsystem - som står i fokus för detta avsnitt - är
ansvar ofta knutet till risker och risktagande. Innan förhållandet
mellan risk och juridiskt ansvar kan behandlas måste något
sägas om vad som avses med “juridiskt ansvar”.

människors liv eller hälsa genom att sprida allvarlig sjukdom.
På ett generellt plan är dock det straffrättsliga systemet mindre
fokuserat på risker än på fullbordade fakta. Det är inte risken
för att döda någon som står i centrum utan situationen där
någon faktiskt dödat någon; mordförsöket står i skuggan
av mordet.
Det är således inte risktagandet som utgör basen för
straffrättens ansvarsmodell. Straffrättens ansvarstänkande
har uppsåtet som utgångspunkt. Uppsåtsbegreppets kärna
är avsikten. Gärningspersonen har ett ansvar för en persons
död för att hon ville döda personen. Uppsåtsbegreppet är
mer komplext än så - det kan räcka med att vara likgiltig för
att ens handlande kunde leda till en annan persons död för
att uppsåt ska anses föreligga - men inte heller i sin utvidgade
form använder uppsåtsbegreppet riskbedömningar i någon
betydande utsträckning.

I folkmun används ofta juridiskt ansvar som en beteckning
för straffrättsligt ansvar. Straffrätten sätter upp regler för vad
man inte får göra och i viss mån regler om vad man måste
göra. Den som inte följer dessa regler ådrar sig ett ansvar.
Ansvaret medför ett straff, som fängelse eller böter.

Straffrätten är emellertid bara ett av flera juridiska
ansvarssystem. Civilrätten innehåller ett annat ansvarssystem, som i grund och botten bygger på en fördelning av
ansvar utifrån risk. I många rättsordningar har emellertid
sättet som riskmomentet kommer in i analysen genomgått
en radikal förändring.

I straffrätten finns det regler som sätter risken i centrum.
Det gäller t.ex. för regler om att någon utsätter annan för
fara. Framkallande av fara för annan är ett exempel. Ett annat
exempel, som har tilldragit sig mer uppmärksamhet under
våren 2020 än någonsin tidigare är brottet spridande av gift
eller smitta som kriminaliserar att framkalla allmän fara för

I skadeståndsrätten regleras relationer mellan enskilda,
människor eller juridiska personer, men även relationer mellan
det allmänna och enskilda. Skadeståndsrättens ansvarsmodell
vilar på ett balanserande av två kluster av intressen: Intresset
av att kunna interagera, kommunicera och handla med andra
personer och intresset av att inte utsättas för skada. Den
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centrala skadeståndsrättsliga ansvarsnormen kokar ned
denna modell till en avvägning, där ansvaret beror på
vilken risk för skada som fanns när den potentiellt ansvariga
agerade, vilka effekter ett materialiserande av den relevanta
risken kunde antas medföra (det är värre att riskera att
döda någon än att riskera att orsaka någon en liten förlust)
samt vilka möjligheter den agerande (eller i vissa fall den
icke-agerande) hade att undvika eller reducera risken.
Jurister kallar detta för culparegeln. Den har utgjort en
grundbult i juridikens ansvarstänkande i flera millennier.
Riskbedömningar aktualiseras inte bara i civilrättens
prövningar av om det finns en grund för ansvar. Förutom att en
grund för ansvar (typiskt sett: konstaterad oaktsamhet) måste
konstateras fordras även att en skada faktiskt uppkommit
(skaderekvisitet) och att anledningen till att skadan uppkommit
var grunden för ansvaret (kausalitetsrekvisitet). Här har
traditionellt riskanalysen inte haft samma centrala position.
Huruvida skada eller kausalitet föreligger är, enligt den
sedvanliga begreppsbildningen, något binärt. Antingen har
offret brutit benet, fått sin klocka förstörd eller blivit bedragen
på sina pengar, eller inte. Antingen var anledningen till
benbrottet, den förstörda klockan eller det tömda kontot den
ansvarsgrundande händelsen, eller inte. I den mån osäkerhet
förekommer löses det genom bevisregler. Bevisreglerna är
liksom de traditionellt använda skadeståndsbegreppen binära
till sin karaktär. Antingen har bevisbördan, som oftast ligger på
den person som begär ersättning, uppfyllts eller inte. Någon
gradering utifrån osäkerhetsantaganden är inte möjlig, enligt
den gällande uppfattningen.

Det traditionella synsättet har emellertid utmanats. I en alltmer
komplex värld har allt-eller-inget kommit att framstå som alltför grovhuggna. I olika rättsordningar, liksom i internationella
projekt där modellagsförslag tagits fram mot bakgrund av ett
rättsjämförande arbete, har alternativa ansvarsmodeller tagits
fram. Enligt dessa integreras sannolikhetsanalyser, oftast just i
formen av riskanalyser, i de grundläggande ansvarskriterierna.
En effekt är att ansvar är något som kan föreligga i grader,
där graderingen sker just utifrån sannolikhetsbedömningar.
För att konkretisera kan tas några exempel på situationer
där problemet uppkommer innan några rättsliga reaktioner
på problemen presenteras. Under vissa omständigheter kan
en person som på ett i och för sig ansvarsgrundande sätt
exponerats för något farligt - ett gift, strålning, en potentiellt
skadlig substans - ha svårt att visa att hon har drabbats av
en skada. Det kan finnas flera skäl till det. Om exponeringen
är en farlig substans kan det i vissa fall ta lång tid från
exponeringen till att det visar sig om någon skada verkligen
uppkommit. I en sådan situation kan en rätt till skadestånd
vara preskriberad innan skadan ens visat sig. Det kan också
vara så att den risk som exponeringen medförde inte är
tillräckligt hög för att fångas upp av de skadeståndsrättsliga
begreppen. Undersökningar kanske visar att exponering för
någon form av strålning på populationsnivå ökar risken för
cancer från, säg, 0.1 % till 10 %. En person som exponerats för
denna strålning och utvecklat cancer kan ha svårt att bevisa
att det faktiskt var strålningen som orsakade sjukdomen - det
fanns en risk för cancer även tidigare.
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I vissa situationer där dessa frågor uppkommer så framstår
den riskutsattas position som alltför svag ur den traditionella skadeståndsrättens perspektiv. Kombinationen
av preskriptionsregler, de skadeståndsrättsliga begreppen
och bevisbördan omöjliggör ofta för den som utsatts för
risken att utkräva ansvar. Det kan framstå som orimligt.
En invändning är att regelverket i praktiken lämnar en
skadelidande utan effektiva rättsmedel för att kunna utkräva
den ersättning som hon borde ha rätt till. Det kan också
framstå som en orättvis allokering av risk, eftersom det
traditionella synsättet innebär att rationella företag i vissa
sammanhang kan exponera hela befolkningsgrupper för risker
i samband med sin verksamhet utan att i praktiken riskera att
hållas betalningsskyldig. (Detta tema har t.ex. aktualiserats
när nordamerikanska och europeiska företag bedrivit
verksamhet i länder i tredje världen på ett miljöfarligt
sätt, vilket påverkat lokalbefolkningen.) Slutligen kan det
även finnas rättsekonomiska argument som talar för att
kostnaden för risker bör allokeras till den som ger upphov
till risken (internalisering).
Det här är bakgrunden till de rättsliga innovationer som tagits
fram för att möta dessa problem. En sådan innovation är ett
nytt begrepp som inkluderar riskanalysen i ett skadebegrepp.
Förlust av chanser eller möjligheter (”loss of chance”; ”perte
d’une chance”) ersätts i många, möjligen de flesta, europeiska
rättsordningar. Det finns därtill en sådan ersättningsmöjlighet

inom ramen för Europakonventionens gottgörelseregel. I
dessa sammanhang betraktas en riskt som en självständig
form av skada – en minskad chans att överleva, t.ex. betraktas
som en skada i sig själv. Loss of chance-doktrinen rör sig
vanligtvis inom sfären för skadebegreppet.
I andra sammanhang har lösningar istället sökts i
orsaksbegreppet. Sannolikheter kan härvid beaktas inom
ramen för en probabilistisk kausalitetssyn. En riskexponering
som medför 10 % högre sannolikhet för en viss skada kan
inom ramen för en sådan syn betraktas som en orsak till
tio procent. Probabilistiska orsaksmodeller skaver i en
svensk kontext, men har kommit till uttryck bland annat
i modellagsförslaget Principles of European Tort Law.
En tredje modell tar sikte på marknadsandelar, som har sin
bakgrund i en rättsutveckling i USA (Kalifornien). I ett känt
fall ansåg domstolarna att det var orimligt att den som påstår
sig ha skadats till följd av ett läkemedel som producerats av
flera läkemedelsbolag måste precisera exakt vilket företags
generiska läkemedel det var som orsakade skadan och
dessutom bevisa att det var just detta företags produkter
som användes. Som en konsekvens har domstolarna i vissa
fall funnit att samtliga som varit verksamma på en marknad
får bära ett kollektivt ansvar, som i praktiken delas upp efter
marknadsandelar. (Se främst Sindell v. Abbott Laboratories,
26 Cal. 3d 588, 163 Cal. Rptr. 132, 607 P. 2d 924 från 1980).
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Riskorienterade ansvarsmodeller
kopplat till digitalisering
I Sverige har dessa riskorienterade ansvarsmodeller ännu
inte fått riktigt fäste. Det finns dock starka skäl som talar
för att de behövs. I Sverige är det troligen inte i första hand
vid fysiska skador - på människor eller saker - som behovet
är störst utan snarare vid ekonomisk skada och möjligen
även vissa ideella skador. Digitaliseringsrådet har sitt fokus
på digitaliseringsfrågor. På detta område finns det stora
utmaningar för ansvarsrätten. Det finns t.ex. fortfarande
svåra frågor att bena ut som rör hur data och information ska
kategoriseras i den juridiska begreppsapparaten. Dataskyddsförordningens (GDPR) ansvarsrättsliga implikationer för svensk
rätt är i mångt och mycket okända. I detta frågekomplex är de
riskorienterade förhållningssätten centrala.

Mårten Schultz, professor i juridik vid Stockholms universitet
och ledamot i Digitaliseringsrådet

Medskick
Emellanåt tillsätts utredningar med öppna mandat att se
närmare på ämnen och som inte har syftet att i första hand
ge förslag på förändringar i lag utan ge input för mer övergripande förändringar i hur man ska se på vissa temata.
• En utredning som utifrån vissa tydliga problemformulering,
förankrade i en analys av t.ex. digitaliseringens utmaningar,
som får till uppgift att ta ett större grepp om risk och ansvar
skulle kunna utgöra ett avstamp för en diskussion om hur
svensk rätt offensivt skulle kunna möta samtidens ansvarsfrågeställningar.
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