
PERSPEKTIV PÅ 
DIGITALISERING
Redaktör: Nathalie Besèr



Skriften är framställd i samarbete med Consid AB.

Foto och grafisk form: Rasmus Manson

Tryckår: 2019
Plats: Stockholm
Tryckeri: Åtta45

ISBN: 978-91-519-3036-7



Redaktör: Nathalie Besèr

PERSPEKTIV PÅ 
DIGITALISERING

Foto: Rasmus Manson



4

Förord
Vi befinner oss mitt inne i en industriell revolution där vi kommunicerar, möts 
och arbetar på helt nya sätt. Digitaliseringens transformerande kraft innehåller stora 
möjligheter, men också stora utmaningar.

Under våren 2019 arrangerade vi en seminarieserie i riksdagen om kon se-
kvenserna av digitaliseringen. Denna bok använder serien som utgångspunkt för 
att sedan ytterligare utveckla ämnet, med hjälp av initierade skribenter och aktörer. 
Tanken är att öka riksdagsledamöternas intresse, kännedom och kunskap om digi-
taliseringen.

Sättet och inom vilka gränser digitaliseringen ska få påverka utvecklingen,  
kräver politiska svar och en medvetenhet hos såväl regering, riksdag och andra  
beslutsfattare.

Redan nu ser vi hur arbetslivet förändras genom automatisering. Inom ett de-
cennium kommer många av dagens arbetsuppgifter ha digitaliserats bort och nya 
kommer att ha tagit deras plats. Det innebär en stor omställning för organisationer, 
samhällen och individer.

Vi ställs inför helt nya och svåröverblickbara integritetsproblem när uppkoppla-
de prylar och digitala tjänster spårar, samlar in och sparar data om vad vi gör, vad vi 
gillar och var vi befinner oss.

Digitaliseringen drivs framåt med hjälp av stora mängder data. Big data är kan-
ske framtidens viktigaste resurs. Att samla in och förädla data kommer på många 
sätt att vara viktigare än gruvbrytning och förädling av mineraler och metaller. Sve-
rige får inte hamna på efterkälken.

På senare tid har mycket av diskussionerna om digitaliseringen kommit att 
handla om hur vi ska kunna stävja påverkanskampanjer, manipulation och hot på 
nätet. Plattformarnas algoritmer har förvandlat våra egna klick till censurverktyg. 
Det hotar på allvar demokratin. I flera länder försöker man nu lagstifta bort desin-
formation och aktiviteter som syftar till att polarisera och manipulera. Flera av skri-
benterna varnar för en allt för regleringsivrig politik. Istället, menar de, bör vi ställa 
krav på öppenhet och transparens från plattformarnas sida, så att användarna själva 
kan avgöra var informationen kommer ifrån och hur informationsmiljön runt om-
kring dem skapas. Det fria och öppna internets antagonister har länge eftersträvat 
bindande internationell reglering och statligt kontrollerade informations flöden. Vi 
bör söka efter politiska lösningar som utgår från att inform ationsflöden är rättighe-
ter och inte se dem som ett hot.
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En annan fråga är hur vi hanterar det digitala utanförskapet. En miljon svenskar 
står utanför den digitala omvälvningen och använder sig inte av smarta telefoner, 
datorer eller internet. Ett inkluderande samhälle måste klara av att ställa om och 
ta det digitala språnget, samtidigt som man inte lämnar gruppen som inte är upp-
kopplad utanför. Det gäller till exempel i kontakterna med myndigheter, välfärden 
och att klara vardagen. Framtiden är redan här, men det är oroande att den spär på 
klyftorna i samhället.

Vi har en fragmentisering i hur vi driver vår digitala omställning i Sverige. 
Lösningen kanske är en blocköverskridande överenskommelse som säger att vi ska 
bygga kapacitet långsiktigt. Det är inte en partiskiljande fråga. Det är en fråga om 
att investera för framtiden, för ett hållbart näringsliv och en stark välfärd.

Den industriella revolution som vi ser, bjuder på stora möjligheter till utveckling 
och tillväxt. Beslutsfattarna har ett stort ansvar för att se till att digital iseringens 
frukter fördelats jämlikt, med respekt för den personliga integriteten och de mänsk-
liga rättigheterna. 

Joakim Järrebring, riksdagsledamot (S) och Nathalie Besèr, redaktör
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Att värna det  
demokratiska samtalet
En stark demokrati förutsätter välinformerade och aktiva medborgare, som i ett 
öppet och inkluderande demokratiskt samtal kan utbyta information om sam-
hällets utveckling . Desinformation, propaganda och näthat hotar demokratin . Vi 
behöver fundera över vad vi säger, vad vi delar, hur vi delar, vilka ord vi använder, 
vems ärenden vi går och vilka konsekvenser vårt beteende får . Tillsammans kan 
vi skapa ett gott demokratiskt samtal .

Av Carl Heath, regeringens särskilde utredare för att värna det demokratiska samtalet.

Grundläggande byggstenar i det öppna demokratiska samhället är informations- och 
yttrandefrihet samt en bred tillgång till fria och oberoende medier. Samtidigt äger 
demokratiska samtal också rum i en mängd vardagliga sammanhang där människor 
kan göra sina röster hörda, utbyta åsikter och bilda opinion, både i publika miljöer 
och mer privata sammanhang. Sådana samtal blir som mest framgångsrika om de 
äger rum i miljöer där människor kan känna sig trygga.

Digitaliseringen har skapat fantastiska möjligheter att ta del av information och 
kommunicera uppfattningar, idéer och åsikter med varandra. Digitala verktyg har 
också i hög grad bidragit till att göra vardagen lättare för oss människor. De är en 
stark drivkraft för utveckling och innovation på en mängd samhälls områden, inom 
skola, vård och omsorg, på arbetsplatser och hem runt om i vårt land. Internet och 
sociala medier har i grunden ändrat förutsättningarna för det demokratiska samtalet 
och har bidragit till att sänka trösklarna för demokratiskt deltagande.

På senare år har utvecklingen tydliggjort att det också finns baksidor i den digi-
tala samtiden. Utmaningar som desinformation, propaganda, hot, hat och trakasse-
rier på nätet påverkar demokratin i negativ riktning. Samma innovativa teknologier 
som för människor samman på nya sätt och som driver utvecklingen av ny kunskap 
och hållbart företagande har visat sig användas för att invadera människors privat-
liv, skapa nya kraftfulla verktyg för informationspåverkan och skada individer och 
samhällen.
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Desinformation och propaganda, att någon medvetet vill vilseleda, är förstås inte 
nya företeelser, tvärtom har detta funnits i alla tider och historien är full av exempel 
på mer eller mindre dolda försök att sprida falsk information och konspirations-
teorier i syfte att påverka människors verklighetsuppfattning och beslutsfattande. 
Det som är nytt i dag är framför allt hastigheten med vilken information sprids 
och möjligheten för information att spridas viralt, till många människor, långt  
utöver vad som varit möjligt tidigare i historien då information som nådde massorna 
kom från ett fåtal nyhets- och informationsaktörer. Teknisk utveckling och sociala 
medieplattformar med stor räckvidd har gjort det mycket enkelt för gemene man 
att delta i såväl produktion som vidarespridning av information, men det har samti-
digt blivit allt svårare att skilja trovärdig från mindre trovärdig information. Vi vet 
att den typ av innehåll som premieras av sociala medie-plattformars algoritmer är  
sådant som spelar på känslor och som upprör. Felaktigheter och överdrifter ser ut att 
ha större benägenhet att spridas långt och fort jämfört med korrekt och faktabaserad 
information.

Det finns länder och aktörer som systematiskt sprider felaktig information om 
andra länder i syfte att skapa oro och så split mellan människor. Internationellt har 
försök att påverka demokratiska val förekommit på flera håll. I Sveriges fall har det 
bl.a. tagit sig uttryck i en omfattande internationell rapportering om vårt land på 
senare år, med särskilt fokus på de negativa aspekterna av invandring och flykting-
mottagande. Studier från Svenska institutet visar att mängden negativ rapportering 
om Sverige började öka i samband med den s.k. flyktingkrisen hösten och vintern 
2015/2016. Även om mycket av rapporteringen initialt var helt korrekt, med beskriv-
ning av ett land som stod inför utmaningen i att på kort tid ta emot ett stort antal 
asylsökande, har mycket av rapporteringen, särskilt i sociala medier, präglats av över-
drifter, starkt vinklad rapportering och t.o.m. ren desinformation om förhållanden 
i Sverige1. 

När det gäller näthat visar forskningen att det är ett mycket utbrett fenomen. 
Generellt säger var femte person i Sverige att man undviker att uttrycka åsikter på 
sociala medier av rädsla för att bli utsatt2. Var fjärde folkvald rapporterar att de har 
utsatts för någon form av hot eller trakasserier via nätet och på andra sätt3. Av dessa 
har så många som en tredjedel valt att censurera sig själva eller undvika att lyfta vissa 
frågor i sin verksamhet. Liknande siffror gäller för journalister. Enligt Journalister-
nas trygghetsundersökning från Göteborgs universitet har var fjärde utsatt journalist 
undvikit att bevaka ett visst ämne och över hälften uppger att de blivit rädda efter att 
ha utsatts. Och det stannar inte där; bland barn och unga är det så många som en 
tredjedel som utsatts för hat eller kränkningar på nätet, enligt stiftelsen Friends. Ge-
nerellt gäller att kvinnor och flickor utsätts i större utsträckning än män och pojkar.

Mycket talar för att ett hårdare klimat på nätet får konsekvenser också på andra 

1 Sverige i ett nytt ljus? Svenska institutet 2018
2 Nationella Trygghetsundersökningen, Brå 2017
3 Politikernas Trygghetsundersökning, Brå 2017
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håll. Kritik och hård debatt är nödvändiga inslag i varje demokratiskt samhälle. Men 
om vi hotar och hatar våra folkvalda, är det färre som kommer att vilja bli politiker. 
Om fler unga personer får ta emot taskiga kommentarer i sina sociala mediekanaler, 
är det färre som kommer att våga säga vad de tycker. Ju mer falsk eller starkt vinklad 
information som vi okritiskt sprider vidare, desto större risk att vi får fel perspektiv 
på samhällsutvecklingen och att vi därför fattar fel beslut.

Dessa utmaningar riskerar sammantaget att ge näring åt ett mer negativt klimat 
där fler och fler människor väljer att undvika att delta i det demokratiska samtalet, 
både generellt och på digitala plattformar. I förlängningen riskerar människors för-
troende för samhällets institutioner att urholkas, liksom den för samhällets utveck-
ling så viktiga mellanmänskliga tilliten. Brist på tillit i samhället riskerar att leda till 
att färre anmäler brott, färre personer går och röstar och färre väljer att aktivt delta  
i samhället för att göra det bättre.

Sverige är inte ensamt om denna utveckling. Tvärtom är frågan om hur samhäl-
let ska hantera den digitala samtidens utmaningar just nu aktuell över hela världen.  
I vissa länder har konsekvenserna blivit särskilt kännbara, t.ex. omfattande sprid-
ning av rykten och desinformation på Facebook om folkgruppen Rohingya i Burma 
2017, som ledde till omfattande våld, dödande och folkfördrivningar.

I debatten lyfts flera olika förslag på åtgärder för att försöka vrida utveckling-
en i en mer önskvärd riktning, t.ex. krav på att de stora internetbolagen ska vidta  
mer kraftfulla åtgärder för att begränsa förekomsten av desinformation och infor-
mationspåverkan, ta större ansvar för det innehåll de distribuerar och tydligare  
redovisa hur människors data används för olika kommersiella syften. Många pekar 
på vikten av att de rättsvårdande instanserna tar anmälningar om hot och hat på 
sociala medieplattformar på större allvar. Allt fler påtalar också det angelägna i åt-
gärder för att stärka medborgarnas kunskap och förmåga att hantera vardagen i en 
digital tid.

I regeringens Strategi för en stark demokrati från 2018 redogörs för några av de 
utmaningar som vår demokrati står inför i dag, som segregation, minskat demo-
kratiskt deltagande, fragmenterad medieanvändning och olika former av hot mot 
det demokratiska samhället som desinformation, extremism, hot och hat och försök 
att påverka demokratiska processer. I strategin listas också ett antal åtgärder för att 
stärka människors förmåga att hantera dessa utmaningar och försvara och stärka 
demokratin.

En av regeringens åtgärder har varit att tillsätta kommittén En nationell sats-
ning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, som jag har  
i uppdrag att leda. Vårt uppdrag är att till oktober 2020 leda en nationell satsning  
på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, med särskilt 
fokus på desinformation, propaganda och näthat. Det handlar om att stärka männ-
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iskors kunskaper kring hur dagens informations- och mediesamhälle fungerar, hur vi 
kan förhålla oss kritiska och vaksamma till information och innehåll i olika kanaler  
och hur vi själva kan vara aktiva och bidra till att skapa och dela information med 
andra på ett tryggt och säkert sätt.

Kommittén har ett mycket brett uppdrag, men ska fokusera på följande huvud-
sakliga uppgifter:

1.  Kartlägga a) kunskapsläget när det gäller hur desinformation, propaganda och 
näthat påverkar människors deltagande och delaktighet i demokratin, b) vad 
som görs på området för ökad kunskap och stärkt motståndskraft mot dessa 
utmaningar.

2.  Utåtriktade aktiviteter – i samverkan med relevanta aktörer genomföra utåtrik-
tade insatser för att lyfta dessa frågor, sprida goda exempel och metoder på 
området samt inspirera fler aktörer att bidra.

3.  Analysera och lämna förslag på åtgärder som kan stärka förutsättningarna för 
långsiktighet och för ett större genomslag för dessa frågor brett i befolkningen.

Det görs i dag mycket gott för att stärka människor som mediekonsumenter, ett  
arbete som bedrivs av ett stort antal aktörer inom civilsamhälle, folkbildning, medie-
sektorn och av myndigheter och andra offentliga aktörer. Många av dessa aktörer har 
också fått del av uppdrag och särskilda medel från regering och riksdag. En stor 
satsning görs under perioden 2018-2020 för ett nationellt kompetenslyft för bib-
liotekspersonal – Digitalt först med användaren i fokus, under ledning av Kungliga 
Biblioteket. Regeringen har också gett Statens Medie råd i uppdrag att utveckla for-
merna för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet 
med offentliga och privata aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Så här långt har huvuddelen av de insatser som görs i Sverige varit riktade mot 
barn och ungdomar, men mediekunnighet bör i dagens informations- och medie-
samhälle betraktas som en nödvändig kompetens för alla medborgare.

Mycket av det som görs sker i projektformat och inte sällan i relativ isolering 
från andra insatser av liknande karaktär. Här finns ett behov att stärka inslaget av 
långsiktighet och stimulera till ökad samverkan mellan de aktörer som är verksamma.

Vår kommitté har i uppdrag rikta strålkastarljuset mot allt det positiva som 
görs och att sprida goda exempel och metoder till fler människor. Tillsammans med 
många av aktörerna på området kommer vi att genomföra en turné i landet under det 
närmaste året. Vi kommer att resa till ett antal av landets kommuner för att lyssna  
på människors berättelser, på elever, vuxna, äldre, politiker, företagsledare, besluts-
fattare och många fler. Vi vill nå ut till nya aktörer som i sin vardag arbetar med 
människor och veta mer om människors verklighet, om hur de ser på sin egen roll för 
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klimatet på internet och i sociala medier. Och vi vill föra ett samtal om hur fler kan 
bidra i arbetet för att stärka människors kunskaper och motståndskraft.

Vi är många som vill se ett samhälle som står över desinformation, propaganda 
och näthat. Många bidrar redan med kraft och engagemang för att skapa ett bättre 
och tryggare demokratiskt samtal. Och det är just precis den kraften som vi vill an-
vända i vårt arbete. Vi behöver tillsammans fundera över vad vi säger, vad vi delar, 
hur vi delar, vilka ord vi använder, vems ärenden vi går och vilka konsekvenser vårt 
beteende har. Våra handlingar spelar roll, såväl på arbets platsen, i skolan och på 
caféet som i digitala forum och kommentarsfält. Tillsammans kan vi skapa ett gott 
demokratiskt samtal.
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Bryt censurspiralen
I många länder pågår diskussionen om hur utländska påverkans kampanjer ska 
kunna stävjas . I flera fall går utvecklingen mot en reglering av själva informationen . 
Det är en farlig väg att gå . Istället bör man kräva transparens så att användarna  
själva kan avgöra var informationen kommer ifrån och hur informationsmiljön 
om  kring dem skapas . 

Av Peter Pomerantsev, författare, journalist och tv-producent. Han är “Visiting Senior Fellow“ 
vid Institute of Global Affairs, London School of Economics, där han leder ett forskningsprogram 
om desinformation. 

Den brittiska vitboken föreslår en ny omsorgsplikt gentemot användarna och att en 
tillsynsmyndighet ska se till att företagen inte bryter mot plikten. Företagen kommer 
att hållas ansvariga för en mängd näthot, alltifrån olaglig verksamhet och innehåll, 
till beteenden som är skadliga men inte nödvändigtvis olagliga.

Vitboken visar att debatten om att reglera desinformation på nätet har nått ett 
vägskäl. Den ena vägen leder till att stärka yttrandefriheten, de mänskliga rättighe-
terna och en dialogorienterad demokrati för 2000-talet. Den andra vägen leder mot 
en missuppfattning av internets sanna natur, inskränkningar i yttrandefriheten och 
införandet av en politisk logik samt ett språkbruk som gynnar auktoritära regimer. 
Vitboken innehåller några stycken som antyder att det skulle kunna vara möjligt att 
välja det första alternativet, men det övergripande språkbruket visar att den brittiska 
regeringen riskerar att snubbla, kanske omedvetet, in på den andra vägen.

Den censoriska cirkeln
Den brittiska vitboken gör rätt när den vill kräva att teknikföretagen ska ta mer 
ansvar för olagligt material och olagligt beteende på sina plattformar. När det gäller 
etnisk rensning i Myanmar, pådriven av Facebooks inbyggda spridningslogik, eller 
den fortsatta spridningen av barnpornografi på nätet, måste företagen anpassa sina 
platt formar så att de stämmer överens med nationell och internationell lagstiftning, 
samt med de mänskliga rättigheterna. Vitboken är också inne på rätt spår när den 
inte vill göra företagen ansvariga för allt innehåll på sina plattformar. Det skulle, 

Online Harms White Paper beskriver den brittiska regeringens förslag på åtgärder mot olika former av hot på nätet. 
Tanken är att göra företagen mer ansvariga för sina användares säkerhet online, särskilt barn och andra utsatta 
grupper.
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förutom att vara i stort sett omöjligt rent tekniskt, också kräva att de skulle införa 
nya system för att komma åt spridningen av olagligt innehåll.

Vitboken är emellertid på mycket tunnare intellektuell is när det gäller den mer 
känsliga frågan om vad den kallar ”skadligt men lagligt” innehåll. Där vill vitboken 
tillämpa samma ”försiktighetsprincip” som för rent olagligt material, vilket skulle 
inkludera allt från nätmobbning till ämnet för detta papper – desinformation.

”Desinformation” är inget rättsligt begrepp och den som vill ta itu med be-
greppet desinformation kommer oundvikligen att krocka med de internationella 
överenskommelser som reglerar yttrandefriheten. Medieforskaren Damian Tambini 
argumenterar:

”Det centrala problemet här, rättsligt och konstitutionellt, är att upprätta nya regler  
i uppförandekoden. Att införa sanktioner samt böter för ’ förseelser med otydlig defini-
tion’ som kan vara lagliga. Sådana åtgärder kommer inte att vara förenliga med den 
europeiska konventionen om skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna. Enligt den måste restriktioner föreskrivas i lag, och vara nödvändiga, 
i juridisk bemärkelse. Kravet på att inskränkningar ska ’ föreskrivas i lag’ är ett skydd 
för att vi inte ska hamna på ett sluttande plan som leder till censur. Begränsningar  
i yttrandefriheten bör inte införas genom hemliga överenskommelser - de måste debatte-
ras i parlamentet.”

Som många yttrandefrihetsgrupper framhåller, riskerar den långa listan med möj-
liga straff för de företag som inte följer försiktighetsprincipen (böter, hinder i verk-
samheten, samt till och med fängelse) att ha en kylande effekt på yttrande friheten.  
Företag väljer att ta bort material för att inte riskera straff. Även om vitboken gör 
några ansatser att skydda yttrandefriheten, visar förslagen att den knappast respekte-
rar den. I vitboken beskrivs till exempel behovet av ett särskilt klagomålsförfarande 
för att användare ska kunna kräva åtgärder från teknik företagen när de inte till-
lämpar försiktighetsprincipen. Ett sådant överklagande förfarande kommer troligen 
främst att skydda människor vars innehåll har tagits ner av företagen. I vitboken tror 
författarna att förfarandet med överklaganden skulle handla om det motsatta: ett 
sätt för individer att kräva att företag tar bort material.

Men mer står på spel här än bara klagomålsförfaranden kring hur man ska 
hantera innehållet i en text. För närvarande är formuleringarna i vitboken mer inrik-
tade på att inskränka yttrandefriheten än att skydda den. Vitboken genom syras av 
synsättet att yttrandefrihet är något farligt, något som människor behöver skyddas 
mot. Detta är en logik och ett språkbruk som passar auktoritära regimer, exempel-
vis Ryssland, som vill styra in debatten på regleringar för att legitimera censur. Det 
riskerar i sin tur att resultera i vad ryska och kinesiska censurförespråkare kallar för 
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ett ”oberoende internet”, där de kan kontrollera innehåll och stoppa det fria flödet av 
information över gränserna. Som David Kaye, FN:s rapportör för yttrandefrihet och 
professor vid University of California, skriver:

”Skrämselretorik är exakt den typ av språkbruk som används i auktoritära miljöer för 
att begränsa debatten och vi, i den demokratiska världen, riskerar att ge vårt stöd till 
detta.”

Här finns en tydlig ironi: en av anledningarna till att Storbritannien överhuvudtaget 
skulle införa regleringar är de dolda nätkampanjer som Kreml genomfört för att på-
verka de demokratiska processerna i USA och Europa. Storbritannien riskerar nu att 
införa exakt den typ av reglering av internet som Kreml marknadsför.

Man skulle här kunna anföra att auktoritära regimer kommer att censurera 
internet oavsett hur demokratierna agerar. Så kan vara fallet, men demokratins upp-
drag bör vara att föreslå en alternativ lagstiftningsvision, en som skyddar de inter-
nationella mänskliga rättigheterna och stärker de demokratiska idealen över hela 
världen. Detta gäller särskilt Storbritannien, som vill se sig som en global ledare när 
det gäller att sätta standard för mediefrihet och informationspolitik. Regleringsiv-
rarna bör därför alltid ställa sig frågan vad som är skillnaden mellan ett auktoritärt 
internet och ett demokratiskt: Hur stärker förslaget demokratin? Eller åtminstone: 
Hur undviker förslaget att skada en demokratisk utveckling? Genom att anta samma 
språkbruk och ramar som auktoritära regimer, riskerar den brittiska regeringen att 
stärka en censurcirkel: ju fler dolda onlinekampanjer som auktoritära regimer som 
Ryssland lanserar i våra demokratier, desto fler demokratier kommer att anta en po-
litisk logik som dessa auktoritära regimer vill se mer av.

Vi ser redan att denna onda cirkel förstärks runt om i världen av olika typer av 
lagförslag för att bekämpa ”falska nyheter”. En tysk lag som syftar till att ta bort 
”olagligt” innehåll - inklusive blasfemi - har åberopats av Ryssland och Singapore 
när de lagt fram sin egen strafflagstiftning. Singaporelagen ska bekämpa ”falska ny-
heter” och ”desinformation”, men journalister fruktar att den kommer att användas 
för att begränsa deras fria yrkesutövning.

I boken Don’t Think of an Elephant beskriver språkforskaren George Lakoff hur 
formuleringen av en fråga avgör om du vinner eller förlorar i politiken. Att definiera 
argumentet innebär också att vinna det. Om du ber någon att inte tänka på en ele-
fant, kommer personen att tänka på en elefant.

”När vi negerar en formulering framkallar vi formuleringen... när du ska argumentera 
mot den andra sidan ska du inte använda deras språk. Då är det de som väljer formule-
ringarna – och det kommer inte att vara de formuleringar som du vill ha.”
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Men även om man bortser från skrämselpropagandan och de negerande formule-
ringar som vitboken delar med auktoritära regimer, måste man inse hur desinfor-
mation på nätet skiljer sig från äldre former av desinformation. Det är på intet sätt 
nytt att producera felaktig information, men idag gör tekniken att det är möjligt att 
sprida den till ett exceptionellt lågt pris, dessutom riktad till specifika målgrupper. 
Som juridikprofessorn Tim Wu hävdar:

”Den viktigaste förändringen kokar ned till att det inte längre är svårt att få yttra sig, det 
som är svårt är att få åhörarnas uppmärksamhet. Nya hot mot den offentliga debatten 
drar nytta av förändringen .. nya strategier för att tysta kritiker går ut på (1) en rad nya 
straff, som att släppa ’trollarméer’ för att sätta press på media och andra kritiker, och (2) 
’ översvämningstaktik’ (det kallas ibland omvänd censur) som snedvrider eller dränker 
kritiska uttalanden genom att skapa och sprida falska nyheter, betala falska kommenta-
torer och placera ut propagandrobotar.”

Yttrandena själva, hävdar Wu, används som ett censurverktyg. Hur kan man hantera 
utmaningarna med desinformation i vår digitala era, samtidigt som man stärker våra 
demokratiska ideal och yttrandefriheten?

Lösning 1: Tig ihjäl det
För att uppnå syftet att åtminstone inte skada yttrandefriheten med nya lagstiftnings-
förslag skulle den brittiska regeringen kunna undvika att lagstifta mot laglig (om än 
osann) information som en egen kategori och istället utvidga befintlig lagstiftning, 
område för område, för att hantera desinformation i olika specifika sammanhang. 
Detta är en sorts definiering genom att utelämna, där frågan om ”desinformation” 
inte behandlas som en separat kategori, utan blir en del av en annan lagstiftning.

En självklar plats att börja på är valreklam. Nuvarande lagstiftning om att po-
litisk reklam ska vara transparent och korrekt samt vikten av integritet vid val, fo-
kuserar enbart på traditionell media. Lagstiftningen måste uppdateras så att den 
också omfattar den nya verkligheten med politisk mikroriktade budskap online. En 
miljö där miljontals annonser skapas, med olika meddelanden riktade till nischgrup-
per. Det borde finnas krav på upprättande av ett sökbart arkiv för alla valrelaterade  
annonser, som är lätt och snabbt att söka i. Som Coalition for Reform of Political  
Advertising and Incorporated Society of British Advertisers rekommenderar, bör dess-
utom valrelated information förhandsgodkännas.

Man skulle också kunna bromsa desinformationskampanjer genom att stärka 
lagarna om integritet och dataskydd, vilket skulle göra det svårare att rikta in sig 
på specifika målgrupper med felaktig information. Det borde också vara av högsta 
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prioritet att strikt följa Dataskyddsförordningen inom sociala medier, särskilt när det 
gäller riktad reklam och hantering av personuppgifter.
Ett annat sätt är en översyn, implementering och efterlevnad av e-PR, EU:s e-privacy 
direktiv, för att säkerställa att vår onlinekommunikation skyddas.

Befintlig lagstiftning om folkhälsa bör kunna säkerställa att folk blir informe-
rade om de hälsorisker som är förknippade med felaktig information online, som 
till exempel skrämselpropaganda mot vacciner. När det gäller utländska påverkans-
kampanjer som inte täcks av lagstiftningen kring valintegritet och politisk reklam, 
kan de mest flagranta fallen behandlas som hot mot nationens säkerhet. Den na-
tionella säkerhetspolitiken ska inte bara omfatta lagstiftningsåtgärder, utan också 
diplo matiska åtgärder för att hantera utländsk inblandning. Motdraget mot dolda 
utländska onlinekampanjer kanske inte alls ska ske på nätet, utan i asymmetriska 
svar som ekonomiska sanktioner mot fientligt agerande stater.

Val, integritet, nationell säkerhet och folkhälsa är inte en uttömmande lista på 
sektorer vars reglering måste uppdateras för att passa den digitala tids åldern. De är 
däremot uppenbara exempel på hur en sektorspecifik strategi skulle hantera särskilda 
aspekter av desinformation, utan att behöva införa ett strikt förbud mot olika typer 
av information. Som tidigare nämnts kommer innehålls moderering av desinforma-
tion alltid att medföra en inskränkning av yttrandefriheten. Det är också opraktiskt 
och uppmuntrar en ”bonka bäver-strategi”. Viktigast av allt är att ett sådant förhåll-
ningssätt inte har tagit in det faktum att informationskampanjer kan använda infor-
mation som är neutral eller till och med sann (till exempel den ökända ryska Internet 
Research Agency-kampanjen i USA). Mycket av den ryska dolda USA-kampanjen 
stödde olika kampanjer och politiker, utan att sprida felaktiga fakta. I stället för 
vilseledande innehåll beskrivs dessa kampanjer av Facebook som ”samordnat oäkta 
beteende” eller vad man kan kalla ”viralt bedrägeri”: aktörerna döljer sin verkliga 
identitet för att lura människor och material lyfts fram och sprids på ett bedrägligt 
sätt för att få det att se mer populärt ut än vad det är.

Lösning 2: Från innehåll till beteende
Om vi   börjar se desinformation mer som ett beteende än som felaktig information, 
kommer vi ifrån problemet med att försöka lagstifta om vad som får yttras eller 
inte och går istället in på den systemiska användningen av tekniken för att lura 
människor. Det kan handla om användning av bottar, cyborgs och troll som med-
vetet döljer sin identitet för att förvirra sin publik. Eller cybermilis vars aktivitet 
verkar äkta, men som ingår i organiserade kampanjer fyllda med fejkkonton, eller 
en mängd ”nyhetswebbplatser” som är fria från journalistiska principer och som 
ser oberoende ut, men som kommer från samma källa och driver samma agenda. 
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Frågan här är inte anonymitet, som ibland är nödvändig för att garantera säkerhet, 
utan människors rätt att få veta i vilken informationsmiljö de befinner sig i och hur 
den skapas. Borde vi inte ha rätt att få veta om det som ser organiskt och äkta ut  
i själva verket är en organiserad kampanj? Vi borde ha rätt att veta hur den digitala 
verklighet som vi interagerar med byggs upp. Bottar, för att ge ett exempel, borde 
alltid tydligt markeras som just bottar.

Ett första lagstiftningssteg i denna riktning har tagits i Kalifornien, där bottar 
nu tvingas avslöja sin ”artificiella identitet” när de används i kommersiella syften 
eller i valkampanjer. ”Det innebär bokstavligen att ta dessa avancerade teknologiska 
koncept och föra dem tillbaka till våra gemensamma rättsprinciper,” säger Robert 
Hertzberg i tidningen the New Yorker. Han är delstatssenator i Kalifornien och 
författaren bakom den nya botlagen.

Kan man ta en sådan öppenhet kring onlinebeteendet vidare? Kan vi föreställa  
oss ett onlineliv där alla får ta del av hur informationsmeteorologin kring oss ska-
pas; varför datorprogram visar oss en typ av innehåll och inte en annan; varför en 
annons, artikel, meddelande eller bild riktas specifikt till oss; vilka av våra egna 
data som har använts för att försöka påverka oss och varför; huruvida ett innehåll 
är populärt på riktigt eller om det bara är förstärkt? Kanske skulle vi då inte i lika 
hög grad framstå som varelser som styrs av mystiska krafter som vi inte kan se, där 
vi blir ängsliga och darrar av orsaker som vi inte kan förstå? Istället skulle vi kunna 
interagera med informationskrafterna omkring, som jämlikar. Til syvende och sidst 
kvarstår den avgörande frågan: Vad innebär det att vara en myndig och demokratisk 
medborgare online? Den brittiska vitboken föreslår ”mediekunskap” som ett sätt att 
bekämpa desinformation. Det kan tolkas som att man ska utbilda människor så att 
de kan tolka information online. Detta är ett lovvärt mål på lång sikt, men det är 
viktigare att göra om internet så att det blir mer öppet för att tolkas.

En sådan omstöpning av desinformationsdebatten skulle göra att vi fokuserade 
på att upptäcka vilseledande beteende och stärkte en person samt gav denne möjlig het 
att förstå onlinemiljön. Vi skulle därmed också förflytta oss bort från det språkbruk 
som auktoritära regimer använder. Vi skulle istället vara tillbaka i en retorik som 
stärker människors rättigheter och friheter, snarare än begränsar dem. Internettrans-
parens som en gemensam princip för demokratier. Om vi   omformulerar debatten 
så att den handlar om att ge en person möjlighet att förstå hur informationsmiljön 
kring dem formas online, blir huvudregeln inte censur utan öppenhet, något som 
yttrandefrihetsorganisationerna är mer bekväma med. Som organisationen Artikel 
19 skriver i sitt yttrande till vitboken:
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”… tillsynsmyndigheten bör inte vara involverad i fastställandet av hur lagligt ett inne-
håll är, utan istället fokusera på kravet på öppenhet och att granska företagens interna 
processer för innehållsmoderering. Regeringar borde fokusera på större transparens- och 
ansvarsskyldighetsmekanismer vid tillämpningen av företagens tjänstevillkor/gemen-
skapsstandarder … digitala företag bör förklara för allmänheten hur deras algoritmer 
används för att presentera, rangordna, marknadsföra eller nedgradera innehåll. Innehåll 
som marknadsförs bör tydligt markeras som sådant, oavsett om innehållet marknadsförs 
av företaget eller av en tredje part mot en ersättning … de bör publicera information 
om metoderna och de interna processerna för framtagandet av deras gemenskapsregler.”

Detta fokus på ”transparens” har minst tre stora fördelar. För det första stärker det 
människor online, vilket ökar deras möjligheter att få information snarare än att 
begränsa deras yttrandefrihet. För det andra kommer ökad öppenhet att bidra till 
att balansera informationsflödet, för att ge traditionella nyhetsorganisationer och 
aktörer som kontrollerar fakta, en rimlig chans. Även om sociala medieföretag har 
gjort några tappra försök med faktakontrollanter är förhållandet djupt ojämlikt och 
bristen på öppenhet gör det svårt för dem att arbeta effektivt. Kontrollanterna har 
till exempel begränsad kunskap om vilka delar av informationen de borde fokusera 
på, eftersom de inte kan ta del av vad som har förstärks av politiska aktörer. Om det 
fanns tillräckligt mycket öppenhet, så att de kunde veta vilka delar av informationen 
som drivs genom riktade, samordnade, icke-autentiska kampanjer, skulle det ge dem 
möjlighet att fokusera på rätt innehåll. För det tredje, och kanske viktigast för denna 
text, kan internettransparens bli en konsensusposition som demokratier kan enas 
om. Det skulle kunna vara en enhetlig princip för reglering av internet samtidigt 
som det främjar våra demokratiska värden, en princip som står i bjärt kontrast till 
blandningen av censur och icke-transparens som karaktäriserar auktoritära förhåll-
ningssätt. Det är en väg som leder Storbritannien mot att både vara en global ledare  
när det gäller mediefrihet och främjar yttrandefriheten, samt upprätthåller våra  
demokratiska värderingar.
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Det krympande demokra-
tiska utrymmet online
Det fria och öppna internet har stött på patrull . I kölvattnet av påverkanskam-
panjer, hat och desinformation går allt fler länder mot hårdare regleringar av 
internet . Det gäller såväl demokratier som diktaturer . Hur ska vi skydda med-
borgarna online, samtidigt som yttrandefriheten och demokratin värnas? 
Shrinking Democratic Space Online var temat för Stockholm Internet Forum  
i maj 2019 .

Dr Agnès Callamard, FN:s särskilda utredare av utomrättsliga avrättningar och chef för 
Columbia Universitys globala yttrandefrihetsprogram. Kate Gilmore, FN:s vice högkommissarie 
för mänskliga rättigheter. Peter Pomerantsev, författare, journalist och tv-producent. Han är 
“Visiting Senior Fellow“ vid Institute of Global Affairs, London School of Economics, där han leder 
ett forskningsprogram om desinformation. Alex Walden, Global Policy Lead for Human Rights & 
Free Expression vid Google.

Agnès Callamard Kate Gilmore Peter Pomerantsev Alex Walden
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Agnès Callamard: Vi får inte glömma att internet inte är tänkt att vara en demo-
kratisk plats. Internet föddes som en anarkistisk ställe för omodererad debatt och 
självförverkligande. Egentligen som en oppositionsrörelse gentemot makten. Det vi 
upptäckt nu, långt senare, är att det är svårt att matcha de demokratiska idealen och 
styrelsesätten med denna anarki. Att obegränsat få uttrycka precis allt man tycker 
och känner leder inte alltid till stärkande av demokratin. Egentligen visste vi det här 
sedan tidigare. Hitler blev vald i demokratiska val. Demokratiska processer leder 
inte alltid till ett demokratiskt styre. Det måste vi behålla i åtanke när vi nu försöker 
få ordning på internet. Vi måste skapa mycket starkare koalitioner för att stå emot 
de krafter som är i gång nu. Frågan är om vi tror att den demokratiska grundtanken 
är så pass djupt rotad i oss människor att den automatiskt kommer att vinna. Jag är 
inte säker på att jag kan säga ja.

Peter Pomerantsev: Det som sker nu på nätet och irl påverkar oss alla. Både mogna 
demokratier som Sverige och bräckligare statsbildningar som till exempel Ukraina. 
Vi lärde oss en gång i tiden att en sund informationsmiljö behöver tre grundpelare: 
yttrandefrihet, fria medier och public service för att fungera. Om du har de tre, 
trodde vi, så kommer demokratin att blomstra. Det vi ser nu är att just dessa grund-
pelare raseras, både på nätet och offline. Yttrandefriheten har blivit kidnappad. Vi 
har situationer där auktoritära ledare använder yttrandefriheten som ett slagträ för 
att tysta opposition och kritiker. Statskontrollerat trollande och kränkningar görs  
i yttrandefrihetens namn. Bottarna har ju också yttrandefrihet. Vi har också en ny 
typ av censur, som vi kan kalla censur genom brus. Du tystar genom att dränka 
motståndaren i för mycket information.

Idén om pluralistisk media har ersatts av vild polariserad media. Sociala medier 
skapar en filter bubbla där den gemensamma, traditionella, verklighetsuppfattningen 
för vad en demokrati är bryts sönder. Du kan ha ett samhälle som på pappret har 
en massa medier, men där demokratin inte längre kan verka. Public service kämpar 
med att vara en gemensam yta för demokratiska möten, men de har också blivit kid-
nappade av en ny typ av ledare som kan konsten att manipulera. Så våra grundpelare 
har omkullkastats. På nätet är det mest uppenbart och det kanske också är på nätet 
vi kommer att hitta lösningen.

Agnès Callamard: Vi måste också förstå att företagen, som är de verkliga maktha-
varna på nätet, inte nödvändigtvis är intresserade av demokrati eller av mänskliga 
rättigheter. Det har tagit oss ett bra tag att inse det. Vi måste få till en ny allians 
av demokratiska regeringar och dessa företag, så att vi kan föra samtal. Det hela är 
mycket bräckligt. Det vi ser nu är helt nya former av censur. Många av dem är in-
byggda i kommersiella intressen. Algoritmer och insamling av data som sedan styr 
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vad du ser på nätet, är också en form av censur. Men det är företagen som står för 
censuren. Våra klick har blivit censurverktyg och genom att klicka fängslar vi oss 
själva. Plattformarna är fantastiska verktyg för bemyndigande, men de är samtidigt 
ett fängelse med väggar gjorda av våra egna åsikter. 

Alex Walden: Vi på Google har tidigare sett våra plattformar som platser som gyn-
nar kommunikation, lärande och informationsspridning. Det är först på senare tid 
som det blivit uppenbart att de också används i motsatt syfte. Otroligt mycket arbete 
går nu ut på att hitta vägar för att kunna skydda människor och stärka deras rättig-
heter online. Vi har mognat. Tyvärr har detta inte skett så snabbt som många vill. Vi 
måste göra mycket mer för att hantera till exempel desinformation. Diskussionerna 
internt går nu mycket kring maskininlärning och AI, hur dessa ska kunna hjälpa oss 
att stävja hot och hat på nätet. Tyvärr är det långt kvar innan tekniken kan ges ett 
så stort ansvar. Just nu anställer vi tusentals personer som manuellt hanterar desin-
formation och hat.

Vi i teknikföretagen måste finnas med vid bordet när regleringar och rättigheter 
diskuteras (som Agnès Callamard också föreslog).

Vi tar bort innehåll som står i strid med våra guidelines, men vi måste också 
anpassa oss till det land vi verkar i. Där uppstår ofta problem.

Peter Pomerantsev: Facebook har till exempel identifierat det de kallar samordnade 
oäkta kampanjer och företaget har lovat att det ska verkar för att skydda användarna 
från dessa. Vi måste bli bättre på att hålla dem ansvariga för detta. Det är en av de 
stora diskussionerna just nu. Den modell som kommer att visa sig vara den bästa 
kommer också att bli standard för hela världen. Det är främst tre modeller som dis-
kuteras. Den tyska modellen som försöker reglera allt innehåll på nätet. Det är ett 
galet förslag som inte kommer att gå att genomföra. Det är redan svårt reglera vad 
medie företagen producerar, men att försöka reglera allt som sägs på internet är i stort 
sett omöjligt. Den brittiska modellen handlar om ansvar. Teknikföretagen måste ta 
ansvar för hot, hat, kränkningar och desinformation på sina plattformar. Den här 
modellen oroar många yttrandefrihetsorganisationer eftersom de anser att man inte 
kan lagstifta bort dessa saker. Den franska modellen går ut på radikal öppenhet. Fö-
retagen måste avslöja precis all information om hur din miljö på nätet skapas. Bottar 
ska märkas som bottar och desinformation ska ha källinformation. Det är nog den 
mest eleganta lösningen och den som är minst farlig för yttrandefriheten.

Alex Walden: Vår långsiktiga framgång är direkt relaterad till vår förmåga att behålla  
våra användares förtroende. Människor kommer att använda våra tjänster så länge 
de fortsätter att lita på att de fungerar bra och att de ger dem den mest relevanta och 
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användbara informationen. Misslyckas vi där kommer de att sluta använda dem. 
Därför har hets mot folkgrupp och våldsam extremism ingen plats på YouTube.  
Vi håller som bäst på att utveckla effektiva system för att kunna ta itu med de kom-
plexa problem som uppkommer på vår plattform.

Cirka två miljarder människor besöker YouTube varje månad och varje minut 
laddas över 500 timmar video upp. Youtube är en av de största levande samlingarna 
av mänsklig kultur som någonsin har funnits på ett och samma ställe. Majoriteten 
av materialet är oproblematiskt, det är allt ifrån hur man stickar, familjevloggers, 
roliga husdjursvideor, till utbildnings- och dokumentärfilmer. Faktum är att just 
utbildningsinnehåll genererar över en miljard visningar på YouTube varje dag.

Vi respekterar lagarna i de nästan 200 länder som vi finns i. När vi får medde-
lande om innehåll som kan strida mot en nationell lag, utvärderar vi det och block-
erar det om det bryter mot lagen. Sedan har vi våra egna riktlinjer för communityn. 
De är oftast mycket hårdare än nationell lagstiftning.

Tuff politik måste kombineras med hård efterlevnad. Under de senaste två åren 
har vi investerat mycket i maskininlärning för att snabbt kunna identifiera och ta 
bort innehåll som uppmanar till våld och hat. Tyvärr är den teknologin inte tillräck-
ligt utvecklad för att kunna ta hand om alla former av hat och hot. Därför måste vi 
också ha en mängd personer som hjälper till att hantera detta.

Under det fjärde kvartalet 2018 tog vi bort nästan 58 000 videor för hat och 
trakasserier och 49 000 för våldsam extremism.

Kate Gilmore: Vi har den mest ojämlika värld vi någonsin haft. Vi ser också en 
omfattande erosion av våra internationella institutioner och grundläggande värde-
ringar som tar sin utgångspunkt i den allmänna förklaringen om de mänskliga rät-
tigheterna. Men nu har vi en disruptiv utveckling vad gäller våra värderingar och 
det är teknologin som driver den. Och de som utvecklar tekniken, och som vi alla 
är utlämnade till, arbetar helt isolerade från våra internationella organ som är tänkta 
att ha insyn och som ska reglera och styra. De har blivit som kommersiella militära 
komplex, utan en sheriff och utan en domstolsinstans. Isoleringen är ett stort pro-
blem. Det är också bristen på kompetens hos våra lagstiftare. Jag kallar det inkompe-
tent regleringspanik. Vi ser det runt om i världen. Ta bara mitt eget land, Australien, 
där pågår en febril aktivitet för att försöka reglera internet. Det ska gå fort, det finns 
ingen eller lite insyn och de är fullkomligt inkompetenta. Det kan bara bli dåligt.

Agnès Callamard: Staten måste skydda sina medborgare. Samtidigt innebär varje 
skydd också fler lagar och fler inskränkningar. Så mycket offentliga tjänster har 
privatiserats så vi måste se till att företagen tar sitt ansvar. Vi måste tänka kreativt. 
Inom kort kommer troligen plattformarnas ansvar att prövas i domstol, Interna-
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tionella brottmålsdomstolen till exempel, kan komma att pröva företagens skuld  
i folkmord.

När det gäller de internationella organen, som FN, måste vi komma ihåg att 
fram tills nyligen ville vi inte att de skulle lägga sig i. Det är först nu som kraven 
ställs på FN att agera. Det kommer att vara väldigt svårt att få till bra lösningar 
genom FN. FN är staternas organisation. Fram till nu har vi inte velat se nationella 
gränser på internet. Vi rör oss mot en situation där staten återtar kontroll över inter-
net, efter att ha varit bortkopplad från den de första 30 åren. Stater försöker återta ett 
slags territoriell suveränitet över en yta som var skapad för att inte ha några gränser. 
Vi lever också i en tid när statens institutioner ifrågasätts och folk har förlorat tron 
och förtroendet för stater och regeringar. Valvinst av populister är symptom på att 
folket inte har förtroende för styrelseskicket. Så många regeringar, inte bara med 
populister eller fascister vid makten, använder sig av skrämselpropaganda. Rädsla för 
allt möjligt basuneras ut. Det skapar ett klimat som rättfärdigar handlingar som mer 
auktoritära regimer utför. Jag uppmanar alla demokratiska stater att ta sitt globala 
ansvar på allvar. Varje gång ni använder er av antiterrorism och nationell säkerhet för 
att skrämma ert folk, gynnar ni de auktoritära regimerna som Egypten att bli ännu 
mer auktoritära. Det handlar om ansvar. Det ansvaret tas inte nu.
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Att hitta i biblioteket
Vi människor vill gärna försöka se världen i metaforer . Vi är så förtjusta i meta-
forer att vi håller tag i dem även när de uppenbart inte räcker till . Som när vi vill 
begripa internet: webben är ett bibliotek, Google är dess bibliotekarie . Webben ett 
hav på vilket vi surfar, medan gigantiska serverhallar, som man kan nå från hela 
världen, får heta moln .

Av Andreas Ekström, journalist, författare och föredragshållare.

Skillnaden i storlek, skalbarhet och betydelse är så stor att inte bara metaforerna blir 
skeva. Parallellerna med historien blir det också. Så går det till när vi hamnar fel  
i analysen: vi ursäktar oönskad reklam i mejlen med att säga att detta ju inte är nytt, 
oönskad men adresserad reklam har vi alltid plågats av. Jo. Men förr var det ingen 
som kunde skicka tio miljoner försändelser till en totalkostnad av 250 kronor.

Vi kommer ingenstans med de gamla bilderna. Varje gång vi säger att Amazon 
bara är en postorderfirma, eller Apple bara en hårdvarutillverkare, eller Google bara 
en bibliotekarie, eller Youtube bara en distributör, så försvinner chansen att förstå 
helheten. Helheten kan vi bara komma åt genom att en gång för alla acceptera att 
situationen är ny.

Tre saker står i vägen när vi ska hitta ett bättre sätt att leva – och hitta – på ett 
bättre internet.

För det första de här begränsningarna i språk och fantasi, alla metaforer som får 
oss att ställa för små frågor. För det andra drömmen om att varje fråga mänsklig-
heten ställs inför kan besvaras med ja eller nej och att varje problem kan attackeras 
binärt: rätt eller fel. För det tredje hotet mot nätneutraliteten, det vill säga regeln som 
kräver att all världens data får resa på lika villkor i världens bredbandsnät, vilket är 
en förutsättning för att vi fritt ska hitta det vi behöver online.

Språk- och fantasiproblemet får mig ofta att undra vad vi glömmer. Kanske 
glömmer vi vad vi ville åstadkomma, vi som tillhör de första internetgenerationerna? 
Eller så var vi bara för optimistiska.

På Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg fanns på nittiotalet ett rum på femte 
våningen, egentligen bara en ombyggd läktare som tillhörde lilla aulan i den södra 
byggnaden. Rummet fungerade som kombinerat uppehållsrum och studie rum för 
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oss som gick International Baccalaureate. Det stod en dator där, en enda, som hade 
internetuppkoppling. Den såg ut som datorer gjorde: gråbeige, själsdöd. Klapprigt 
tangentbord. Jag var ny i klassen efter en tid utomlands, vi hade stor åldersspridning 
bland oss. Tobias var nog ett år yngre än jag, kanske två, och han öppnade Netscape.

Frågan var ju fel ställd. Jag hade ännu inte lyckats lämna föreställningen om  
internet som en plats – som därmed också liksom naturgivet måste ha en central-
punkt. Internet som ett nät utan symmetri, mittpunkt eller bärande delar.

– Detta är internet? Det är det vi ser nu? frågade jag. 
Netscapelogotypen stod där med sitt bredbenta N över hela planeten. 
– Ja… det kan man säga, sa Tobias och skrattade tveksamt.

Varför gick det inte att genast förstå? Jag var inte ens tjugo. Ändå tog det månader 
för mig innan en vettig visuell tolkning av internet uppstod i mitt huvud. Det var 
Tobias, igen, som ritade lite med blyerts på ett rutat papper. En massa streck. Ingen 
mitt. Säkert var det språket som styrde mig fel. 

– Vi kopplar upp oss mot internet, sa vi. Internet alltså i centrum, vi i periferin. 
– Vi går ut på internet, sa vi. Som att ha fått körkort och låna föräldrarnas bil för 
att åka ingen särskild stans. Så kunde vi ju inte ha det. Vi ramlade runt bara. Åkte 
ingen särskild stans.

I John Battelles infallsrika The Search från 2004 beskrivs internets indexering när-
mast som ett löfte om akademiska framsteg inom ämnet informatik. Info rmatik är 
inte samma sak som datavetenskap, eller informationsteknik. I akademisk mening 
brukar man starkt förenklat definiera informatik som sättet att hantera och förstå 
information i kodad form – den som sysslar med samtida informatik blir alltså ofrån-
komligen placerad mitt emellan människa och maskin.

Informatikens tillförsikt inför problemet med att hitta var enorm. Verklig svå-
righet saknas egentligen, allt är bara en organisationsfr.ga. Vi ska bara få ordning på 
allt. Sökalgoritmen kommer att spegla vårt beteende, och massans samlade insikter, 
the wisdom of the crowd, kommer att leda oss till anständighet i ton och klarhet  
i tanke. Det ska gå att skriva tillräckligt bra kod.

Inte hade John Battelle trott att Google mot 2010-talets slut skulle behöva han-
tera ett internet fullt av bruna bifloder. Att sanningsbegreppet skulle bli så upp-
luckrat att vaccin nu för somliga är en fråga om tycke och smak, jordgubb eller 
apelsin, ja eller nej. Vilka tankesätt födde denna naivitet? Teknikoptimism räcker 
inte på långa vägar som svar. Teknikoptimism tog människan till månen. Jag tror 
snarare p. programkodens egen anatomi. Ettan och nollan. Det binära system där 
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tillräckligt många frågor av karaktären »antingen eller« ska kunna leda oss fram till 
ett nyanserat svar. Det kanske stämmer. Men då gäller det att se upp så att inte den 
förenklingen går för långt. I så fall frodas snart idén om att all världens problem till 
slut kan reduceras till en flervalsfråga med bara två alternativ.

Det finns ett exempel med klassikerstatus: Redan 1999 hade Paul Buchheit, 
programmerare på Google och mannen som skapade Gmail, oroat sig för hur Google  
skulle kunna behålla sitt schysta förhållningssätt och sina oväldiga, opartiska sök-
ideal, trots tillväxten. Företaget hade samlat ihop sig till etikmöte, för att försöka 
formulera något att hålla fatt i, om det skulle bli svårt med principerna någon gång. 
De försökte med värdeord och policydokumentlingo. Paul Buchheit hade suttit tyst 
ett bra tag och sammanfattade sedan: Allt det här betyder ju bara »don’t be evil«. 
Var inte ond. Orden kom att kleta fast överallt. Alla försök att transkribera Paul 
Buchheits formulering till något vuxnare och mer företagsmoget misslyckades.

Kollegan Amit Patel tog en penna och skrev »Don’t be evil« på vita tavlan  
i mötesrummet. Som en liten hälsning bara. Välj alltid gott före ont. Av två alterna-
tiv, ta det bättre!

Men vad skulle orden betyda omsatta i praktisk handling? Vad skulle de betyda 
för bilden av Google? Och framför allt: Hur tvingande skulle de bli?

Till att börja med blev de till enorm hjälp för Doug Edwards, mannen som kall-
lats »Googles ordkille« och vars självbiografi heter I’m feeling lucky. Doug Edwards 
var en av de hundra första anställda – nummer femtionio, för att vara exakt – och 
hade uppdraget att ge Google ett språk. Hur pratar företaget? Hur ska tonen klinga? 
Är vi någonsin roliga, och i så fall hur? »Don’t be evil«, svarade på flera av de frågor-
na och blev en del av Googles charm. Doug Edwards kunde börja där och gradvis 
bygga ett helt språk av ungdomlig och egensinnig art. När programmeringsnördarna 
bestämde att Google skulle ha två sökknappar – en vanlig, och så en som tar den 
sökande direkt till den första sökträffen utan att redovisa en resultatlista först – då 
var det Doug Edwards som såg kraften i orden »I’m feeling lucky« till den andra 
knappen. På svenska Google har den fått text utan samma esprit: »Jag har tur«.

Doug Edwards är förmodligen en av dem som har betytt allra mest för omvärl-
dens syn på Google. Han kom senare att säga upp sig – stormrik, men lite ledsen – när 
han inte riktigt fann sin plats i den växande organisationen. Den sista dagen innehöll 
ett kort adjö till en av grundarna, Larry Page, som i dag är verkställande direktör 
för Googles moderbolag Alphabet. Doug Edwards ville vara generös. Han sa därför 
något i stil med att han visserligen hade tyckt annorlunda än sin chef ibland, men att 
Larry Page oftare hade haft rätt än fel. I det sociala normalläget hade detta varit en 
given möjlighet för Larry Page att kvittera,att säga »dina bidrag har också varit väldigt 
värdefulla« eller något i den stilen. Larry Page är lite mer rakt på sak och frågade, inte 
maliciöst eller syrligt eller sarkastiskt, utan med öppen blick och uppriktig nyfikenhet: 
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»När hade jag fel?«
Kanske skulle man kunna tänka sig att han i sin roll hanterar frågor där det inte 
alltid går att entydigt avgöra det. Men lockelsen här – fel eller rätt, evil eller not evil 
– är svår att motstå. Särskilt i en värld som är så genomsyrad av binära tankesätt.

Många gånger har »don’t be evil« hjälpt Google att hålla kompassriktningen. 
Ändå finns gott om tänkande personer i organisationen som avskyr de där orden. 
Inte på grund av vad de vill uttrycka, utan på grund av det svartvita. För vad är 
egentligen gott och ont? Tysk lag innehåller begränsningar i yttrandefriheten. Lan-
dets historia har fött dem: man får inte hur som helst visa nazistiska memorabilia. 
Texter, bilder, flaggor, symboler, sånger. Sitter du med datorn i Berlin och gör en 
sökning efter sådant via Googles tyska sajt får du alltså mindre nazism i sökresul-
taten än du får om du på samma plats med samma maskin gör samma sökning via 
Googles internationella sajt. Google.de följer tysk lag, google.com gör det inte. Gott 
eller ont? Att följa tysk lag måste ju vara gott. Men om tysk lag påbjuder viss censur? 
Censur är väl ont? Oavsett vilket: eftersom Tyskland på det hela taget håller sig med 
ett fritt internet är lagen fullständigt poänglös.

Allt detta föder ett par hisnande slutsatser. Den som anlägger binära tankesätt 
på humanistiska problem kommer snart att köra i diket. Och ska vi ha ett öppet glo-
balt internet måste vi också enas över hela världen om en uppsättning regler för hur 
det ska se ut. Det låter rätt svårt, inte minst på grund av det tredje hindret för dem 
som vill hitta ett bättre sätt att organisera internet: attackerna mot nätneutraliteten. 
Utförsäljningen av den digitala allmännyttan.

Nätneutralitet är principen om att all trafik på internet ska behandlas lika. Om 
du är bredbandsleverantör, och äger ett nät, då ska det vara olagligt för dig att säga 
till Netflix eller till Amazon eller till Google: »Ni har ju så mycket pengar, vi tänkte 
att ni ska få betala lite extra för all trafik som går till era servrar, och i gengäld ser vi 
till att den är prioriterad och blixtsnabb.«

Det blir då omöjligt för en uppstickare att konkurrera. Däremot blir det möjligt 
för Google att betala för ensamrätt på sök via varenda bredbandsleverantör i hela 
världen. Den sista konkurrensen som återstår – drygt tio procent av världsmark-
naden tillhör alltså inte Google i dagsläget – kan shoppas upp för en bråkdel av 
bolagets kassa. 

Ett internet utan nätneutralitet blir ett ojämlikt internet. Det kommer att gynna 
de redan stora. Den som kan betala får köra först, och snabbast. Ett litet startup-fö-
retag i ett garage har inte en chans. Och den som har mest pengar kommer att styra 
hur vi hittar precis all information.

Idén om att hålla nätverken trafikneutrala ramades in av den amerikanske fors-
karen Tim Wu. Den har nu lagstöd på många håll, men principen utmanas. Som  
i Indien. Som i Afrika. Där har Facebook försökt paketera sitt angrepp mot nätneu-
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traliteten som välgörenhet. De säger: »Ni har inte bredband så det räcker! Men det 
fixar vi. Vi tar kostnaden för en app vi kallar Free basics, så kan ni komma åt några 
av världens viktigaste och vanligaste sajter genom den, utan att ni behöver betala. 
Vill ni använda resten av internet så kostar det däremot.«

Det är detta som varnar om riktningen, som visar vad som kommer att hända  
i en värld utan nätneutralitet. Målet är nu att kunna dela upp internetabonnemangen 
i flera delar, i stället för att som i dag sälja internettillgång i klump. Det blir snabbt 
mycket mer lönsamt. Vill du kunna använda Wikipedia, Facebook och Google? 
Fem dollar i månaden. Vill du kunna använda sajter som visar rörlig bild? Fem dollar 
till. Vill du använda sociala nätverk utöver Facebook? Ytterligare fem dollar. Inte in-
ternets princip, utan kabel-tv:s princip. Detta öppnar dessutom en gyllene möjlighet 
för bredbandsoperatörerna att ta betalt av innehållsföretagen. Det blir enkelt och 
lagligt för en stark operatör att göra som beskrivet ovan: att slå en signal till Netflix 
och säga: »ni står för hälften av all trafik i mitt nät – om ni inte börjar betala mig 
mer så kommer er strömningstjänst att börja hacka och gå väldigt långsamt. Det vill 
ni väl inte?«

Digital beskyddarverksamhet av siciliansk modell. Om man vill vara mindre 
drastisk kan man kanske nöja sig med att kalla det storbolagspolitik av klassiskt 
snitt: är du rik ska du ha affärsmässiga fördelar av det, och absolut inte regleras för 
hårt. Störst kör först. Marknaden bestämmer, helst ostörd.

För Facebook passar den här utvecklingen alldeles utmärkt. Facebook vill inte 
nödvändigtvis kontrollera internet. Facebook vill bli internet, visa världen att Face-
book och internet är utbytbara storheter. Och alltså skapa en sammanblandning av 
vad som är vad, genom att erbjuda billighetspaket som Free basics.

De här satsningarna ser ut som renaste samhällsbyggnad, i form av bredbands-
utbyggnad och internettillgång, och är på sätt och vis det också. Den upp kopplade 
världen har ett slags moralisk infrastrukturskuld till de kanske fyrtio procent av 
jordens befolkning, de tre miljarder individer, som ännu aldrig har använt internet. 
Kunskapsmässigt bistånd vore väl det bästa sättet att betala av på den, om vi menar 
allvar med vackra idéer om att låta ett fritt internet vara en del av demokrati och 
demokratiseringsprocesser över hela världen. Men ett privat delsponsrat internet är 
kanske bättre än inget? Så länge, i alla fall? Indiens telekommyndighet sa ändå nej 
tack, med mod och framsyn och omsorg om landets egen startupkultur. Facebooks 
giftiga app slängdes ut. Indiens ledare förstod: vi kan inte bygga vår digitala framtid 
utan nätneutralitet – principerna vi sätter nu kan komma att gälla i hundra år eller 
mer.

Det är sådana åtgärder som måste till. Någon invänder: Vi kan ju alltid rösta 
med fötterna, välja andra tjänster, låta marknadsvalen forma internet helt organiskt. 
Nej. Det är inte alls säkert att konsumentmakten blir tillräcklig för att skapa ett 
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friskare nät. Konsumentmakt består av individers frikopplade individuella beslut. 
Politisk makt består av individers sammankopplade kollektiva beslut. Rätt skött är 
politiken starkare.

Att säga »strunta i Facebook, logga ut, släck kontot« är ett privilegium förbe hållet 
västvärlden. För många människor, främst i Afrika, är Facebook den enda vägen till ett 
uppkopplat liv. Det blir ohållbart, socialt och ekonomiskt, att släcka och stänga. I Nige-
ria gjordes en undersökning som visar att många internet användare inte på ett rimligt 
sätt kan förklara skillnaden mellan begreppen »internet« och »Facebook«.

I USA togs ett första viktigt steg för att döda nätneutraliteten och låta internet-
politiken bli enbart marknadsstyrd i december 2017 när senaten i praktiken beslutade  
att ta bort regleringen helt och hållet.

Sverige? Heller inte fredat. För inte så länge sedan gjorde en svensk teleopera-
tör, Tre, en deal med Spotify. Teleoperatören kunde sedan säga till sina kunder: »Vi 
släpper musiken fri! Om ni har ett abonnemang hos oss kan ni strömma musik utan 
att det äter på er surfpott!« Tja. Visst. Ett fint erbjudande för den som har lång pend-
lingsväg till jobbet eller gillar att träna bortom wifi-täckning. Men kommer någon 
annan tjänst som strömmar musik att ha skuggan av en chans att konkurrera med 
Spotify då? Telia försöker på samma sätt, med andra tjänster, och än mer aggressivt. 
Post- och telestyrelsen vill hålla emot, och i skrivande stund pågår minst en rättspro-
cess som ska visa vad som kan vara acceptabelt och vad som inte är det.

Men en värld utan nätneutralitet kan förstås bli ännu läskigare. Fundera på 
vad som händer i USA om några av Donald Trumps rikaste sympatisörer kan säga 
till bredbandsleverantörerna att från och med nu, så ska Fox News ha förkörsrätt  
i kablarna. CNN och The New York Times, däremot, deras innehåll ska resa riktigt 
långsamt. Utan lagstadgad nätneutralitet behövs det inte ens politisk eller repressiv 
makt för att åstadkomma det där. Det räcker med pengar. Då är det inte upp till oss 
själva vilken information vi hittar. Utan nätneutralitet får vi ingen fungerande digi-
talmarknad. Utan nätneutralitet får vi ingen möjlighet att organisera oss fritt som vi 
vill. Utan nätneutralitet är vi chanslösa mot de här fåtaliga företagen som genom sin 
storlek formar hela vår syn på digitalitet. Och viktigast av allt, igen: utan nätneutra-
litet kommer vi inte att fritt hitta information via internet. Om vi inte hittar ett sätt 
att förhålla oss är risken stor att vi inte hittar några andra lösningar heller. En bibe-
hållen nätneutralitet är därför inte nödvändigtvis (med en tankemodell lånad av den 
amerikanske juristen och aktivisten Lawrence Lessig) den viktigaste digitalpolitiska 
frågan, men det är den första. Det är den som måste hanteras först, innan vi kan ta 
itu med något annat alls.

Vi hoppades nog att sökproblemet skulle vara löst nu. Att vi skulle kunna hitta 
allt vi vill hitta. Att det skulle vara möjligt att vissla fyra toner in i telefonen, och 
hitta vilken låt de kommer från. Att det skulle gå att knäppa en bild på en fågel som 
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flyger förbi och få veta dess namn på latin. Att var och en skulle bli salig på sin fason, 
och använda olika sökmotorer beroende på tycke, smak och problemställning.

Väldigt mycket hoppades vi nog att Googles stora bokskanningsprojekt skulle 
vara färdigt, och välskött, och ha överlämnat världslitteraturen i sökbar form till oss. 
I stället har Google Books avstannat. Google har tröttnat, inte lyckats lösa rättighets-
frågorna. All världens information sökbar och användbar för alla, hette det i Googles 
tidiga mål. Om det inte blir för jobbigt eller dyrt alltså, för då struntar vi i det. Vem ska 
nu ta över ett så garanterat olönsamt projekt? Förenta nationerna?
Internets tidiga omöjligheter – särskilt hittandet, hur vi skulle bringa ordning i kaos 
– försökte vi lösa med en hopplös metaforjakt. Bibliotekarien, super redaktören, kort-
systemet. Evil or not evil. Inget kom att räcka. Äldre bilder hade begränsad relevans, 
och vi klarade till sist inte av att formulera vad det var vi egentligen ville ha: Fritän-
kande idéer, understödda av rimliga sökresultat, genererade i en infrastruktur som 
inte riskerar att köpas upp till monopol, sönderregleras eller säljas som styckdetaljer. 
Tills vidare sitter vi här. Med sökresultat vars rankning vi inte förstår, under påver-
kansförsök vi inte känner till, med tekniska begränsningar vi inte ser. Dessutom 
begränsade av ett språk som leder oss att tro att vi kan hitta sanningar i form av 
opartiska sökresultat, även när fr.gan till sin natur är komplicerad och full av värde-
ringar. Varför krigar israeler och palestinier? Vilket värde har pengar? På vilket sätt 
är Dalai lama helig? Rätt eller fel, evil eller not evil. Vaccin dödar barn. Det finns en 
råtta i pizzan. Vår världsbild reducerad till binär fattigdom.

Texten är ett utdrag ur Andreas Ekströms bok Att hitta, 2018, Weyler förlag.
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Bakom kulisserna
Kampen om internet har pågått under en lång tid och har präglats av diame-
tralt olika synsätt stater emellan . Det fria och öppna internets antagonister har 
länge eftersträvat bindande internationell reglering och statligt kontrollerade 
informations flöden . De politiska lösningarna måste därför hantera problemen på 
nätet utan att samtidigt främja en världsbild där informationsflöden utgör vapen, 
snarare än rättigheter .

Av Carl Fredrik Wettermark, policychef på stiftelsen Norrsken. Tjänstledig diplomat på UD 
med tidigare ansvar för globala internetfrågor.

För tio år sedan var det få som förstod vad internet skulle innebära för vårt samhälle 
och vår demokrati. De frågor som i allt högre grad kommit att definiera vår samtid: 
regleringen av innehållet på nätet, cybersäkerhet, påverkansoperationer från främ-
mande makt, algoritmers inflytande över den offentliga debatten och ansvarsfördel-
ningen mellan nätets olika aktörer, fanns ännu inte på den större politiska agendan.

Det teknik-politiska kunnandet och förmågan till sammanhängande analys var 
begränsade och präglades av synen på internet som en teknisk fråga, där politikens 
uppgift främst var att öka tillgången till fysisk infrastruktur. Länkarna mellan den 
politiska sfären och de som verkade på och styrde internets utveckling var mycket 
svaga. Inte heller fanns det någon gemensam lägesbild: de näringspolitiska, säker-
hetspolitiska, polisiära, militära, rättsliga och tekniska perspektiven hade alla vitt 
skilda synsätt på såväl problem, som lösningar. Mötes platserna mellan olika aktörer 
var få och de som kunde brygga över mellan de olika perspektiven var ännu färre.

De bredare säkerhetsfrågorna var ännu inte på agendan, den arabiska våren var 
fortfarande färsk i det diplomatiska minnet, och den “västliga” bilden av ett internet 
bestående av individer, ihopkopplade som noder i ett finmaskigt nätverk, bortom 
nationsgränser och arkaiska säkerhetspolitiska normer och regler, tycktes vara ett 
ödesbundet mål. Det var bara en fråga om tid och pengar innan också den sista 
halvan av jordens invånare skulle dyka upp som lysande prickar på en nationslös, 
spindelvävsliknande världskarta.
Men, i ytterligare ett stuprör, den internationella diplomatins värld, avhandlades frå-
gor som vid första anblick tycktes abstrakta och frånkopplade från de mer praktiska, 
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tekniska utmaningarna kring att förbättra tillgången till internet, men som egent-
ligen hanterade många av de frågor vi nu tampas med. Dessa diplomatiska strider 
intresserade dock knappast den breda massan och rörde till en början en till synes 
teknisk fråga: vem som skulle ha makten över internets tekniska infrastruktur, och 
då framförallt domännamnssystemet (internets “telefonkatalog”). I stora drag gick 
konflikten ut på att hantera krav från Ryssland, Kina och andra likasinnade länder, 
på att begränsa det de uppfattade som ett oproportionerligt stort västligt inflytande 
över dessa centrala tekniska funktioner. Deras krav var ett symboliskt uttryck för en 
större säkerhetspolitisk strid, snarare än något grundat i tekniska realiteter. Av de 
organisationer som ansvarar för internets tekniska utveckling, liksom för mer speci-
aliserade tjänstemän, framstod kraven som verklighetsfrämmande.

För många diplomater var det däremot tydligt att en ny säkerhetspolitisk för-
handlingsfront hade öppnats. Förhandlingarna hanterades i många års tid av en 
grupp närmast sörjande diplomater och regeringsrepresentanter, tillsammans med 
ett litet men outtröttligt globalt civilsamhälle, i fönsterlösa förhandlingsrum i främst 
Genève och New York. Gömda djupt i resolutionstexter och inspel från olika stater 
fanns redan i slutet på 2000-talet embryon till de frågor som nu hamnat i den poli-
tiska mittfåran: vilka internationella normer ska finnas för staters agerande gentemot 
varandra? Gäller internationell rätt - och i så fall hur - eller krävs nya konventioner? 
Vad utgör egentligen fria informationsflöden över landsgränser - en mänsklig rättig-
het, eller ett säkerhetspolitiskt vapen? Vem ska kontrollera internets grundläggande 
infrastruktur? Och vem ska sätta reglerna för informationen på nätet – företag, stater 
eller FN?

Kraven på ökad statlig kontroll över internet och globala informations flöden 
som framfördes av Kina, Ryssland och en rad andra länder argumenterade ofta för 
en ökad roll för FN och förbättrad multilateralism, vilket skulle sätta stater – snarare 
än företag, civilsamhälle och tekniska organisationer – i förarsätet. Taktiserandet 
blev tufft och tog sig ofta uttryck i så kallad “forum shopping”: de hårda, tekniska 
forumen, som hittills varit opolitiska och främst fokuserat på framtagandet av inter-
nationella standarder, översvämmades av diplomater med säkerhetspolitiska initiativ, 
samtidigt som det i de mer utvecklingsinriktade och rättighetsfokuserade forumen 
dök upp mycket tekniska förslag på hur ökat inflytande över internet krävdes för att 
garantera såväl utveckling som rättigheter.

Västliga diplomater fick ägna sin tid åt att släcka bränder, istället för att formulera 
proaktiva förslag om internets framtid. Det var ett skickligt och intressant spel, om 
än för en mycket begränsad publik, som dock ledde till en binär uppdelning av den 
diplomatiska världen: väst mot öst – självreglering mot överstatlighet. Något utrymme 
för praktiska kompromisser fanns inte ens på de områden som helt uppenbart skulle 
gynnas av ökat samarbete inom befintliga fora.
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Allteftersom internet började påverka allt fler politikområden, drogs fler och fler  
aktörer in i diskussionerna inom den något nebulösa internationella politiska kon-
struktionen internet governance (på svenska ofta översatt till det smalare och mer 
tekniskt präglade begreppet internets förvaltning – något som i sig skapade stor 
förvirring). I mitten av 2010-talet kom diskussionerna att innefatta en mängd fråge-
ställningar kring kontroll, makt, säkerhet och mänskliga rättig heter, som avhandla-
des i en aldrig sinande ström av fristående konferenser och FN-förhandlingar över 
hela världen. Bottenplattan för diskussionerna var två konkurrerande bilder av inter-
nets framtid. En “västlig”, präglad av synen på internet som ett gränsöverskridande 
nätverk, med en begränsad roll för stater och politiker. I denna skulle regler sättas 
av näringslivet, tekniska standarder av ingenjörer och innehållet regleras - om alls 
- med de universella mänskliga rättig heterna som grund. Amerikanska och europe-
iska diplomater visade presentationer med stiliserade bakgrundsbilder av ett virtuellt 
internet, med människor och företag som ljusa, ihopkopplade punkter i ett globalt 
nätverk, fritt hängande i rymden utan politiska och geografiska gränser.

På andra diplomaters kartor fanns istället nationsgränser, hav och under-
vattenskablar, som likt oljepipelines pumpade in okontrollerad information över 
landsgränserna. Information - framburet av internet - var ett vapen, som behövde 
regleras.

Synsätten kunde inte vara mer olika. Även om båda perspektiven i sak var rätt 
– beroende på vilken nivå man betraktar utgörs internet såväl av logiska noder som 
av kablar – innebar valet av utgångspunkt väsentligt skilda prioriteringar och vär-
deringar. EU och USA eftersträvade att bevara befintliga normer och institutioner. 
Internationell rätt skulle gälla också på internet, även om det krävdes arbete för att 
komma överens om hur den skulle uttolkas. Särskilt fokus lades på att värna de 
mänskliga rättigheternas tillämpbarhet: en fråga som Sverige var ledande i och där 
vi 2012 lyckades driva igenom antagandet av en resolution i FN:s råd för mänskliga 
rättigheter som slog fast att samma rättigheter som gäller offline också skulle gälla 
online.

Men för de länder som sökte ökad internationell reglering av informationsrym-
den var arenan en annan: FN:s första utskott, där främst frågor kring nedrustning 
och kärnvapen hanteras. Valet av forum reflekterade de olika perspektiven - internet 
och information som rättighet eller som hot. I resolutionsförslag i första utskottet och 
i generalförsamlingen lades ett antal resolutioner och upp förandekoder fram, syftan-
des till att placera internet och globala informations flöden i den säkerhetspolitiska, 
snarare än i den rättighetspräglade politiska fåran.

Sedan dess har positionerna varit låsta. Två distinkta perspektiv, som ständigt sö-
ker allierade och utnyttjar händelser i omvärlden för att stödja sin sak. En långsiktig, 
geopolitisk strid som syftar till att definiera synen på vad information egentligen är. 
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Det är den internationella politiska strid som utgör kontexten för den utveckling vi 
ser nu. Denna konflikt har redan ändrat vårt språkbruk.
Användandet av internet som arena för krigföring, attacker på civilsamhälle och 
journalister, det strategiska användandet av underrättelseläckor för att uppnå po-
litiska syften och omfattande påverkanskampanjer i sociala medier, har alla gjort 
begrepp som tidigare var förbehållna den säkerhetspolitiska sfären till allmängods. 
Ord som desinformation, påverkansoperationer och cyberattacker tillhör nu den 
vardagliga nyhetsrapporteringen.

Även om det är lätt att tro att det huvudsakliga målet med denna typ av akti-
vitet är att uppnå kortsiktiga vinster - såsom att förändra utfallet av ett val, eller att 
skapa polarisering och gynna politisk extremism – är det långsiktiga målet ett annat. 
Det går ut på att förändra sättet på vilket vi betraktar information som begrepp,  
i syfte att skapa acceptans och ökad efterfrågan för en internationell, bindande reg-
lering av informationsrymden som återför kontrollen över informations flödena från 
individer till stater.

Det som av många uppfattas som huvudmålet - att splittra och undergräva  
demokratiska samhällen - är egentligen bara en positiv bieffekt. Att i grunden för-
ändra hur världens invånare betraktar information är huvudmålet. Fällan är tydlig: 
ju större medvetenhet vi skapar kring säkerhetshoten, desto mer kommer säkerhets-
frågor att prägla informationsmiljön, vilket är vad de som förespråkar nationsgränser 
även på nätet vill ha.

Vi är i början av att formulera en ny vision för internet. Men var ska den for-
muleras? Vilka ska vara delaktiga i den konversationen, och hur? Hur bryggas det 
nationella och internationella perspektivet - och riskerar vår strävan efter kortsiktig 
säkerhet att gynna en helt annan långsiktig vision? Hur ska de algoritmer som i allt 
högre grad styr tonläget i det offentliga samtalet - och som tycks premiera extremism 
i alla dess former - regleras utan att det fria ordet begränsas?

Svaren på dessa frågor kommer definiera vår demokratiska framtid.
Kopplingarna mellan digital politik, internationell geopolitik och demokratins 

framtid har först på senare år tydliggjorts. Vi har gått från att diskutera styrning av 
internet, till en debatt kring kontrollen över innehållet på nätet, till att diskutera 
vilken inverkan tekniken har på vår demokrati och bredare samhällsutveckling.

Den tidigare så inåtvända tekniska debatten har blivit en av de mest centra-
la samhällsfrågorna. Samtidigt sker debatten fortfarande i silos och frågorna tycks 
övermäktiga: internetjättarnas intressen, konflikten mellan nationellt och överstat-
ligt policyskapande, politiska och religiösa extremisters användning av internet för 
rekrytering och spridning av ideologi, cyberattacker och desinformation från stats-
aktörer, ökande cyberbrottslighet och algoritmiskt driven och politiskt understött 
hat på nätet ger en sammantagen bild av en global informationskris.
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Det är i detta läge vi måste minnas att det är precis detta som det fria, öppna in-
ternets antagonister eftersträvar. De politiska lösningarna måste därför undvika att 
utgå från denna världsbild. Även reglering och repressiva åtgärder måste ha vid-
makthållandet av ett öppet, globalt nätverk - som genererat sådan frihet, välstånd 
och utveckling - som mål. Vi behöver hitta innovativa lösningar bortom stuprören.

För många år sedan gjorde Kofi Annan ett berömt uttalande om internets framtid: 

“In managing, promoting and protecting the internet’s presence in our lives, we need to 
be no less creative than those who invented it” 

Detta har aldrig varit viktigare än nu.
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Desinformationens  
tids ålder
Trollfabriker, bottar, dark ads, fejknyheter, från Putins Ryssland till Brexit i Stor-
britannien – nya metoder används för att påverka politiken och för att tysta 
oliktänkande . Det är dags att slå tillbaka .

Av Peter Pomerantsev, författare, journalist och tv-producent. Han är “Visiting Senior Fellow“ 
vid Institute of Global Affairs, London School of Economics, där han leder ett forskningsprogram 
om desinformation. 

Min far kom upp ur havet och greps på stranden: två män i kostym stod vid hans 
kläder när han återvände från sin simtur. De beordrade honom att klä på sig snabbt, 
att dra byxorna över de blöta badbyxorna. Under färden var hans badbyxor fortfa-
rande blöta, de krympte, kallnade, lämnade en fuktig fläck på byxorna och på bak-
sätet. Han tvingades att ha på sig dem under hela förhöret. 

Där satt han och försökte hålla en värdig fasad, men hela tiden fick de blöta 
badbyxorna honom att vrida och vända på sig. Det slog honom att de hade gjort 
det med flit, dessa KGB-män på mellannivå: mästare på småskalig förnedring och 
mikromanipulering.

Året var 1976, i Odessa, dåvarande sovjetiska Ukraina och min far, Igor, förfat-
tare och poet, hade gripits för att ha spridit skadlig litteratur till vänner och bekanta; 
böcker som censurerats för att de berättade sanningen om arbetslägret Gulag (Solzje-
nitsyn) eller för att de skrivits av författare i exil (Nabokov).

Han hotades med fängelse i sju år och exil i fem. En efter en kallades hans 
vänner in för att vittna om huruvida han någonsin uttalat “anti-sovjetiska lögner av 
förtalskaraktär, som kreativa personer inte förmå inse skadar Sovjetunionen”. 

Det har nu gått 40 år sedan min far förföljdes av KGB för att ha utövat en 
medborgares enkla rättigheter: att läsa, att lyssna på det de vill och att säga det de 
vill. Idag kan den värld som han hoppades på, en utan censur, verka vara mycket 
närmare: vi lever i det forskare kallar en era med “informationsöverskott”. Men de 
antaganden som ligger till grund för kampen för fri- och rättigheter under 1900-ta-
let – mellan medborgare beväpnade med sanning och information och regimer med 
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censorer och hemlig polis – har kastats omkull. Vi har nu mer information än nå-
gonsin tidigare, men det har inte enbart gett oss de fördelar som vi trodde.
Mer information var tänkt att leda till mer frihet att stå upp mot de mäktiga, men 
det har samtidigt också inneburit nya sätt att krossa och tysta menings motståndare. 

Mer information skulle betyda en mer kunnig debatt, men vi verkar mindre 
kapabla till en sansad diskussion än någonsin tidigare.

Mer information skulle innebära förståelse över gränserna, men det banade ock-
så väg för nya och mer subtila former av underminering.

Vi lever i en värld i vilken möjligheterna att manipulera har utvecklats och bli-
vit många fler – en värld av dark ads, psykologiska operationer, bottar, mjuka fakta, 
deepfakes, fejknyheter, Putin, troll och Trump.

40 år efter min fars förhör, går jag i hans fotspår, men utan samma mod och 
utan att utsätta mig för samma risker. Jag driver ett forskningsprogram vid London 
School of Economics, LSE, som undersöker de senaste exemplen av elakartade på-
verkanskampanjer runt om i världen – och försöker hitta sätt att bekämpa dem på.

Filippinerna. Samtidigt som mina föräldrar kunde njuta av KGB på 70-talet, 
styrdes Filippinerna av överste Ferdinand Marcos, en USA-stödd militärdiktator som 
använde armén för att påtvinga censur och hänge sig åt olika spektakulära former av 
tortyr. Ibland lämnades offrens kranier med underkläderna intryckta i håligheterna  
i skallen, vid vägkanten för att avskräcka förbipasserande. Marcos regim föll 1986 
när miljoner människor gick ut på gatorna för att kräva ett stopp för censur och 
tortyr.

Idag möter Manilla besökaren med en doft av ruttnande fisk, popcorn, avlopp 
och stekos. Snart börjar man lägga märke till att alla som tar selfies. Överallt: den 
svettige killen i flottiga badtofflor som kör den slitna bussen; den kinesiska tjejen som 
väntar på sin cocktail i köpcentret. Filippinierna tar flest selfies i världen, använder 
sociala medier mest per capita samt har den största mängden sms: 1900-talscensur 
skulle vara omöjligt att införa här. Men den nye presidenten, Rodrigo Duterte, har 
tagit Marcos ledarstil till heders igen; han har också hittat helt nya sätt att utöva sitt 
förtryck på. 

Glenda Gloria kommer ihåg åren med Marcos. På 80-talet var hon journalist-
studerande och rapporterade om regimens tortyr av oppositionella. Hennes pojkvän 
greps för att ha drivit ett litet oberoende tryckeri och fick elektroder kopplade till 
sina testiklar.

– Den psykologiska krigföringen som Marcos excellerade i är väldigt lik det som 
händer nu, berättar Gloria för mig. 
– Skillnaden är att Duterte inte behöver använda militär för att attackera media. 
Hur är det möjligt? Med teknologi. 
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Gloria är redaktionschef för Rappler, Filippinernas första nätbaserade nyhetsbyrå, 
som inte enbart rapporterar om nyheter, utan också bedriver insamling till olika 
ända mål och samlar viktig information för att hjälpa dem som drabbats av över-
svämningar och oväder. Erfarna journalister som Gloria och chefredaktören Maria 
Ressa har anställt tjugoåringar som kan sociala medier. När man kliver in på Rapp-
lers orangea redaktion märker man hur ung den företrädesvis kvinnliga personalen 
är, med ett litet gäng äldre journalister som övervakar dem med ett uns av matrona-
liknande stränghet. I Manilla är de kända som ”Rapplers”.

När Duterte beslutade sig för att ställa upp i presidentvalet 2015, verkade han 
och Rappler vara som gjorda för varandra. En borgmästare från en liten provinsiell 
stad med ett rykte om sig att ta i med hårdhandskarna mot droghandeln. Med rela-
tivt lite tv-tid till förfogande valde han att fokusera på sociala medier. När Rappler 
höll i en debatt inför presidentvalet var han den enda kandidaten som dök upp. Det 
blev en stor succé. Hans budskap – att bekämpa drogkriminaliteten – fäste. Rapplers 
reportrar upptäckte snart att de själva hade börjat använda Dutertes slogans om ”kri-
get mot drogerna”. När Duterte sedan gav sig ut på sin mördarturné ångrade de att 
de använt just ordet krig. Det bidrog till att normalisera mördandet: om det var ett 
krig blev också dödsoffer mer accepterade.

Hans burleska humor, de karaktäristiska politiskt inkorrekta skämten som också 
Trump, Putin, Boris Johnson, Jair Bolonsaro och andra populister drar, har en mörk 
underton. När skämt används av de svaga för att göra sig lustiga över de mäktiga, 
kan de ta ned myndighetspersoner på jorden. Men när samma typ av språk används 
systematiskt av män med verklig makt för att förnedra de svaga, växer denna humor 
till något mycket farligare. Det lägger den språkliga grunden för att förnedra offren 
även på andra sätt, och till att uppluckra gällande normer. 

Ingen vet exakt hur många som dödats i Dutertes “kriget mot drogerna” sedan 
han blev president. Människorättsorganisationer uppskattar det till 12 000 – reger-
ingen hävdar 4 200. Vid en tidpunkt dödades 33 personer varje dag, av polis och av 
olika medborgargarden på motorcyklar. Mycket lite gjordes för att ta reda på om de 
dödade var skyldiga eller inte. Det finns många rapporter om att droger planterades 
på kropparna som fyllde gränderna i Manillas slum.

När Rappler började rapportera om Dutertes dödande vände sig plötsligt sajtens 
gemenskap mot Rappler självt. Vid ett tillfälle var det 90 meddelanden i timmen: 
om att Rappler hittade på dödsfallen, att de var betalda av Dutertes fiender och 
att de spred fejknyheter. Meddelandena var som en insektsinvasion som svärmade 
i mejlkorgarna och på sajtens sidor. Rapplers reportrar blev utskällda i köpcentren: 
du är fejknyheter! Skäms! Hashtags som krävde att Ressa skulle gripas började tren-
da. Regeringen inledde en domstolsförhandling mot henne. Hon gick ständigt runt 
med borgenspengar på sig. Så snart ett åtal förkastades, uppstod ett annat. Flera 
människorättsorganisationer kallar åtalen politiska. 
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Efter flera månader av attacker bestämde sig Rappler för att gå till botten med  
attackerna. Det som först fick dem att haja till var koreanska popstjärnor. Stjärnorna 
kommenterade gång på gång hur fantastisk Duterte var. Hur troligt var det att ett 
gäng popstjärnor från Sydkorea skulle vara intresserade av filippinsk inrikespolitik? 
När Rappler undersökte kommentarerna upptäckte de att de alla var identiska: från 
uppenbara fejkkonton som troligen kontrollerades av samma källa. Rappler körde då 
ett program för att se vilka mer som använde samma språkbruk. De hittade snabbt 
en mängd konton som upprepade precis samma meningar. Dessa konton såg mer 
verkliga ut, de påstods sig vara äkta filippiner, med riktiga jobb. Rapplers gick då ige-
nom vart och ett av kontona och ringde upp den arbetsplats som var angiven. Ingen 
av dem de kontaktade hade hört talas om kontoinnehavarna. Sammantaget hittade 
de 24 väl kamouflerade fejkkonton, som upprepade samma meningar samtidigt och 
nådde en publik på tre miljoner. Det var en koordinerad attack, men att bevisa vem 
som låg bakom var i stort sett omöjligt. 

Gloria berättar att under Marcos tid kunde man se fienden. Det fanns ett visst 
mått av förutsägbarhet: de kunde döda dig, eller så kunde du fly, kontakta en advokat, 
skriva till människorättsorganisationer, eller ta till vapen. Du visste vilka som var efter 
dig, vilka dina fiender var. Men nu? Nu vet du inte vilka du slåss mot. De är anonyma, 
överallt och ingenstans. Hur ska du kunna kämpa mot en online mobb? Det går inte 
ens att säga hur många av dem som är riktiga människor. Och regeringar kan hävda att 
de inte har något att göra med dessa kampanjer. Det kanske bara var oroliga medborg-
are som utnyttjade sin yttrandefrihet?

Det här är en taktik som används i hela världen. Kampanjerna kan vara initie-
rade av regeringsvänliga bråkmakare som i Turkiet, eller av trollfabriker som drivs 
av miljardärer som är lojala till Kreml i Ryssland (när en sådan rysk operation fick 
sin sida nedplockad av Facebook stämde de Facebook för att ha kränkt deras yttran-
defrihet). 

Inte heller demokratier är immuna. Tankesmedjan Institute for the Future har 
upptäckt att så snart president Trump identifierar kritiker på Twitter, möts dessa av 
en störtflod av glåpord och ovett. Det här var redan uppenbart under presidentvals-
kampanjen 2016, men det har eskalerat.

Det vi har är, enligt professor Tim Wu vid Colombia university, en situation där 
“yttrandena i sig själva ses som ett censurverktyg”. Det ifrågasätter den gamla före-
ställningen om att svaret på felaktig information är mer information – att vi lever  
i en ”idéernas marknad” där den ”bästa informationen” vinner. Tänk om markna-
den är riggad?

Alberto Escorcia är en trollkarl på sociala media och han har varit med och 
organiserat några av de mest omfattande antikorruptionsprotesterna i Mexiko de 
senaste åren. Tids nog insåg han att om han i förväg visste vilka ämnen som fick folk 
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engagerade och vilka ord som stärkte samhörigheten mellan människor, skulle han 
kunna förstärka protesterna. Han var övertygad om att när internet är som bäst, kan 
det skapa sammanhållning och politisk förändring i ett samhälle. Han blev inspire-
rad av Google som lyckats förutse och stävja en influensaepidemi genom att se hur 
många som sökte efter influensasymptom på Google samtidigt, i samma område. 
Något liknande kunde man även göra inom politiken, resonerade Alberto.
När jag mötte Escorcia i Mexiko City såg han ut att vara för trött för att ens orka 
vara rädd längre. Någon hade tjuvringt på dörren så att han inte kunde sova på nat-
ten, lyst in syragröna laserstrålar genom sovrumsfönstret, pingat dödshot online med 
hans namn i form av kulhål – tusentals varje dag så att mobilen vibrerade dygnet 
runt - och förvandlade den till ett verktyg för psykologisk tortyr. Man tar sådana hot 
på allvar i Mexiko. Under mitt besök fick jag höra om en aktivist som hade haft ett 
anonymt Twitterkonto som rapporterade om de brott som drogkartellerna utförde. 
När de fick reda på vem hon var sköt de henne för att sedan posta hennes bortskjutna 
ansikte på Twitterkontot med orden: ”IDAG TOG MITT LIV SLUT, GÖR INTE 
SAMMA MISSTAG SOM JAG. JAG MÖTTE DÖDEN FÖR INGENTING”.

Det var inte bara de personliga hoten som oroade Escorcia, han var rädd för att 
trollfabrikerna höll på med något långt mer allvarligt. Regeringen infiltrerade folket 
och själva viljan till politisk och social förändring. Den spammade internet med 
meddelanden från fejkkonton som utgav sig för att vara regeringstrogna, och använ-
de halvautomatiska, halvt mänskliga cyborg-konton för att distrahera demonstran-
terna och hindra dem från att organisera sig. Regeringen skickade in marionetter på 
sociala media, som låtsades stötta protesterna, för att sedan uppmana till våldsam-
heter för att misskreditera rörelsen. Under 70 år hade Mexiko varit en enpartistat 
där ”sanningen” hade dikterats uppifrån. Idag kan bottar, troll och cyborgar skapa 
ett opinionsklimat som är lömskt och som genomsyrar allt. Det smyger sig in i din 
mobil och du kan inte längre avgöra om det är från en vän eller en propagandist. 
Hela denna onda cirkel förstärks sedan, enligt Escorcia, när människor anpassar sina 
beteenden efter det som de uppfattar som verkligheten. 

– Mörka dagar kommer Peter, sade Alberto. En ny generation av bottar och troll 
pressar oss allt närmare en värld som enbart är simulerad.

Forskarna vid Oxfords universitet kallar den här processen för “fabricerad konsen-
sus”. Liknande tekniker används över hela världen. Forskare vid Harvard har visat 
att den kinesiska regeringen postar 448 miljoner kommentarer på sociala medier 
varje år. Målet är inte att engagera, utan att distrahera och kritiska ämnen ersätts 
med positiva. 



46

Det är inte bara tron på att ”mer information” leder till bättre demokrati som har 
underminerats i och med den digitala eran. Något mer förrädiskt pågår, vad gäller 
själva idén om vad en fri människa är.

Annonsörer använder våra åsikter för att rikta skräddarsydda kampanjer mot 
oss - ju mer vi uttrycker oss online desto mindre makt har vi. Sociala medier sätter 
idag inga gränser för våra möjligheter att uttrycka oss själva, var och en av oss kan 
vara en modernistisk författare i vårt Facebook-flöde. Men detta självuttryck över-
förs sedan till data: det språk vi använder, vad vi gillar och delar, allt överförs till 
datamäklare och sedan vidare till annonsörer. Spinndoktorer riktar specialanpassade 
kampanjer mot oss i former som vi kanske inte ens är medvetna om. Ju mer vi ut-
trycker oss, desto mindre makt har vi.

Vi har idag en propagandamodell som skiljer sig mycket från förra århundra-
dets. I stället för att tvångsmata människor med en ideologi via tv och radio, måste 
en spinndoktor anpassa olika budskap till olika grupper på sociala medier. I ett land 
med 20 miljoner invånare behövs det 70-80 riktade budskap, enligt den pratglade 
digitala redaktören för ”Vote Leave”, Thomas Borwick. Hans jobb går ut på att 
koppla specifika typer av engagemang till en viss kampanj, oavsett om kopplingen 
kanske inledningsvis känns lite konstlad.

Under Brexit-kampanjen, som Borwick hanterade, var det mest framgångsrika 
budskapet för att få människor att rösta - djurens rätt. ”Vote Leave” hävdade att 
EU skulle vara dåligt ur ett djurskyddsperspektiv eftersom stöd ges till jord brukare 
i Spanien som producerar tjurar för tjurfäktning. Inom detta ”djurrätts”-segment 
kunde Borwick sedan anpassa annonserna specifikt efter användarna och skicka 
magstarka annonser med lemlästade djur till en viss grupp av väljare och mer skon-
samma annonser med bilder på gulliga får till andra.

Jag har hört talas om liknande riktade budskap som används av spinndoktors 
över hela världen. Utmaningen med den här typen av mikrostyrning av innehåll är 
att det kräver någon stor, samlande identitet för att förena de olika grupperna – en 
bred fråga som dessa väljare kan projicera sina åsikter och känslor på. Den ”popu-
lism” som därmed skapas är inte ett tecken på att ”folket” skulle vara samlat i en 
stor gemenskap, utan snarare en följd av att folket är mer splittrat än någonsin. När 
människor har mindre gemensamt än tidigare måste man omdefiniera ”folket” in-
för varje val. Eftersom konkret politik och sammanhängande ideologiska budskap 
skulle riskera att underminera denna gemenskap måste dessa ”pop-up”-personer vara 
förenade kring en ledares personlighet och en vag känsla, till exempel som Brexit-slo-
gan ”take back control” eller ”optimism”. Fakta är ett hinder snarare än en hjälp: 
man försöker inte vinna en rationell debatt när man vill locka över flyktiga väljare; 
istället måste man lyfta fram sådant som blir mer uppmärksammat i fragmentera-
de grupper i sociala medier. Ju mer upprörande, desto mer uppskattning. Donald 
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Trump och Boris Johnson är båda produkter av denna miljö.
Enligt en rapport från den brittiska parlamentariska kommittén om fejk nyheter gör 
det nya informationsspelet att: 

”den gemensamma yta där förnuftig debatt kan äga rum, baserad på objektiv fakta, 
reduceras… själva grunden för vår demokrati är hotad.”

En reaktion från många regeringar, även demokratiska sådana som Tyskland, Frank-
rike och kanske snart Storbritannien, är att försöka införa censur av desinformation. 
Det är en fullt förståelig reaktion – men den fungerar inte. Det inför en politisk 
logik där censur återigen blir normaliserat. Det är inte konstigt att Putin älskar att 
åberopa den tyska lagen om fejknyheter när han vill införa ny censur på hemmaplan. 

Idag är det mer sällan som regimer använder sig av censur. Istället finns istäl-
let en subtil form av censur som handlar om hur informationsmiljön omkring oss 
skapas. Istället för att stänga ned rätten att ta emot och sprida vidare information, 
bör vi kräva mer information. Till att börja med borde vi ha rätt att få veta huruvida 
ett konto online är en bot eller inte, huruvida innehållet är organiskt eller spritt via 
troll, och vem som ligger bakom en ”nyhetssajt”. Anonymitet är en nödvändighet för 
många aktivister, något som jag lärt mig i Mexiko, men vi borde få veta om ett konto 
använder sig av en falsk identitet. Vi måste få veta varför ett dataprogram visar oss 
ett innehåll och inte ett annat. Varför reklam, en artikel, ett meddelande eller en bild 
riktar sig till mig och inte till dig. Vilken av den data vi lämnar ut har använts för 
att påverka oss och varför. Då skulle vi kanske mindre låta oss påverkas av mystiska 
makter vi inte kan se, bli rädda och skaka på grund av anledningar vi inte förstår, 
och istället skulle vi kunna ge oss i kast med informationsmakterna runt omkring 
oss som jämbördiga. Detta skulle, i sin tur, avgöra skillnaden mellan demokratier 
och diktaturer, för det är denna typ av digitala rättigheter som Putin, Duterte och 
Trump måste förvägra sina medborgare för att kunna behålla makten.

Texten är ett kortat utdrag ur Peter Pomerantsevs bok This Is Not Propaganda:  
Adventures in the War Against Reality. Boken kommer ut på svenska nästa år på  
Ordfront förlag med titeln Det här är INTE propaganda.
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Digitalisering
och demokrati
Genom hela mänsklighetens historia har teknikrevolutioner påverkat de demokra-
tiska processerna . Många av våra samhällsfunktioner är idag digitaliserade . Frågan 
är hur detta påverkar medborgarna, deras syn på samhället och på demokratin . Här 
refereras fyra artiklar som ur olika perspektiv belyser hur digitaliseringen kan på-
verka den framtida demokratiska utvecklingen . 

Av Eric Brune, civilingenjörsutbildningen i rymdteknik, Luleå Tekniska Universitet

Digital teknik har förbättrat livskvaliteten för många människor. Samtidigt finns det 
uppenbara risker med att digitalisera samhällstjänster i en allt för snabb takt, utan 
att analysera konsekvenserna. Det är något som Ida Lindgren, Christian Østergaard 
Madsen, Sara Hofmann och Ulf Melin uppmärksammar i artikeln ”Close encounters 
of the digital kind: A research agenda for the digitalization of public services” publicerad 
i tidskriften Government Information Quarterly. De menar att vi måste vara med-
vetna om att medborgarnas interaktion med de digitala tjänsterna också påverkar 
synen på och bilden av de styrande organen, det offentliga och själva demokratin. 
De skriver att digitaliseringen bidrar till att förenkla medborgarnas liv, genom att 
tillhandahålla tjänster på ett mer bekvämt sätt. Men de digitala instrumenten kan 
också utformas och användas för att införa nya typer av kontrollmekanismer och 
begränsningar av medborgarnas fri- och rättigheter. Forskningen kring e-förvalt-
ningar riskerar att vara alltför optimistisk när det gäller de potentiella fördelarna 
och utelämna de potentiellt negativa effekterna för medborgarnas integritet, menar 
författarna.

De skriver vidare att det är viktigt att inse att digitaliseringen helt förändrar 
platsen för mötet mellan medborgare och myndighet. Tidigare skedde mötet på ett 
myndighetskontor eller en offentlig plats, vid en tidpunkt som oftast var vald av 
myndighetspersonen. Idag sker mötet ofta hemma hos medborgaren eller under nå-
gon av alla dagliga mikropauser. Detta kommer, enligt forskarna, förändra synen 
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på myndigheter och förvaltning i grunden. Digitaliseringen ändrar också de olika 
roller som aktörerna har haft. Det finns tre avgörande och obesvarade frågor, enligt 
författarna: 

a) man eller maskin – vem är den bäste offentliga tjänste mannen? 
b) vilka aktörer och färdigheter är centrala för digitala offentliga möten? och 
c)  vilka är de faktiska konsekvenserna av digitala offentliga tjänster för medbor-

garnas livskvalitet?

Det finns en (helt korrekt) förväntan och ett krav på att de som styr i det moderna 
samhället vidtar åtgärder för att möta ekonomiska, ekologiska och sociala utmaning-
ar. Sådana utmaningar är ofta komplexa, och generellt har t ex nationella regeringar 
svårt att leva upp till ställda eller förespeglade förväntningar. Ofta har detta med 
bristande resurser att göra. Det kan handla om finansiella, mänskliga eller fysiska 
hinder. Men utöver resurser, måste regeringar även förlita sig på tillit från befolk-
ningen. Det menar i alla fall Tomasz Janowski, Elsa Estevez och Rehema Baguma  
i artikeln ”Platform governance for sustainable development: Reshaping citizen admi-
nistration relationships in the digital age”, även denna publicerad i Government Infor-
mation Quarterly. För att uppnå hållbarutveckling på samtliga plan i ett samhälle,  
måste fokus förflyttas från traditionellt regeringsstyre till alternativa styrelseproces-
ser, vare sig denna styrning sker med hjälp av en regering, marknaden eller olika 
nätverk.

Den senaste tiden har ett slags plattformsstyre, eller plattformsparadigmskif-
te, diskuterats intensivt inom den forskning som analyserar hur digitaliseringen 
påverkar den demokratiska samhällsutvecklingen. Många ser detta som nästa steg  
i utvecklingen av länders olika styrelsesätt. Det finns idag en tendens att regeringar 
lägger över delar av makten och ansvaret på medborgarna när det gäller att skapa 
samhällstjänster. Detta sker genom att system introduceras som sätter samman data, 
tjänster, teknologi och människor för att möta nya utmaningar och testa nya sätt för 
medborgarinflytande. I Kosovo lät man ungdomar spela dator spel för att engagera 
och inkludera dem i stadsplaneringen. I Boston, testades digitala plattformar för att 
engagera med  borgare i beslutsfattande, i ett sorts digitalt rådhus. ”Urna de Cristal”  
i Colombia, är en digital plattform där medborgare öppet kan diskutera samhälls- och 
regeringsfrågor. Plattformsstyret innebär att medborgare, genom digitaliseringen, blir 
mycket mer involverade i hur de styrs, än vad som fallet tidigare. Författarna menar 
att samhällsstyre handlar om relationerna mellan medborgare och admin istration. 
Genom att analysera interaktioner mellan dessa aktörsgrupper tar studien fram ett 
antal relationer, där detta möte kan kategoriseras och analyseras. Tre existerande sam-
hällsformer används som referens för att rita upp en modell för plattformsstyret. Det 
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första, ett byråkratiskt styre, utgår från en regering som obehindrat kan tillämpa 
lagar för att utöva sin myndig hetsauktoritet över medborgarna. Det andra är ett kon-
sumistiskt styre. I ett sådant tillhandahålls offentliga tjänster, för att tillgodose med-
borgarnas behov. Det tredje sättet är ett deltagande styre. Där delas ansvaret mellan 
regering och medborgare för lagstiftning och sociala tjänster. Den fjärde formen är 
det ovan beskrivna plattformsstyret.

I figuren ovan beskrivs vilka relationer som karaktäriserar plattformsstyret. Att 
ta fram en standardiserad modell för hur samhällen styrs och hur denna process 
är under omvandling, kan underlätta forskningen och demokratiskt förankrad dis-
kussion, menar författarna. En bättre förståelse skulle då i sin tur kunna leda till 
en snabbare utveckling av plattformsstyret, eftersom en ökad förståelse också ökar 
befolkningens förmåga till interaktion.

I en studie från Harvard University analyseras risker och möjligheter med arti-
ficiell intelligens när det kommer till de mänskliga rättigheterna. Artikeln tar som 
utgångspunkt att diskussionen om de etiska utmaningarna med artificiell intelligens 
också borde utvidgas till att innefatta teknologins effekter på de mänskliga rättighe-

Administer

Administration

Policy

Collaborate

Coordinate Regulate

En
ga
ge

Se
rv
e

Em
pow
er

Create

Citizens Citizens

Learn

Monitor

Steer Disclose

Par
ticipa

te Legitimize



52

terna. Internationella konventioner används i studien som en mall för att utvärdera 
teknikens effekter på individer och samhällen. Alla tidigare stora teknologiska sam-
hällsförändringar har mynnat ut i en förskjutning av samhälleliga jämvikter. Förenta 
nationernas Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna är böra vara utgångs-
punkten för ett omvälvande teknologisprång. Vi bör fortsätta att vara vaksamma på 
hur vårt eget agerande påverkar andras rättigheter.
Studien finner ett ökat medvetande hos företag om de samhälleliga effekter som  
artificiell intelligens för med sig, något som ses som positivt av författarna. De menar 
att effekterna inte är något som den privata sektorn varken kan eller borde ta hand 
om själva och att regeringar har en fundamental roll i det hela. De menar då inte 
bara vad att övervaka utvecklingen och tillämpningen av teknologin, utan även som 
ansvariga för konsekvenserna för medborgares mänskliga rättigheter. Demokratiskt 
valda regeringar är de enda aktörer som med full legitimitet kan avgöra huruvida 
fördelarna uppväger nackdelarna och enligt studien är det dags för dem att ta sitt 
ansvar och lotsa samhället genom de kommande förändringarna.

I en text från MIT och UNI Global Union analyseras det faktum att mängden 
insamlad data ökar dramatiskt men att det bara är en liten grupp aktörer som drar 
fördelar av denna snabbt ökande mängd av tillgänglig information. Big data kallas 
av många för ”den nya oljan” och det är användarnas beteenden som utgör värdet. 
Hur kommer det sig i så fall, undrar författarna, att denna mäktiga nya resurs endast 
ägs och hanteras av en mycket liten grupp? Under de senaste 150 åren har nya frågor 
om maktdelning uppstått varje gång det skett ekonomiska paradigmskiften. Vare 
sig det har varit industriell anställning som ersatt jordbruksanställning eller hyper- 
effektiva digitala företag som ersätter traditionella fysiska strukturer.

Under tidigare ekonomiska transformationer har mäktiga nya storspelare, som 
Standard Oil eller J.P. Morgan, mötts av en motkraft i form av arbetare som till-
sammans skapade fackförbund och kooperativa bankinstitutioner för att tillvarata 
medlemmars intressen. Dessa medborgerliga organisationer hjälpte till att balan-
sera den ekonomiska och samhälleliga makten mellan stora och små medspelare 
och mellan anställda och arbetsgivare. Författarna menar att samma sorts kollektiva  
organisation krävs för att skapa ett kollektivt system av datakontroll som baserar sig 
på rättigheter och ansvar, med juridiska standarder. I USA är nästan 100 miljoner 
människor medlemmar i kreditföreningar. Dessa ideella institutioner, som ägs av 
sina medlemmar, har redan lyckats med att hantera medlemmars digitala data och 
att använda sig av dessa medlemsägda ”big data” i olika finansiella sammanhang, 
till exempel avseende försäkringsvillkor, investeringar och olika medlemsrelaterade 
förmåner. Frågan är om man skulle kunna tillämpa samma princip för mer medbor-
garmakt till ”big data”-rättigheter i en ständigt växande digital ekonomi?

Med moderna datoriserade teknologier är det nu möjligt att automatiskt lagra 
och organisera all data som individer medvetet eller omedvetet ger till företag och 
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staten eller att spara dessa i den egna kreditföreningens valv. Nästan alla kredit-
föreningar använder redan gemensam mjukvara, vilket innebär att en övergång till 
datakooperativ skulle kunna bli överraskande snabb och enkel, menar författarna.

Frågan som ställs är ; vem ska leda denna historiska och nödvändiga transfor-
mation? Författarna menar att svaret mycket väl skulle kunna vara fackförenings-
rörelsen. En sådan förändringsprocess skulle kunna ledas både av nationella och 
globala fackliga strukturer. Ett kritiskt första steg kommer att vara att säkerställa  
arbetstagares rättigheter i lag, genom både kollektiva förhandlingar, men också  
genom lagstiftningen själv. Sådana rättigheter skulle skydda mot manipulation, dis-
kriminering och orimlig övervakning.

Utmaningen som ligger i att skapa en bättre jämvikt för den ekonomiska dimen-
sionen av världens data blir beroende av förmågan att skapa ett jämviktsförhållande 
mellan de olika intressenterna. Idag har medborgare eller arbetstagare ingen direkt 
representation vid förhandlingsbordet och går därmed miste om sitt inflytande. Ge-
nom att utnyttja etablerade kooperativa arbetar- och medborgarorganisationer, vars 
verksamheter redan idag är reglerade i lag i stora delar av världen, tillsammans med 
teknologi som redan har prövats, kan vi förändra den rådande situationen och skapa 
en hållbar ekonomi som tjänar många och inte bara ett fåtal.
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Välfärdssamhället 2030 
– hur löser vi demokratin?
Vi står inför stora utmaningar vad gäller att anpassa det demokratiska styrelse-
sättet till det nya digitala landskapet . Hur påverkas välfärden och hur påverkas 
medborgarna? Detta är ett kortat referat av seminariet Demokratin och välfär-
den i digitaliseringens tidsålder som hölls i riksdagen våren 2019 .

Medverkande:

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen. Hon är rankad som en 
av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Andreas Ekström, journalist och Årets talare. Carl 
Heath, chef för Professional Education. Av regeringen utsedd utredare som ska värna det demo-
kratiska samtalet. Nils Hertzberg, kanslichef för Digitaliseringsrådet. 

Anne-Marie Eklund  
Löwinder

Andreas Ekström Carl Heath Nils Hertzberg
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Anne-Marie Eklund Löwinder: Min farhåga är att digitaliseringen skenar som en 
flock kor och ingen ställer sig frågan: ”Varför? Hur? Vad är nyttan? Vad är risken?”. 
Just nu håller vi på att gräva oss en grop som vi inte vill ramla i. Det gäller tillgången 
till infrastruktur, till kompetens bland medborgarna och inte minst elförsörjningen. 
Vi kommer att ha 50 miljarder uppkopplade prylar 2020, var ska de ta ström ifrån?

Nils Hertzberg: Vi måste se på digitalisering i förhållande till sakfrågor. Vi ska inte 
gå in via tekniken och se det som något nytt. Det är samma gamla frågor som van-
ligt; demokrati, robusthet i samhället, inkludering och välfärd. Vi måste utgå från 
det, men försök att se vad digitaliseringen gör och hur det förändrar de här frågorna. 
Vi måste titta på inkludering och polarisering för det har alltid varit så att det har 
varit grupper i samhället som mer eller mindre varit utanför. Om man tittar tillbaka  
var det de som kunde läsa som var innanför, vi hade en folkskola, vi byggde det 
samhälle vi har för att få med alla. Digitaliseringen kan vara ett fantastiskt verktyg 
för att få in folk i gemenskapen. Vissa funktionsvariationsgrupper har jättestora möj-
ligheter här, men om vi inte tar kompetensutmaningarna på allvar och om vi inte 
tar den här skammen hos de som är utanför på allvar och jobbar med den så kan 
digitaliseringen istället öka klyftorna och utanförskapet. Det är ett jättestort jobb att 
få med alla kunskapsmässigt och tillitsmässigt så att vi håller ihop det och använder 
digitaliseringen för att få in så många som möjligt. Det är inte alls givet hur det går.

Carl Heath: Mitt perspektiv tar sin utgångspunkt i demokratin och demokrati-
frågorna. Det är det som är mitt utredningsuppdrag, att funderar kring: ”Vad be-
tyder samhällets digitalisering utifrån ett demokratiskt perspektiv och vad behöver 
vi göra för att möta de utmaningar som ställs på samhället, både på individnivå och 
samhället i stort?”. Där kan vi se, precis som Nils var inne på, att det finns ett behov 
av kunskap, till exempel. Vi kan se att samhällets digitalisering inte är en ny sak, det 
har hållit på i decennier. Det är inte så att det är något som är här och nu framför 
oss, men saker går i olika takt och olika fort. Vi kan se att vi i vissa avseenden är 
något yrvakna inför att konstatera att digitaliseringen påverkar; inte bara hur vi lever 
våra liv och våra vardagliga företeelser, utan också hur samhället fungerar och då 
också hur vår demokrati fungerar. Mitt utredningsarbete handlar om att ställa den 
här typen av frågor, men också om att jobba aktivt med medborgaren och samhället 
i stort och fundera över hur vi gör för att stärka medborgarna och demokratin. Det 
finns ett antal saker som har hänt som vi ser är utmaningar och påfrestningar för 
vår demokrati och där digitaliseringen spelar en roll. Desinformation, propaganda, 
näthat. Det är allvarliga frågor för samhället som vi måste ta i beaktan när vi jobbar 
med och funderar över vilket samhälle vi vill ha. Då blir digitaliseringen en aspekt, 
och kunskap om den och att få förstå dess processer och påfrestningar på samhället, 
det blir viktigt. 
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Anne-Marie Eklund Löwinder: Vi är ju väldigt duktiga på att beskriva problemen 
och komma med förslag på hur vi ska lösa dem. Men det här sista steget att faktiskt 
göra någonting. Om vi till exempel tar Internet kunskap, som är en sajt som vi dragit 
igång, där har vi folkbildning som mål. Vi har korta och informativa snuttar om 
det som du säger; om näthat, om ”fejk nyheter”, om hur man ska tänka källkritiskt. 
Det andra exemplet är digitala lektioner. Om man nu skriver in det i läroplanen för 
grundskolan; att lärarna ska lära ut digitalisering och digital kompetens och pro-
grammering, hur ska man kunna göra det när det inte finns instruktionsmaterial? 
Digitaliseringskommissionen skrev i sitt betänkande att någon borde sätta igång 
digitalcenter där medborgarna kan få stöd. Men den här någon materialiserar sig ju 
inte av sig själv.

Carl Heath: Vi har tittat på hur det ser ut med kompetensen och vilka insatser som 
görs. Man kan se att många av de insatser som görs idag tenderar att vara i projekt-
form och kortsiktigt orienterade. Vi kan också se att en majoritet av den kunskap 
som är av allmänintresse för hela befolkningen, tenderar att bedrivas primärt riktat 
mot unga. Men det här är någonting som berör hela befolkningen och där vi har 
många frågor att jobba vidare med. Hur gör vi för att realisera det?

Anne-Marie Eklund Löwinder: Enligt ”Svenskarna och internet”, vår statistik som 
vi tar fram varje år, är det män 40 + som är sämst på källkritik… de är duktiga på 
att dela men de vet inte varför och vad.

Andreas Ekström: Projektorienterade satsningar är inte ett lyckat sätt att bedriva 
folkbildning eller statsförvaltning på. Jag tror att man måste vara långsam, uthållig, 
och seg och säga att för att vi ska lösa detta så ska våra bibliotek ha resurser, punkt. 
Sedan ska man utgå från att bibliotekarierna är tämligen begåvade gällande att  
bestämma hur de sedan ska användas. Våra skolor behöver ha resurser, punkt. Sedan 
är det lärarkollegiets uppgift att, utifrån läroplanen, förvalta det uppdraget. Man 
kommer in med 10 miljoner projekt här och någonting som görs i två år där och 
testas där… man driver inte en bred folkbildning eller en bred samhällsförbättring 
på det sättet. Men det är otroligt mycket mindre tilltalande politiskt. Det är ju ingen 
stor grej att säga: ”Nu höjer vi 0.04 här i budgeten och nu jädrar satsar vi”. Jag för-
står att man väljer att inte göra så för det är ingenting som ger omedelbara politiska 
poäng, men det är exakt den typen av långsiktigt, gnetigt ledarskap som vi skriker 
efter. 

Nils Hertzberg: Det här beror på att man är osäker på hur man ska göra och sedan 
vill man också visa handlingskraft och göra insatser. Digitaliseringen innebär en 
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strukturomvandling. Samhället kommer att se ut på ett annat sätt. Det som händer 
är jättestort och vad vi gör eller hur vi förhåller oss till det här som händer är viktigt. 
Jag tror att man kommer att behöva insatser av en helt annan magnitud. Man måste 
ta i mer. Om man ska jobba med kompetensen brett från medborgarna eller om man 
ska stödja små kommuner i det här, kommer omställningen av verksamheter och att 
få dem att lära sig, att ta tid och resurser. Så jag tror att man behöver vara mycket 
mer långsiktig, man behöver lägga mycket mer resurser och man måste vara tydli-
gare med långsiktiga mål. Här spelar riksdagen och ni riksdagsledamöter en viktig 
roll i att lyfta de här frågorna. Hur får vi med de här stora grupperna i samhället? 
Vad ska vi göra?

Carl Heath: Vi lever i en stor omvandlande process. Det var svårt för oss när YouTube  
eller Facebook dök upp för 15 år sedan att föreställa oss vad det skulle innebära för 
hur vi engagerar oss i vår vardag, att vi helt plötsligt söker i sökmotorer precis hela 
tiden. Det var inte av naturen givet för 20 år sedan att vi skulle göra det, men det 
påverkar de facto vårt beteende. Om vi ska bygga ett samhälle för alla, förutsätter 
det också att vi pratar om och formar strukturer som gör att alla kan ta del av de här 
nyttigheterna som uppstår. Det är långt ifrån självklart att det sker per automatik 
och ska vi då som stat kunna möta de här utmaningarna måste vi som stat också 
förstå frågorna, vara engagerade i dem och precis som vi hört – spela ett långsiktigt 
spel. Vi behöver ha fokus på de långsiktiga frågorna och det vi vill att samhället  
i stort ska bli.

Anne-Marie Eklund Löwinder: Det finns ju ingen determinism i det är, utan det 
är resultatet av medvetna val som vi gör. Just nu ser vi en regleringsexplosion. De 
styrande har kommit på att det är bra att få lite kontroll över situationen. Det är 
inte High Chaparall och cowboy-väsendet som styr längre. Jag är rädd att den här 
regleringen kommer att göra mer skada än nytta, därför att just nu är den väldigt 
spretig. Den ger sig in på väldigt många områden samtidigt. De som ska ta emot och 
försöka följa de här reglerna, de är mer förvirrade än någonsin. De vet inte var de ska 
börja. Ta bara mitt område som exempel, säkerhetsområdet. Här har vi en ny säker-
hetsskyddslag och innan det kom GDPR. Alla de här förhåller ju sig till varandra på 
något sätt och frågan är när man då sitter som mottagare och får det här i knät, blir 
det lite ”jag vet inte var jag börjar”.

Andreas Ekström: Vi gör väldigt många omedvetna val som blir normbildande och 
kulturella, vilket har att göra med en avgörande faktor, nämligen användarvänlig-
het. Om någonting är tillräckligt användarvänligt är vi beredda att sälja vår mormor 
för det. Vi har inga som helst betänklighet att göra nästan vad som helst bara det är 
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lätt nog. Detta vet alla kommersiella aktörer och därför gör man det väldigt lätt att 
sköta tjänsten. Vi säger: ”Ja, ni har visserligen alla våra data, men det skiter vi i för 
det är så enkelt och smidigt”. Det största haveriet som svenska staten har gjort det 
är bank-id. Hur vi har privatiserat utfärdandet av legitimation och identitet för en 
hel nation utan att ens tänka på följderna. Bankerna byggde en inloggningslösning 
för sina tjänster och så kom de till det offentliga Sverige och sa: ”Ska ni vara med 
eller? Ni kan få haka på och ha hand om mina vårdkontakter”. ”Tack vad skönt”, 
sa det offentliga Sverige. Det var ju jättesmidigt. Det är fingeravtryck, det funkar 
alltid. Det vi borde göra är att bygga en svindyr, mycket sämre och fulare lösning 
som alla kommer att hata. Imorgon kan ju alla de här bankerna som äger detta vara 
sålda till Caymanöarna och då har en del av vår digitala infrastruktur försvunnit 
över en natt. Det har skett fullständigt utan debatt. Och det sker av ett enda skäl: 
användarvänligheten. 

Carl Heath: Staten borde se sig själv i spegeln och fundera över hur den ska göra för 
att åstadkomma tjänster och möjligheter som är enkla, lättanvända och begripliga 
för hela befolkningen. Det räcker inte att passivt titta på den utveckling som är, utan 
staten måste vara en aktiv medskapare i processen. Mycket av de innovationer som 
har skett inom digitaliseringen de senaste 10-15 åren som skapar just användarvän-
lighet – de skapar också möjligheter för inkludering och möjlighet för fler att ta del 
av och vara engagerade i processerna. Kan det offentliga bidra i högre utsträckning 
till att skapa goda tjänster och system underlättar det naturligtvis möjligheten för 
alla att vara engagerade. Där kan en viss typ av reglering stötta och stödja det, och 
det har vi sett exempel på vad gäller exempelvis tillgänglighetsdirektiv osv, som fak-
tiskt skapar möjligheter för fler att kunna ta del av det allmänna som nu håller på 
att digitaliseras.

Vi kan konstatera att den svenska deltagandedemokratin fortfarande är otro-
ligt stark. Vi kan se ett starkt engagemang för politiska frågor, samtidigt som vi ser 
andra tecken som är utmanande. Andelen av befolkningen som engagerar sig parti-
politiskt, till exempel, minskar, medan andra typer av politiska engagemang till och 
med ökar. Vi ser ju effekter nu av till exempel miljöfrågorna som troligtvis inte hade 
haft den klangbotten det har om det inte hade varit för möjligheten att faktiskt föra 
den typen av samtal med hjälp av de sociala medier vi har.

Det finns utmaningar för demokratin som en konsekvens av digitaliseringen 
och det vet vi om. Vi vet att hat och hot på nätet skapar svårigheter för deltagande  
i demokratin. Vi vet att 1/4 förtroendevalda har blivit utsatta för hat och hot. Vi vet 
att det samma gäller för journalister. Vi vet att 1/5 av vår befolkning väljer att aktivt 
inte dela en sak på sociala medier av rädsla för att bli utsatt. Vad är det som händer 
med samhället då? Ja, då tystnar vissa röster medan andra röster hörs mer. Då får vi 



59

ett annat samtal, ett annat klimat. Det är utmaningar där frågan om hur vi hanterar 
dem och möter dem fortfarande står obesvarade i stor utsträckning. Det är ett gedi-
get arbete som samhället i stort behöver göra och där många behöver hjälpas åt för 
att hitta formler och förutsättningar för att detta ska landa på ett bra sätt och som 
skapar goda förutsättningar för alla att delta i vår demokrati. 

Nils Hertzberg: Det digitaliseringen gör är att organisera verksamheter och lösa 
utmaningar. Det gäller på kommunal nivå och det gäller i organisationer. Det här 
innebär ju att vi behöver fundera över hur vi når de mål vi har och förmodligen är 
målen och principerna densamma. På arbetsmarknaden vill vi att arbetstagarna ska 
vara trygga precis som tidigare, men plattformsföretagen gör att arbetsmarknads-
strukturen förändras. Då behöver man tänka på det; vad man vill uppnå. Och i det 
här nya sammanhanget även tänka på vad det är för typ av lösningar nu. Då gäller 
det att inte stirra sig blind på hur det har varit eller principiella medel, utan komma 
ihåg vad man vill uppnå. Om vi ska klara det här och ha någon som helst chans att 
upprätthålla välfärden måste vi använda de här möjligheterna. Det kommer inte att 
vara tillräckligt, vi måste göra andra saker också, men vi kommer behöva dem. 

Carl Heath: Vår grundlag utgår från att all offentlig makt utgår från folket. Då 
finns det ett implicit maktperspektiv i de här frågorna och digitaliseringen har en 
egenskap och det är att den tenderar att förändra maktförhållanden i olika typer av 
arenor. Den förändrar maktförhållanden i en viss marknad, för att man gör på ett 
nytt sätt. Det nya sättet gör att maktordningen i den ytan förändras och förskjuts på 
olika sätt och här någonstans blir det viktigt att konstatera att när förutsättningarna 
för hur vi organiserar strukturer förändras så förändras maktförutsättningar och 
mitt sätt att förhålla mig till den förändringen av makt, den blir bara så bra som 
min kunskaps horisont är i den frågan. Om jag ska kunna påverka och förändra 
förutsättningarna för att skapa goda förutsättningar för att all offentlig makt ska 
utgå från folket, då behöver jag ha en kunskap om de pågående processer som sker 
som påverkar den makten av en sådan karaktär och kaliber att jag faktiskt kan möta 
detta på ett bra sätt. Där tror jag att vi i många delar av samhället har en ganska lång 
resa framför oss att faktiskt fundera över hur vi gör för att kontinuerligt skapa goda 
förutsättningar för oss allihopa. Att förstå de här processerna på ett så pass bra sätt, 
både ur ett tekniskt perspektiv men också ur respektive kunskapsdomäns perspektiv, 
för att kunna möta de här kontinuerliga förändringarna som vi kommer att stå inför. 
Nu och om 10 år och om 20 år. 

Andreas Ekström: Det är en spännande fråga med valsystemet. Det är en sådan där 
sak som inte lämpar sig för digitalisering, säger alla som har gett sig på det på olika 
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sätt och testat. Man har kommit fram till att det alltid blir lite sämre än vad pap-
perslappar i kuvert blir. En sak jag funderar på vad gäller demokratiskt underskott är 
att när jag tittar på mina egna barn (min äldsta dotter går i 7:an och fyller 14). När 
jag var i den åldern var jag engagerad i en bordtennisklubb och hade en funktion  
i styrelsen och lärde mig föreningsarbete. Jag lärde mig vad ansvarsfrihet är och vad 
en revisor är och hur man öppnar ett möte och vem som ska justera. Det är en jätte-
viktig demokratisk skolning som man fick som tonåring ganska mycket fram till 
min generation. Jag är lite orolig för att vi inte fyller på med den typen av otroligt 
oglamorös grundläggande förenings- och demokratikunskap. Det har ju inte med 
digitalisering att göra överhuvudtaget mer än att man ser ett uppväxande släkte 
som väljer andra engagemangsvägar. Man engagerar sig mycket i en fråga, man gör 
det digitalt, man går inte in i ett sammanhang där man kompromissar – då får du 
ett demokratiskt underskott som blir en sekundäreffekt av digitaliseringen. Inte på 
grund av den i sig utan på grund av de kulturella förutsättningarna för demokratins 
tillbytes ändras. Det är en sådan där grej som jag inte vet vad man ska göra åt. 

Carl Heath: Det finns exempel på föreningar, både politiska partier och ideella 
ungdoms rörelser, som faktiskt använder sig av mycket modern digital infrastruktur 
för att utveckla föreningslivet. Det finns ungdomsorganisationer som har nördat  
i det rejält och byggt upp öppen mjukvara för att understödja goda demokratiska 
samtal understödda av digitalisering för till exempel föreningar som inte normalt 
sätt träffas fysiskt. Det här kom faktiskt redan för 10 år sedan när dataspelsfören-
ingar som aldrig träffas fysiskt ändå ville organisera sig i ett aktivt och rikt fören-
ingsliv, baserat på hur en svensk förening funkar och för att kunna få bidrag från 
ungdomsstyrelsen. Då var man tvungen att ha revisorer och annat och då byggde 
de upp mjukvara för att kunna ha ett kraftigt engagerat demokratiskt arbete utan 
att för den delen vara fysiskt. Den resan och kunskapen har sedan sipprat in i andra 
föreningar, så det händer faktiskt saker.

Anne-Marie Eklund Löwinder: Välfärden är ju också väldigt beroende av tillväx-
ten och där tycker jag att det är lite synd att vi som en höggradig digitaliserad nation 
inte är bättre på att skapa nya tjänster och nya företag och tillväxt på det här om-
rådet. Herregud, vi är jätteduktiga! Vi skulle kunna producera väldigt många nya 
tjänster till andra länder, inte minst inom äldreomsorgen, skolan eller vad det än är 
för någonting. Jag vet inte varför vi är så blyga, men ett problem här är också nu när 
det gäller företagsetablering… det var det jag var inne på redan från början: Bristen 
på elförsörjning. Slog man sig till ro och tänkte att det här skulle hålla för alltid, 
ungefär som när vi byggde Essinge leden och sa att det aldrig kommer bli köer där… 
det här med att bygga infrastruktur tar väldigt lång tid. Man måste ha det här väl-
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digt långa perspektivet. Jag hörde någon häromdagen som sa att Stockholm förlorar 
80 miljarder per år i intäkter beroende på att företag inte längre kan etablera sig här. 
Sådana som Google och Amazon, de kan titta på oss och rycka på axlarna och säga: 
”Nej men vi lägger det här i Pakistan istället”. Eller någon annanstans. Vi måste tän-
ka: Hur kan vi i Sverige bli bra på att göra tillväxt med nya tjänster och nya företag? 

Nils Hertzberg: Det viktiga här tror jag är att man behöver någon typ av grund-
läggande kunskap av vad som händer. Det behöver inte vara jättemycket, men man 
måste förstå hur det förändrar frågorna. Sedan ska man utgå från de vanliga frågor 
som man alltid utgår från i den politiska debatten: Vad vill vi ha för samhälle? Vi 
vill ha välfärd och vi vill ha demokrati. Men att försöka förstå vad som händer, hur 
digitaliseringen och möjligheten påverkar de här frågorna. Här skulle jag vilja upp-
mana till att vara, som riksdagsledamot eller i debatten, modig och nyfiken. Själva 
inställningen är det viktiga. Där vill jag också säga att det finns ganska många orga-
nisationer och aktörer på olika nivåer som jobbar med de här frågorna. Ta kontakt 
och ha en dialog med oss, för vi vill inget annat än att verka för att digitaliseringen  
ska användas på ett bra sätt. Dialogen mellan politiken och civilsamhället eller  
organisationer och experter tror jag är jätte, jätteviktig. Där tror jag att riksdagen är 
en superviktig del.



Foto: Rasmus Manson62
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Sverige ska vara  
bäst i världen
Skapandet, attraherandet och utvecklandet av digital kompetens måste ha hög-
sta prioritet hos politiker och makthavare . Skapar eller attraherar vi ingen kom-
petens har vi inget att utveckla, och utvecklar vi inte den befintliga kompetensen 
finns risken att vi går miste om den i en alltmer globaliserad värld . Vi måste anta 
ett holistiskt synsätt när det gäller digitaliseringen . Vi måste bli bäst i världen .

Av Peter Hellgren, vd Consid AB, ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder  
konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring.

Att digitaliseringen påverkar såväl näringsliv och offentlig sektor som individ och 
samhälle råder det inget tvivel om. Den fjärde industriella revolutionen, som den 
många gånger kallats tack vare den enorma förändringspotential den medför, är här 
och dess konsekvenser är påtagliga. Samtidigt är det här bara början. Vi är just nu 
inne i vad som förutspås vara den största teknologiska transformationen i världshis-
torien med innovationer som artificiell intelligens, blockkedjeteknologi, robotisering 
och ny teknik inom energi- och datalagring, vilka alla har enorma potentiell inver-
kan på världsekonomin.

Inte sällan handlar dock debatten om huruvida datalagring, automatisering 
och andra digitala fenomen kommer med en problematik. Att robotar och artifi-
ciell intelligens tar över jobben, att blockkedjeteknologi och kryptovalutor finan-
sierar brottslighet och problematiken med informationssäkerhet när det kommer 
till data lagring för att nämna några. Det är självklart viktigt att se till helheten och 
de potentiella hot som ny teknologi innebär, men samtidigt är det viktigt att ställa 
möjligheterna i rampljuset. Förbättrad infrastruktur genom självkörande bilar, mer 
effektiv och träffsäker hälso- och sjukvård som räddar liv, effektivare energilösningar 
och säkrare kontrakts- och valutahantering är bara några exempel. Det är fördelar 
likt dessa som vi borde fokusera på. 
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Jag vill dock börja med att utreda en grundläggande och vital fråga för att över 
huvud taget kunna diskutera fördelarna, möjligheterna och hur man kan utnyttja  
dessa, nämligen; ”vad är digitalisering?”. Det är viktigt att hålla isär begreppen  
digitalisering och digitisering. Idag pratas det mycket om digitalisering, men vad 
det många gånger handlar om är digitisering. Vad är då skillnaden? Många tycker 
exempelvis att de kommit långt när enkla webblösningar som minskar hanteringen 
av papper skapas. Men riktig digitalisering blir det först när man inkorporerar det 
mänskliga beteendet, när man förstår hur digital teknologi leder till en förändring 
av beteendet. Det handlar alltså inte om att ta analoga processer och omvandla dem 
till digitala versioner, utan snarare om att förstå hur digitaliseringen påverkar männ-
iskan. Så – vad innebär då detta?

En förutsättning för att vi ska få till en förändring på nationell nivå är att vi ser 
på digitaliseringen på rätt sätt och att alla förstår vad digitaliseringen är, har varit 
och vad den kommer att vara.

Vad är då digitalisering? Vi går idag från att IT varit en stödjande funktion till 
att vara något som finns i varje organisations DNA. Digitaliseringen måste omfam-
nas som en verksamhetsutveckling – att saker och ting i framtiden kommer att göras 
på helt nya sätt. Med hjälp av ny teknik kommer vi att kunna göra helt nya saker, 
och vilka dessa saker är kan givetvis vara svårt att förutse idag. Huvudsaken är i alla 
fall att det vi gör och kommer att göra är mycket viktigare än själva tekniken i sig. 
Digitalisering handlar med andra ord om processen i samhället och omvandlingen 
av organisationers affärsmodell, baserad på att informationen är digital och behand-
las av datorer.

Hur ska då Sverige bli bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter? 
Det är nämligen det övergripande målet i Sveriges digitaliseringsstrategi. För att Sve-
rige på sikt ska vara konkurrenskraftigt i en alltmer globaliserad värld krävs ett stort 
fokus på just digital kompetens. ”Digital kompetens tillhör numera de grundläggande 
kompetenserna som alla individer måste ha för att kunna delta på lika villkor” kan 
man läsa i Digitaliseringsrådets rapport som lämnades över till regeringen 2016. Det 
spås samtidigt saknas enorma mängder kompetens, särskilt inom teknik- och it-rela-
terade yrken, i Sverige framöver. År 2022 kommer det enligt rapporter saknas 70 000 
personer med it- eller digitalt relaterad kompetens om ingenting görs (IT&Telekom-
företagen) och 80 procent av de svenska datakonsultbolagen uppgav sista kvartalet 
2018 att kompetensbristen är verksamhetens största hinder (Almega). Att skapa, att-
rahera och utveckla digital kompetens är därför avgörande för ett konkurrenskraftigt 
Sverige i den fjärde industriella revolutionen.

Härnedan presenteras framgångsrika internationella exempel och förslag på hur 
Sverige på bästa möjliga sätt kan ta tillvara på den digitala världens möjligheter  
– för att skapa, attrahera och utveckla digital kompetens, för att bli bäst i världen på 
digitalisering.
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Att skapa digital kompetens är a och o för ett hållbart digitalt Sverige. Genom att 
exempelvis lära ut programmering eller implementera digitala element i övriga delar 
av utbildningen kan vi lära unga hur den digitala framtiden kommer att se ut och 
hur de ska ta sig an den i sitt kommande arbetsliv. Skolor världen över står idag inför 
utmaningar kopplade till påverkan och användandet av ny teknik och Sverige har 
varit långsamt när det kommer till detta. Sverige var exempelvis fyra år efter Eng-
land med införandet av programmering i skolan, sex år efter Estland som med sitt 
projekt ProgeTiger lär ut grunderna i datorprogrammering från och med förskolan 
och två år efter Finland med att inleda processen att digitalisera de nationella pro-
ven. Sverige, som är ett så pass välutvecklat land när det kommer till digitalisering, 
borde gå i bräschen och vara en förebild när det kommer till digital utbildning och 
utbildning för det digitala, snarare än att ligga steget efter.

Sedan höstterminen 2018 är programmering en obligatorisk del av svenska sko-
lan, men implementeringen har varit problematisk. Dels krävs kunskap och intresse 
hos lärarna, dels krävs plats i schemat, något som i många fall saknas. Lärare kan 
givetvis lära sig på egen hand, på sin fritid, för att kunna föra den digitala kompe-
tensen vidare. Det är dock långt ifrån alla lärare som tar på sig detta ansvar frivilligt.  
I många fall beror det på bristande kunskap kring digitalisering och dess inverkan på 
samhället, eller en bristande motivation till att lära sig saker som inte nödvändigtvis 
behövs för undervisningen. Här måste stöd finnas för att hjälpa lärarna att visa tek-
nikens och de digitala elementens stora betydelse, för att ge incitament att ta den till 
sig. Eller rent av omforma sättet som lärare utbildas på. Det är också viktigt att ha en 
tydlig strategi och plan för hur digitala element kan inkorporeras i undervisningen, 
utan att åsidosätta andra ämnen.

Vad som är viktigt att understryka är dock att det inte handlar om att lära barn 
om ettor och nollor. Det handlar inte bara om programmering. Vi behöver en mång-
fald av kompetenser, och vi måste därför bredda förståelsen för det digitala. Det 
digitala är inte något som endast programmerare eller ingenjörer kommer i kontakt 
med, vi måste se till att digitaliseringen är en del av exempelvis ett vårdprogram eller 
ekonomiutbildningar. Man ska kunna lära sig det vad man än gör. Precis som att IT 
inte längre är något som ett fåtal aktörer inom näringslivet är experter på, utan något 
som varje organisation idag måste anamma och bli duktiga på, så är det digitala inte 
något som bara tekniknära utbildningar ska beröra. Det digitala är snarare något 
som varje utbildning, oavsett nivå, måste implementera.

Estland är ett framgångsrikt exempel på många områden inom digitaliseringen 
med sina 600 e-tjänster till medborgare och 2 400 till företag samt sin blockkedje-
teknik för register inom hälso- och sjukvård, domstol etc, men även inom skapandet 
av digital kompetens. IT integreras i utbildningen, inom alla ämnen, redan i årskurs 
ett med motiveringen att det på så sätt blir något naturligt för barnen. I tillägg till 
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programmering som ämne läggs alltså även ett stort fokus på att integrera det digi-
tala i allt. Precis som det fungerar utanför skolans väggar – i vardagen. Anledningen 
till detta är en hög framtida efterfrågan på ingenjörer i landet. Något som även gäller 
för Sveriges och som hotar framtida tillväxt.

Att attrahera digital kompetens, och bibehålla den, är också avgörande för Sve-
riges digitala frammarsch. Vi har sett flera exempel där personer med digitala spets-
kompetenser sökt sig till Sverige och svenska tech- och IT-bolag, som är bland de 
mest framstående i världen, men tvingats flytta från landet då de exempelvis inte 
fått uppehållstillstånd. Sådana kompetensutvisningar, frivilliga som ofrivilliga, får 
inte vara ett hinder för vår digitala utveckling. I en allt mer globaliserad, digital och 
uppkopplad värld, där landsgränser i allt mindre utsträckning spelar roll, och där  
digitaliseringen tagit kommunikation och infrastruktur till helt nya nivåer, ska inte 
en så pass irrelevant faktor som var man är född stå i vägen för nyttjandet av kom-
petens. Här finns en fantastisk möjlighet för Sverige att skapa attraktionskraft för 
att locka digital spetskompetens, vilket på sikt utvecklar landets ekonomiska attrak-
tivitet.

Ett konkret sätt att göra detta på är att införa talangvisum – ett speciellt vi-
sum som erbjuds människor med en särskild färdighet som efterfrågas i landet. Nya 
Zeeland, England, Frankrike och Kina är en handfull exempel på länder som gjort 
just detta för att öka attraktionskraften hos utländsk spetskompetens. Därigenom 
har ovanstående länder ökat sin internationella konkurrenskraft i den tuffa kampen 
om digital kompetens. Jag tror att vi – näringslivet och offentlig sektor tillsammans 
– behöver samarbeta för att öka Sveriges attraktionskraft och visa att Sverige är ett 
land som vill något på det här området. Detta för att attrahera så väl kompetens som 
investeringar, och generera en framåtdrift för att leda Sverige som land framåt i den 
digitala tidseran.

I tillägg till attraktionen och skapandet av digital kompetens måste vi även se till 
att den bibehåller en hög nivå. Utvecklandet av den digitala kompetensen handlar  
i mångt och mycket om att se till att människor ständigt fyller på och uppdaterar sin 
befintliga kunskap. Tekniker och teknologier utvecklas, då måste även de som ska 
använda och utnyttja dessa göra det. Vi har idag ett utbildnings system och samhälle 
som är byggt för att man ska gå i låg-, mellan- och högstadie skola följt av gymnasial 
och eftergymnasial utbildning. Sedan tar det i många fall stopp utbildningsmäs-
sigt och man lämnar utbildningsväsendet utan att någonsin fylla på med ytterligare 
kompetens. Här är det otroligt viktigt att en mekanism skapas för att främja ett 
livslångt lärande. Universitet, högskolor och yrkesutbildningar kan vara en del av 
det, men organisationer, offentliga som privata, måste kontinuerligt understödja in-
dividens kompetensutveckling. Detta för att minska kunskapsklyftorna generationer 
emellan och skapa en hållbar modell för utvecklandet av digital kompetens i Sverige.
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Ett viktigt steg för Sverige är därför att genomföra en omfattande utbildningsinsats 
med fokus på att höja den generella kompetensen inom teknik och digitalisering. 
Detta gäller dels på myndigheter och övriga delar av offentlig sektor, men är lika vik-
tigt inom den privata sektorn. Digitaliseringsrådet har understrukit vikten av livs-
långt lärande som en viktig samhällstrend för att främja digital kompetens i Sverige, 
något EU håller med om och rekommenderar sina medlemsländer att göra. Almegas 
förslag om en kommission för livslångt lärande är kanske inte helt fel väg att gå för 
att se till att vi konstant fyller på med ny digital kompetens genom hela livet.
Dessa tre delar – skapandet, attraherandet och utvecklandet av digital kompetens  
– samspelar, och vi kan inte välja att rikta fokus mot det ena eller det andra. Skapar 
eller attraherar vi ingen kompetens har vi inget att utveckla, och ut vecklar vi inte 
den befintliga kompetensen finns risken att vi går miste om den i en alltmer glo-
baliserad värld, där kompetens är mer mobil än någonsin. Här krävs ett holistiskt 
synsätt.
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Ny kompetens i en ny tid
Den digitala tekniken utvecklas i en rasande takt . Delande av data, samarbete 
mellan datorer och människor samt möjligheten att koppla samman tjänster och 
produkter med varandra har blivit hörnstenar i våra liv . Kompetensfrågor blir sär-
skilt intressanta när den tekniska komponenten letar sig in i snart sagt alla områ-
den . Tiotusenkronorsfrågan är: Hur tillgodoser vi behovet av digital kompetens?

Av Jan Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion samt vicerektor för digitalisering vid 
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Mattias Wiggberg, forskare i industriell ekonomi vid KTH. 
Wiggberg är grundare av Software Development Academy.

Tekniken har på kort tid blivit mobil och de flesta av oss har en mobiltelefon med 
kapacitet i nivå med den kraftfullaste persondatorns för några år sedan. Framväxten 
av sociala nätverk har gett oss möjlighet att hålla kontakten med fler personer än 
vad som tidigare var möjligt med traditionella kommunikations former och vi delar 
friskt bilder, historier, berättelser och livshändelser. I arbetslivet har datorer letat sig 
in i de flesta processer och arbetsmoment. Nya yrken och tjänstebenämningar med 
koppling till IT har vuxit fram under bara det senaste decenniet.

Den snabba tekniska utvecklingen ger upphov till frågor kring den personliga 
integriteten, systemdesign med avsikt att stimulera hjärnans belönings- och beroen-
desystem, ständig nåbarhet, datainsamling och lokaliseringsbestämning. Frågor som 
vi som individer och våra samhällen behöver förstå effekterna av så att vi kan disku-
tera dem och bestämma hur vi vill hantera den nya tekniken och dess konsekvenser.

Kompetensfrågor i den nya digitala världen blir särskilt intressanta då snabb-
heten och den tekniska komponenten som letar sig in i snart sagt alla områden 
innebär särskilda utmaningar för individer och utbildningssystem. Vi vill, på ett 
översiktligt vis, belysa omfattningen av digitaliseringen, diskutera utmaningar med 
den och slutligen göra en fördjupning i problematiken kring försörjningen av det 
digital kompetensbehovet.
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Digitaliseringen förändrar våra samhällen
Den digitala tekniken förändrar samhället och ger oss möjlighet att både göra saker 
på helt andra sätt än tidigare och att göra helt nya saker. Digitalisering har under 
de senaste åren etablerat sig som ett begrepp som beskriver den samhällsförändring 
som just nu pågår inom de flesta verksamheter och som vi illustrerat ovan. Det finns 
många olika definitioner av digitalisering och vi väljer här att utgå från Digitalise-
ringskommissionens. För att definiera digitalisering behöver vi först särskilja begrep-
pet från det närbesläktade, men inte lika kraftfulla, informationsdigitalisering: 

”Informationsdigitalisering (engelska: digitization) avser den process där analog informa-
tion transformeras till digital information. Det innebär att informationen blir struktu-
rerbar, sökbar och tillgänglig genom digitala kanaler. Det exemplifieras kanske bäst av 
bibliotekens uppläggning av inscannade dokument som kan nås online, men där man  
i princip inte kan göra något mer med dem, eller myndighetens tillhandahållande av ett 
digitalt blankettarkiv där vi inte längre behöver beställa hem en särskild blankett för att 
få ett ärende utfört. I stället skriver man ut en blankett från hemsidan och skriver på 
den för att sen scanna in den och skicka tillbaka den till myndigheten. Denna informa-
tionsdigitaliseringssyn på förändringen drar inte alls nytta av potentialen i att förändra, 
modernisera och effektivisera verksamheten genom digitalisering.”1

Den mer genomgripande förändringen, som vi brukar kalla för digitalisering, be-
skriver Digitaliseringskommissionen istället så här: 

”Samhällelig digitalisering (engelska: digitalization) är den förändring av samhälle, ar-
betsliv, verksamheter, teknikanvändning och de nya affärsmässiga förutsättningarna som 
uppkommer genom de möjligheter som tekniken ger. Den digitala tekniken ger oss möj-
lighet att göra saker på helt andra sätt än vad vi kunnat göra förr, men den ger oss också 
möjlighet att göra helt nya saker.”2

Digitalisering kan också beskrivas som en kraft, eller process, som berör stora delar 
av våra liv tillsammans: 

Digitalisering är den samhälls- och människo-omvälvande process som gradvis blir allt 
svårare att över huvud taget särskilja från någon del av livet. Det innebär att individer 
och organisationer kan kommunicera och utbyta information med andra människor, 
organisationer och sin omgivning på helt nya sätt. Digitaliseringen och användningen av 
IT-baserade lösningar kan bidra till att öka tillgängligheten och effektiviteten både hos 
företag och hos offentlig förvaltning”.3

1 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2014/03/sou-201413/
2 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2015/12/sou-201591/
3 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/12/sou-201689/
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Förändringarna som kommer med digitaliseringen innebär att utförandet av verk-
samheter, helt eller delvis, ändras som en konsekvens av digitalisering. Ibland ändras 
också en verksamhets affärsmodell och förutsättningar att skapa värde och intäkter. 
Storbankerna har, som exempel, över en period på tio år gått ifrån att vara en plats 
dit man fysiskt gick en gång i månaden för att betala räkningar, till att nu vara en 
tjänst som man har digitalt tillgänglig på mobiltelefonen. Användarens förhållande 
till tjänsten och sättet som verksamheten bedrivs på har förändrats i grunden. Nu 
går man som användare kanske in på sin internetbank flera gånger om dagen för 
att genomföra transaktioner och genomföra betalningar. Banken har inte för den 
sakens skull färre anställda, i stället jobbar de med helt andra saker än tidigare. Ef-
fektiviteten och lönsamheten är bättre, kvaliteten har ökat och jobbstrukturen har 
förändrats. Man har färre bankkassörer och kamrerer och i stället fler ekonomiska 
rådgivare och IT-utvecklare.

Ett annat exempel på digitalisering i samhället är deklarationsinlämningen till 
Skatteverket. Tidigare ett mödosamt arbete där årsuppgifter skulle samlas in och 
sammanställas, beräkningar genomföras och avdrag funderas över. Slutligen den 
ritualartade inlämningen före tolvslaget på deklarationsdagen följt av en lång väntan 
på eventuell återbäring. 2018 lämnade över 70 procent av den skattskyldiga befolk-
ningen in deklarationer elektroniskt, många genom att bekräfta redan inhämtade 
uppgifter på en smartphone under någon av dagens mikrofritider (tidsluckorna som 
man kan använda till att läsa nyheter, mejla eller spela på när man till exempel står 
i kö). För dem med oförändrade uppgifter, som snabbt lämnat in deklarationen, är 
väntetiden till eventuell skatteåterbäring numera endast en vecka lång.

Den snabba digitaliseringen på den privata tjänstesidan skapar också ökad för-
väntan på offentlig sektors digitalisering. När det går att få svar direkt på en lånean-
sökan för en bostad hos ett privat företag eller när det går att läkarundersökas med 
hjälp av smartphonens kamera så efterfrågas samma snabbhet och funktionalitet 
även inom offentlig sektor. När medborgare istället möter pappersblanketter och 
veckor av handläggningstid för ett enklare bygglov, eller när personen inte kan få 
en körapport inför valet av vilken akutmottagning de ska åka till då de blir sjuka, 
uppstår ett förtroendeproblem. I förlängningen kan tilltron till samhällskontraktet 
komma att förändras. 

Digitalisering och digital transformation  
som verksamhetsutveckling

Digitalisering handlar med andra ord inte så mycket om teknikutvecklingen i sig, 
utan om den verksamhetsutveckling som är möjlig att göra just för att den tekniska 
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utvecklingen har gett oss möjligheter att genomföra arbetet på ett helt annat sätt än 
tidigare. Teknikens utveckling har alltid haft stor inverkan på det sätt vi bedriver 
våra arbeten, men vi har kanske inte begripit vilka fundamentala förändringspro-
cesser som vi just nu ser. Under 80- och 90-talet talade vi om datorisering som var 
ett begrepp avsett att förstå vilken förändring som teknikutvecklingen medför inom 
många olika verksamheter. Dock innebar inte datoriseringen den omstörtande för-
ändring som vi nu ser inom många verksamheter – man skulle rentav kunna påstå 
att datorisering uppfattades som att man stoppade in ny teknik (i huvudsak person-
datorer) i många olika verksamheter för att effektivisera, stödja och systematisera 
arbetet, dock utan att man såg någon större förändring i verksamheten som sådan. 
De nya systemen innebar inte förändrade arbetsprocesser, nya organisatoriska struk-
turer, behov av nya kompetenser och nya arbetsmiljöer som skapades, utan datorise-
ringen blev ett tillägg, ett komplement till den verksamhet som redan bedrevs. Med 
begreppet digitalisering menar vi att utnyttja de digitala teknologierna för att skapa 
mervärde för användare och kunder/brukare samt för att utveckla verksamheten. En 
ännu mer omfattande förändring, där verksamhetens syfte, mål och tillvägagångs-
sätt förändras i grunden benämner vi digital transformation. 

En intressant utveckling av digitalisering är att den gått från att vara en IT-fråga 
till att bli en verksamhets- och affärsfråga. För ett par decennier sedan hänvisades 
man till IT-avdelningen om man frågade efter en verksamhets strategier för digitali-
sering. Idag är det en verksamhetskritisk ledningsfråga som kräver särskild kunskap, 
redskap och metoder för att förstå påverkan på verksamheten, på omvärlden och 
på förväntan från kunder och användare. Det har kommit att bli en fråga för vd, 
generaldirektör eller rektor och frågan dras allt oftare strategiskt i styrelserummen. 
Anglicismen “from the basement [litterärt, tolkas som IT-avdelningen] to the boar-
droom” är vanlig för att beskriva förflyttningen av initiativ och beslut kring digita-
lisering.

Digitaliseringen är inte ett projekt som man kan genomföra under några år 
för att därefter ta sig ut på andra sidan. Tvärtom behöver man stadigt arbeta med 
verksamhetens digitalisering, arbeta med kontinuerlig kvalitetsutveckling genom 
tekniken och förhålla sig till det snabbt skiftande interna- och externa landskap som 
teknikutvecklingen medför. Man behöver helt enkelt förstå att avsätta mer resurser 
till digitalisering och teknikutveckling för att vara konkurrenskraftig och tillhanda-
hålla efterfrågad kvalitet, och så kommer det även att behöva vara fortsättningsvis. 
Tiden då stora systemskiften genomfördes vart tionde år, och där organisationen 
däremellan kunde andas ut, har ersatts av en kontinuerlig utveckling med regel-
bundna uppdateringar i takt med ökade förväntningar, nya tekniska möjligheter och 
problem att lösa uppträder.
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Arbete i en automatiserad framtid där AI bidrar
Digitaliseringens inverkan på framtidens arbete har undersökts av många och de-
batteras av fler. En av de mest citerade rapporterna hävdar att hälften av alla jobb 
riskerar att försvinna till följd av digitaliseringen inom en 20-årsperiod45. Rappor-
ten har fått stort genomslag i debatten, men står inte utan invändningar. En sådan 
invändning är att arbeten inte behöver försvinna bara för att de kan automatiseras. 
Det är lätt hänt att misstolka rapportens slutsatser som att man ur ett politiskt per-
spektiv, med de övergripande målsättningarna att värna arbete och möjligheten för 
alla att vara verksamma på arbetsmarknaden, borde vara emot digitalisering. Men så 
är det givetvis inte. Den tekniska utvecklingen har ofta haft som en effekt att gamla 
arbeten och yrken försvinner och nya uppkommer. Människan är kreativ i att finna 
sysselsättningar och sätt att skaffa sig en utkomst. Automatisering innebär ofta stora 
investeringar och lönsamhet kan därför vara ett hinder. Andra hinder som kan upp-
stå är exempelvis legala och etiska. Automatisering av arbetsuppgifter behöver inte 
heller betyda att arbetstillfällen helt försvinner. Istället är det troligt att arbetsupp-
gifter som går att automatisera blir automatiserade och kommer att utföras parallellt 
med mänskligt utfört arbete. Kommer det i detta fall att behövas annan kompetens 
från de människor som ska arbeta tillsammans med maskiner? Vilka kompetenser 
kommer det i så fall att handla om?

Förändringen kan synas vara dramatisk men är snarare en vanligt förekomman-
de effekt av modernisering och teknologisk innovation. Arbeten som är krävande, 
monotona eller inte så särskilt kompetensutvecklande och som i sig lätt låter sig  
automatiseras ersätts helt eller delvis av digitala lösningar. Samtidigt skapas en mängd 
nya arbeten och arbetsuppgifter som kräver nya kompetenser. Det är viktigt att för-
stå drivkrafterna bakom denna digitala transformation och hur man bör stödja och 
mildra de allvarliga effekterna av den. Personer som jobbat med olika arbetsuppgifter 
i mellankompetensskiktet och inte haft möjlighet till relevant kompetensutveckling 
kan få se att deras kompetens inte längre efterfrågas. Det är då det blir viktigt att 
systematiskt arbeta med att identifiera kompetensutvecklingsbehov och att skapa 
förutsättningar för att kunna genomföra denna kompetensväxling. Om man inte gör 
det riskerar de som förlorar ett arbete inom mellankompetensskiktet snarare att gå 
till lägrekompetensjobb och skapa en större konkurrens på arbetsmarknaden för de 
unga som kanske gör entré på arbetsmarknaden. För att komma till rätta med detta 
krävs politiska insatser som stödjer digital transformation och behovet av fort- och 
vidareutbildning genom det livslånga lärandet. Frågan diskuteras redan av EU-kom-
missionens högnivåexpertgrupp, bland annat kring rapporten The Future of Work. 

4 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?. 
 Technological forecasting and social change, 114, 254-280.
5 Fölster, S. (2014). Vartannat jobb automatiseras inom 20 år–utmaningar för Sverige. Stiftelsen för strategisk
 forskning, Stockholm.
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Digital kompetens
Med digitaliseringen kommer också en fråga om det ökade behovet av kompetensut-
veckling och ny kunskap. Bristen på digital kompetens lyfts ofta som ett hinder för 
utveckling och expansion. 

Vad är då digital kompetens? Digitaliseringskommissionen definierar begreppet 
på följande sätt: 

”Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg 
och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan 
på ens liv. Digital kompetens innefattar: kunskaper att söka information, kommunicera, 
interagera och producera digitalt, färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster, 
förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möj-
ligheter och risker, samt motivation att delta i utvecklingen.” 

Ur definitionen utkristalliserar sig två olika huvudsakliga typer av digital kompe-
tens; behovet av avancerad spjutspetskompetens som kan vara med och utveckla 
och förfina den avancerade tekniken och den grundläggande digitala kompetens 
som alla medborgare behöver för att vara säkra och kompetenta digitalt inkluderade 
medborgare.

OECD utvecklar frågan kring digital kompetens i företag genom att ange tre 
typer av kompetenser:

1.  Specialiserad IT-kompetens för att ta fram och anpassa ny teknik (exempelvis 
mjukvara, e-handelslösningar och artificiell intelligens),

2.  IT-kunskap för att kunna använda avancerade digitala system (exempelvis såda-
na som styr produktion, inköp, affärsplanering, uppföljning, sociala medier och 
kommunikationssystem), Men också kunskap för att kunna interagera med nya 
robotiserade lösningar då arbetsuppgifter flyttas från människor till maskiner,

3.  Kompetenser för att kunna utveckla och leda digitalisering i organisationer (ex-
empelvis kreativitet, ledarskap, communitybaserat arbetssätt, agilt/lättrörligt 
projektledarskap samt kommunikation och förhandling).

Digitaliseringskommissionens och OECD:s definitioner av digital kompetens pekar 
alltså ut ett spektrum av kompetenser där skalan avancerad IT-kompetens – IT-an-
vändarkompetens kompletteras med IT-förändringskompetens. Noteras bör att på 
den förstnämnda skalan kommer det framtida behovet inom breda yrkesområden 
att ligga inom det mer avancerade kompetensområdena. Detta är en förändring mot 
den IT-kompetens som behövde utvecklas under 1990- och 2000-talen. Förenklat 
kan man säga att IT-kompetens kommer att bli lika viktig som ett förstaspråk och 
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också användas på samma vis: som ett verktyg för att kunna hantera och arbeta 
inom snart sagt alla områden.
Förstärkningen av programmeringsinslag i svenska skolor 2018 skulle med denna 
analogi behöva kompletteras med användande av digitala verktyg inom alla ämnes-
områden. För läraren och eleven är detta naturliga verktyg utanför skolans värld. 
Med respekt för utmaningen att styra användandet bort från belöningsbaserade 
verktyg av olika slag.

Behovet av att öka den digitala kompetensen hos alla
Digital kompetenshöjande insatser har genomförts på bred front tidigare. Hem-PC- 
reformen 1998 sägs vara en av Sveriges allra viktigaste policyreformer, som verkligen 
fick fart på allmänhetens byggande av digital kompetens. Genom att en stor andel av 
befolkningen fick tillgång till datorer med internetuppkoppling i sina hem lärde sig 
många basala IT-kunskaper och kom att bli mycket mer förtrogna med att använda 
tekniken än tidigare. Detta sägs ha gett ett mycket större uppsving för den digitala 
kompetensen än några tidigare genomförda insatser och i internationella mätningar 
av internetpenetration syns ett tydligt hopp i Sveriges kurva då Hem-PC-reformen 
genomfördes. Datakörkortet är en annan sådan insats som gav många de incita-
ment som krävdes för att de skulle lära sig grundläggande digitala färdigheter. Vad 
är vår tids motsvarighet till hem-PC-reformen och vad finns det nu för allmänna 
kompetensutvecklings insatser som man skulle kunna genomföra? 

Behovet av en generell höjning av lägstanivån på digital kompetens hos alla är 
uppenbart. Om den lägsta nivån av digital kompetens kunde höjas skulle använd-
ningen av digitala publika tjänster öka, vilket skulle sätta större fart på utvecklingen 
av digitala tjänster för allmänheten. Medvetenheten om att skydda sin egen säkerhet 
och värna den personliga integriteten skulle bli mer spridd. Förmågan att använda 
digitala läroplattformar för att höja sin digitala kompetens och successivt utöka sin 
förståelse för hur arkitekturen, tekniken och internet i stort hänger samman skulle 
öka.

Behovet av spjutspetskompetens kan inte lösas inom ramen för befintligt system. 
IT-branschen har genom IT och telekomföretagen pekat på att behovet av avancerad 
spjutspetskompetens inom digitalisering summerar till 70.000 personer 2022. Ska-
lar vi siffran för hela behovet till EU-nivå med samma förutsättningar som Sverige 
(vilket givetvis inte är rättvisande, men ändå en nyttig övning) skulle vi nå siffror om 
ökat behov om cirka 3,5 miljoner personer med avancerad IT-kompetens i EU för 
att regionen skall vara på samma nivå som Kina och USA. Svindlande siffror. Inom 
Artificiell intelligens är kompetensbristen särskilt alarmerande.

Hur ska samhället då se till att möta detta behov? Räcker det med att öka anta-
let platser på de IT- och datavetenskapliga utbildningarna i landet? Tyvärr inte. Det 
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finns idag inte särskilt stort utrymme att expandera utbildningarna, dels eftersom 
det för närvarande saknas lärarresurser på det sätt som högskolan valt att genomföra 
högre utbildning, men framför allt för att studentunderlaget sviktar. Det finns helt 
enkelt inte nog med tillräckligt kvalificerade studenter som intresserar sig för att 
skaffa en högre utbildning inom data och IT. Skulle man anta fler skulle medelbety-
get för de sist antagna vara så pass lågt att de skulle få svårt att klara utbildningarna. 

Dessutom råder det en besvärande könsobalans inom det digitala området. De 
flesta utbildningar har en andel kvinnor om cirka 15 procent, trots att ett flertal 
insatser gjorts för att öka attraktionskraften och omforma utbildningarna för att 
väcka kvinnors intresse. Det är svårt att förklara eftersom kvinnor är i majoritet på 
exempelvis naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet och som grupp har höga 
meritvärden. 

Hur kan man komma till rätta med denna problematik? För det första behöver 
man göra om datautbildningarna så att de adresserar relevanta samhällsutmaningar 
för dem som primärt inte har ett dataintresse som drivkraft. Digital utveckling be-
höver inte bara programmerare och systemutvecklare, utan det är en bred skara av 
tvärvetenskapliga kompetenser som behövs för att kunna utveckla framtidens teknik 
för ett framtida hållbart samhälle.

Dessutom kan man fråga sig om utbildningarna behöver vara så långa. Det 
finns idag snarare ett behov av att varva utbildning och praktik eller arbete, att 
få in en anda av fortlöpande kompetensutveckling och integrera utbildningen mer  
i näringslivets eller offentlig sektors utveckling. Detta skulle skapa en utbildning som 
är mer relevant, effektiv och som skulle kunna vara mer intressant för både studenter 
och potentiella avnämare. Frågan är om den inte skulle vara mer intressant även för 
fakulteten vid universiteten, som får arbeta med en mer verksamhetsnära utbildning 
i närheten av utbildningens tillämpningsområde, något som torde vara både mer 
utmanande och mer stimulerande och som borde öka relevansen av lärarinsatsen.

Fyra olika utbildningscase för digital kompetens
Utanför högskolan har behovet och arbetet med att utveckla utbildningar för ökad 
digital kompetens pågått en tid. För att illustrera hur detta arbete ser ut berättar vi 
här om fyra olika case, från Stockholm, Paris och San Francisco som alla illustrerar 
IT-utbildningar som avviker från rådande högskolenorm. Förhoppningen är att de 
kan tillföra nya dimensioner till diskussionen om framtida utbildning för ökad digital 
kompetens (och kanske också för andra ämnesområden). 

Case 1: Software Development Academy (SDA)
Bristen på IT-kompetens i Sverige och EU är diskuterad ovan. Samtidigt har Sverige 
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sett en omfattande migration under de senaste fem åren. Trots universitetsexamina 
och jobberfarenhet tar det ofta år för dem att komma in på den kvalificerade arbets-
marknaden. Situationen är inte bara demoraliserande för den enskilde, utan också 
ett slöseri med arbetskraftsresurser.

Några forskare på KTH startade därför en mjukvaruutvecklarutbildning för 
nyanlända 2017, Software Development Academy (SDA). Idén var att med moderna 
pedagogiska metoder komprimera de praktiska delarna av det treåriga kandidatpro-
grammet i datavetenskap till tre månaders mycket intensiva heltidsstudier. Tillsam-
mans med tidigare akademisk erfarenhet bedöms studieomfattningen räcka för att 
tillgodose kompetensbehovet för en stor del av de tjänster där svenska företag för 
närvarande har resursbrist. Relevansen i utbildningen säkrades genom att IT-företag 
involverades i att ta fram studieplanen för programmet. Parallellt med IT-träningen 
genomförs en omfattande jobbmatchning och rekryteringsrådgivning.

Efter två år och fem genomförda kursomgångar med totalt 150 deltagare är  
resultaten mycket goda. 72,3 procent av deltagarna har fått relevanta och kvalifice-
rade arbeten efter utbildningen. 28 olika nationaliteter har deltagit, med Syrien och 
Indien som de länder med flest deltagare. Kostnaden för att producera en deltagar-
plats är låg, 43 000 kr. Könsfördelningen på programmet är jämn, med en övervikt 
av kvinnliga deltagare (56 procent), en siffra som står i bjärt kontrast mot de normala 
cirka 15 procenten kvinnor på vanliga svenska högskoleutbildningar i IT.

Även om SDA visat sig vara en framgångsrik satsning, har både lärosätesin-
terna policies och externa regler försvårat uppbyggnaden och genomförandet av 
den. Brist på undervisande personal inom området, oförmåga till snabb rekrytering  
och omständlig administration är några utmaningar. Otydliga lagrum för skapande 
av utbildning i samarbete mellan privata finansiärer, deltagare utan egen anställning 
och lärosäten, samt kulturell tröghet kring vad ett lärosätes undervisningsuppgift 
egentligen skall vara är exempel på andra.

Case 2: AI Competence for Sweden
2018 blev bristen på kompetens inom AI så akut att regeringen valde att göra en  
extraordinär finansieringsinsats för fort- och vidareutbildning inom AI. Närings- 
och utbildningsdepartementen gick samman och finansierade ett konsortium be-
stående av sju universitet som ska utveckla utbildningsinsatser på högskolenivå som 
riktar sig till personer som är eller snabbt skulle kunna bli verksamma i yrkeslivet 
med sina kunskaper. Initiativet går under namnet AI Competence for Sweden. Alla 
universitet kunde välja olika strategier för att identifiera vilka behov man såg och 
vilken typ av utbildning som man hade möjlighet att snabbt utveckla och erbjuda. 
KTH valde till exempel att erbjuda en kort introduktionsutbildning, en medvetan-
degörande utbildning riktad till beslutsfattare, företagsledare, chefer och projektle-
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dare som innefattade det man behöver förstå för att kunna beställa, upphandla eller 
starta ett AI-projekt inom ramen för sin egen verksamhet.

I samverkan med ett annat nationellt regeringsinitiativ, AI innovation of Sweden, 
antog man också den finska utmaningen om att utbilda en procent av befolkning-
en i grundläggande AI, vilket har startat en våg av utmaningar och uppmaningar  
i näringsliv och offentlig sektor. 

Vilken framgång som initiativen ger återstår att se och det blir intressant att 
jämföra den med det finska initiativet. Oavsett så visar dessa initiativ vilken kraft 
och påhittighet det finns potential till gällande kompetensutveckling om rätt inci-
tament finns. 

Case 3: Udacity - nanodegrees online
Flera företag existerar idag som genomför nätbaserad undervisning för snabb inläs-
ning av smala ämnesområden. Udacity, baserat i San Francisco/Silicon Valley, är ett 
av dem som specialiserat sig på att erbjuda nätkurser med korta föreläsningar blandat 
med övningar och examination. Speciellt har företaget inriktat sig på att erbjuda 
nanodegree-program. Denna typ av instrumentella utbildningar erbjuds idag till 
privatpersoner för cirka 10 000 SEK per termin (2019) och kan genomföras i egen 
takt och parallellt med arbete eller annan sysselsättning. 

Udacitys utbildning, studenter och kurskvalitet låter sig inte enkelt jämföras 
med svensk högskolas liknande utbildningar. Skillnaderna i genomförande, affärs-
modell och kultur är stora. Vi kan ändå notera att de cirka 47 000 nanodegrees som 
Udacitys kunder genomfört under 2018 motsvarar cirka 22 000 - 
47 000 studentår.

Case 4: 42 - gamifierad undervisning utan lärare
2013 startades 42 i Paris, helt finansierad av privata medel. 42 är en utbildning 
inriktad på programmeringsfärdighet. Urvalet till skolans platser sker genom en må-
nadslång färdighetsövning där kandidaterna får visa sin förmåga att lösa problem, 
att kommunicera och arbeta i team. De som väljs ut får sedan utbildning, material 
och boende i anslutning till skolan helt utan kostnad. 

Utbildningsmodellen innebär att studenterna möter en gamifierad ämneskarta 
där cirka 80 olika programmeringsprojekt (cirka dubbelt så många som det är kurser 
på en civilingenjörsutbildning) väntar på att klaras av. Genom att färdigställa projek-
ten ökar studenterna (level up) sin nivå från 0 till den högsta 21:a nivån. Istället för 
lärarledd undervisning erbjuder skolan projekt som ska lösas genom peer-learning. 
Studenterna får själva söka fram information som behövs för att klara av att lösa pro-
jekten. När ett projekt är färdigt automaträttas det och studenten utvärderas sedan 
av sina medstudenter. Är projektet avklarat låses nya projekt upp i den gamifierade 
utbildningskartan och processen börjar om i ett nytt kunskapsområde.
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Studietakt, längd på studier och när studierna ska avslutas bestäms av studenten 
själv. Det betyder att 42 erbjuder en flexibilitet som passar många som skulle ha svårt 
med den relativt låsta form som vanliga högskoleutbildningar innebär. 42 löser pro-
blemet med att få tag på lärare genom att inte ha några lärare. Istället är det snillrika 
Learning Management System (LMS) ryggraden i undervisningen. 

Utbildningsmodellen hos 42 är unik och ger en tydlig vision om hur IT-utbild-
ning skulle kunna levereras i stor skala. Samtidigt bygger dagens affärsmodell på stora 
privata bidrag. Detta skiljer sig inte särskilt mycket från svenska lärosäten, frånsett 
att de senares bidrag kommer från det offentliga. 42 finns idag på två huvudsiter, 
Freemont i Silicon Valley och Paris. Dessutom finns en dryg handfull andra utbild-
ningsorganisationer världen över som använder sig av 42:s modell.

Och framtiden för IT-utbildningar då?
Det är svårt att peka på en tid och ett ämne som erbjuder så mycket nya utbild-
ningsmöjligheter som 2000-talets början och IT gör. I denna text har vi gått igenom 
bakgrunden till behovet av ökade utbildningsinsatser, visat varför det inte är möjligt 
att lösa behovet inom ramen för befintliga utbildningar och visat på fyra olika nya 
initiativ som inspiration. Vilka av de nya initiativen, eller andra, som kommer att be-
stå över tid är svårt att säga. Likaså har många av dem inte utvärderats på ett veten-
skapligt vis. Till viss del gäller även detta den normerande högskoleutbildning som 
bedrivs inom ramen för olika IT-program.Däremot kan högskolan som plattform 
med visst fog säga sig ha en hållbar och fungerande modell för högre utbildning,  
i vissa fall månghundraårig. Sebastian Thrun, grundare av bland annat Udacity, 
beskriver det vid ett samtal med en av författarna våren 2019: 

“Universities seem to have a long lasting and working business model. We are not com-
peting with them, but offering an updated and flexible way of upskilling in a life long 
learning manner”.

En rad insatser genomförs i samhället för att försöka komma till rätta med de brister 
som rådande system har för att digitalisera samhället, förse näringsliv och offentlig 
sektor med rätt digital kompetens och bidra till att omforma högre utbildning för 
att möta samhällets behov. Dessa är oftast inte reglerade eller finansierade av det 
offentliga. Därmed uppstår en marknadsorientering av dem som både innebär en 
snabbhet vad gäller utveckling, och ställer frågor kring kvalitet och rättviseaspekter 
kring vem som får ta del av dem. 

Vi vill sätta fokus på ett antal frågor, vissa ledande, som vi bedömer som nyttiga 
att reflektera kring ur ett policyperspektiv vad gäller att öka den digitala kompeten-
sen i samhället:
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1.  Hur kan volymen studenter som får ta del av långa IT-utbildningar på högsko-
lenivå fås att öka?

2.  Hur ska utbildningar designas för att både förhålla sig till en avancerad kun-
skapsnivå och att vara snabba att anpassa till relevanta behov på arbetsmarkna-
den?

3.  Kan vi öka samverkan mellan högskolor och näringsliv vad gäller utbildningar-
nas innehåll och genomförande?

4.  Hur ska finansieringen av utbildningarna ske? Av dem som behöver utbilda sig? 
Behöver vi en kompetensförsäkring som bidrar till att hantera glappet mellan 
befintlig- och önskad kompetens? Ska det finnas möjlighet att få, av det of-
fentliga systemet eller av arbetsgivaren, utbildningscheckar? Kan vi göra dessa 
satsningar tydligt avdragsgilla även om de inte har en direkt relevans för dagens, 
kortsiktiga, behov inom verksamheten?

5.  Hur ökar vi arbetsgivarens kunskap och vilja att satsa på individers kompetens-
växling som en naturlig del i arbetsgivaransvaret? Enligt samma tanke, hur gör 
vi detta med den enskilde individen?

6.  Hur kan livslångt lärande sättas i fokus, och inte ses som ett bihang till högsko-
lesektorn? Vem bör ansvara för att det genomförs? Det offentliga, individen eller 
någon annan?

7.  Hur ska riktade större satsningar på viss utbildning arrangeras? Kan regeringen 
ge särskilt stöd för brännande områden där behovet är extra stort och brådskan-
de?

8.  Vem ska ansvara för att tillhandahålla vidareutbildning? Är det universiteten 
med sina långa processer, akademiska traditioner och forskningsanknytning?  
I en globaliserad värld som binds ihop av internet behöver inte heller allt mate-
rial, modeller och metoder produceras på nytt. Istället kan en ny satsning kring 
utbildning på 2000-talet stå på andras axlar då den utvecklas och möjligen vara 
fristående från högskolan, om än fortfarande kvalitetssäkras inom ramen för det 
akademiska systemet.

9.  När ska en individ vidareutbilda sig? Är det när arbetsgivaren bedömer det 
lämpligt, när individen själv känner behovet och är motiverad eller när staten 
bedömer att det behövs? 

10.  Tillgång till digitala läroplattformar på internet är hög. Än så länge är de dock 
en teknik som endast en mindre del av samhället har tillgodogjort sig, och ofta 
de som redan befinner sig i utbildning av något slag. Digitala läromiljöer måste  
bli mer tillgängligt för alla och något som kommer in mycket tidigare och fort-
löpande under en persons utbildning. I framtiden kommer det viktigaste för 
en människa vara att utveckla sin förmåga att kunna lära nytt. Skulle man till 
exempel kunna tänka sig ett allmänt AI-kompetenslyft, för att undanröja tvek-
samheter och rädslor runt den nya tekniken av idag?
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Att öka den digitala kompetensen i samhället på alla nivåer är, som vi argumenterat 
för i denna artikel, en ödesfråga för samhällets utveckling, för att kunna behålla vårt 
välstånd och vara en relevant medspelare på världsmarknaden. Frågan låter sig dock 
inte enkelt lösas genom specifika policyförslag eller enstaka beslut. Den kräver en 
fundamental förändring av individen, näringsliv, offentlig sektor, samhällssystemet 
och inte minst universitet och högskolor likväl som det övriga skolsystemet. Det är 
inte en förändring som låter sig göras över en natt, utan något som kräver en tydlig 
vision, ett engagemang från alla inblandade parter och en vilja till förändring.

Vi vill bjuda upp till samtal kring frågan om kompetensförsörjning i den digi-
tala transformationen. Frågorna kan tyckas många och svårlösta, men vår uppfatt-
ning att det både är möjligt och nödvändigt att söka en lösning i närtid. Vi hoppas 
att texten bidragit med ett litet steg i denna process och ser fram emot att fortsätta 
samtalet.
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Utan data stannar Sverige
Individer, företag och organisationer har sedan lång tid tillbaka samlat in data för 
att följa upp och utveckla sina verksamheter . Idag är användning av stora data-
mängder en viktig faktor vid fram växten av nya företag och affärsmodeller, samt 
för effektivisering och innovation . De kvarvarande möjligheterna är stora men 
hanteringen av data som strategisk resurs omogen . 

Av Fredrik Sandberg, Digitaliseringsrådet.  

Inte minst den snabba utvecklingen inom automatisering, analys och artificiell  
intelligens (AI) aktualiserar betydelsen av data som en helt avgörande resurs, ungefär 
som elektricitet på sin tid ändrade förutsättningarna för många branscher. För att 
algoritmer och system ska förmå lösa de uppgifter vi ger dem är det nödvändigt att 
samla in, strukturera, kvalitetssäkra och lagra stora datamängder.

Det mesta vi gör idag genererar ny data och den samlade datamängden i värl-
den växer oerhört snabbt. Det kan gälla vad vi söker efter på internet, vad vi tittar 
och lyssnar på, vad vi gillar och vad vi handlar. Vi syns på kameror, vi använder 
elektroniska lås, passerar vägtullar och betalar med kort eller andra digitala tjänster. 
Olika appar registrerar träning, puls och annan hälsoinformation. Inom sjukvården 
och offentlig service har det byggts upp omfattande register över tid kring allt från 
patientdata, fastighetsdata till deklarationer och trafikflöden. Uppkopplade maski-
ner och sensorer kommunicerar och levererar data till olika system. Listan kan göras 
lång!

Data har med andra ord utvecklas till att bli en slags infrastruktur, som binder 
samman olika sektorer och som är nödvändig för att leverera tjänster i det moderna 
och digitaliserade kunskapssamhället. 

Vad finns det för värde i data?
I en datadriven organisation är data en viktig insatsvara, ungefär som varumärken 
och patent kan vara i en kunskapsbaserad organisation eller malm i ett gruvföretag. 
Vare sig privat eller offentlig sektor förmår dock fullt ut nyttja dess potential. Det 
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kan hänga samman med att data inte lämnar några traditionella spår i bokföringen  
i form av intäkter eller utgifter och värdet synliggörs heller inte i traditionella ekono-
miska modeller, handelsstatistik eller liknande. 

Man behöver däremot inte gå längre än till börsen för att notera att företag 
som är skickliga på att samla in, bearbeta och på olika sätt dra nytta av data varit 
framgångsrika.

Bland världens högst värderade bolag 2018 kan inte mindre än sju kategoriseras som 
datadrivna. Översikten visar också att mer traditionella industriföretag försvunnit 
från listan och att ett mindre antal mjukvaru- och plattformsföretag leder utveck-
lingen idag. Dessa erbjuder attraktiva tjänster där strategisk hantering av data är en 
grundbult. Samtidigt har de fört med sig en slags datadriven maktkoncentration, 
där konkurrenslagstiftning utmanas och insynen i hur data hanteras och hur algo-
ritmerna fungerar är begränsad. Diskussioner kring om och hur de ska regleras pågår 
följaktligen på många platser.

Vad är det nya?
Samhället befinner sig i en digital strukturomvandling där mängden data och  
betydelsen av data respektive mjukvaror växer. Datadriven innovation förändrar  
redan idag många organisationers tjänster, produkter och affärsmodeller och förvän-
tas dessutom bidra till att lösa angelägna samhällsutmaningar. Precis som i samband 
med tidigare strukturomvandlingar kommer både företag och jobb att försvinna, 
förändras och tillkomma. 

2018 2008
Rank Företag Grundat Värdering Rank Företag Grundat Värdering

1 Apple 1976 $bn 890 1 PetroChina 1999 $bn 728

2 Google 1998 $bn 768 2 Exxon 1870 $bn 498

3 Microsoft 1975 $bn 680 3 General El. 1892 $bn 358

4 Amazon 1994 $bn 592 4 China Mobile 1997 $bn 344

5 Facebook 2004 $bn 545 5 ICBC 1984 $bn 336

6 Tancent 1998 $bn 526 6 Gazprom 1989 $bn 332

7 Berkshire 1955 $bn 496 7 Microsoft 1975 $bn 313

8 Alibaba 1999 $bn 488 8 Shell 1907 $bn 266

9 J&J 1886 $bn 380 9 Sinopec 2000 $bn 257

10 JP Morgan 1871 $bn 375 10 AT&T 1885 $bn 238
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Att det sker nu beror bland annat på:

•  Nya lösningar och lägre kostnader för att effektivt samla in och hantera stora 
datamängder. 

•  Förbättringar i datorers beräkningskapacitet, inklusive möjligheter att på enklare  
sätt använda sådan kapacitet via olika molntjänster.

•  Avsevärda framsteg vad gäller algoritmer och verktyg för att analysera data, bl.a. 
snabb utveckling inom maskininlärning och artificiell intelligens (AI).

•  Framväxt av tydligare spelregler för hantering av data såsom GDPR för  
individdata. 

Genom att kombinera data som traditionellt varit inlåst inom en sektor eller orga-
nisation skapas även utrymme för helt nya och tvärsektoriella tillämpningar. Hur 
organisationer använder data idag varierar naturligtvis beroende på verksamhet, 
mognadsgrad och andra faktorer, men värdet återfinns ofta inom följande områden:

•  Intäktsgenerering som fördjupade kundinsikter, personalisering, målinriktad 
marknadsföring samt förändring av eller helt nya produkter, tjänster och affärs-
modeller.

•   Kostnadseffektivisering och automatisering av processer & flöden, som exem-
pelvis automatisering av produktionsprocesser och preventivt underhåll. 

•  Framtagning av bättre beslutsunderlag och prognoser om framtiden. 

Risker, men också stora möjligheter …
I den allmänna debatten problematiseras ibland användningen av data och ses som 
”något att se upp med”. Det kan gälla övervakning och kartläggning med tillhöran-
de risker kring integritet och säkerhet, att automatisering kommer att ta över jobben 
eller risker med plattformars icke-transparanta algoritmer som förstärker skeenden 
och riskerar skapa isolerade åsiktsöar och filterbubblor.

Risker och oro ska tas på allvar och måste hanteras, men det är samtidigt an-
geläget att titta på de fördelar och nyttor som framgångsrik användning av stora 
datamängder kan föra med sig. Optimering av elnät och transportsystem, använ-
darcentrerade och mer effektiva samhällstjänster, nya individanpassade läkemedel 
och behandlingsformer, minskat spill och bättre resursutnyttjande och mycket mer. 
Ett belysande exempel är hur Volvo, ÅF och Vägverket samarbetar kring halkbe-
kämpning av svenska vägar. Lösningen går ut på att Volvobilar, utrustade med halk-
varningsteknik, levererar anonymiserad data till Trafikverket om hur hala landets 
vintervägar är. Detta ger myndigheten möjlighet att agera snabbt och strategiskt för 
att minimera tiden som vägbanan är hal vid kall väderlek. 
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Data är en resurs som kan jämföras med järnvägar, kapital och naturresurser. Det 
bör poängteras att det i Sverige, på många områden, finns synnerligen väl struk-
turerade register och databaser av hög kvalitet och med långa tidsserier. En viktig 
grundförutsättning för utveckling är med andra ord på plats. Data är också en håll-
bar resurs som inte tar slut och som kan återanvändas. Exempelvis kan patientdata 
hjälpa en läkare att ställa en diagnos, men också anonymiseras och användas för 
forskning som gagnar många fler. När det gäller vår tids stora samhällsutmaningar 
som klimatet och att kunna upprätthålla en god välfärd kommer klok användning 
av stora mängder data att vara avgörande.

Stora möjligheter skapas för dem som använder data på rätt sätt – för övriga 
väntar sannolikt utmaningar som hårdnande konkurrens. Plattformar och olika del-
ningsekonomitjänster är exempel som visar på möjligheterna med att dra nytta av 
data. 

Några utmaningar 
Den som kontrollerar stora datamängder har både makt och ansvar. I likhet med 
vad som varit fallet vid andra stora teknikskiften och förändringar är det naturligt 
att grundläggande mekanismer kring datahantering behöver utvecklas. Det handlar 
bland annat om underutvecklade processer för utbyte av data. Att data många gånger  
är organisatoriskt eller systemmässigt ”inlåst”, såväl i offentlig som i privat sektor, 
försvårar. 

En annan utmaning med data är att värdet varierar beroende på aktörer, ända-
mål och tid. Data har med andra ord inte ett pris - utan snarare flera. Aktörer gör 
olika bedömningar kring värdet, ibland realistiska och ibland inte. Då värdering 
av data inte är trivialt försvåras naturligtvis prissättning och ett effektivt utbyte.  
I dagsläget vet de flesta organisationer att data betingar något slags värde och många 
samlar in stora datamängder. En del har tydliga strategier för att dra nytta av denna 
data, många experimenterar medan andra saknar en tydlig riktning.

Även om många organisationer lyft sig de senaste åren finns det fortfarande viss 
osäkerhet kring hur man klassificerar och i övrigt hanterar data på ett tryggt och 
säkert sätt. Det finns behov av såväl riktlinjer, praxis som informations insatser. Som 
tidigare nämnts förväntas nya och bättre produkter och tjänster kombinera data från 
flera organisationer och sektorer. Då krävs också välutvecklade samarbeten, ibland 
över traditionella gränser. Det kan gälla mellan offentlig och privat sektor men även 
mellan politikområden och myndigheter.
I takt med att allt mer data samlas in växer även behovet av att förstå hur den kan 
användas på bästa sätt, vilket är något som ställer nya krav på kompetens. Detta 
gäller både på ledningsnivå och vad gäller själva ”hantverket” att arbeta med data. 
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Data framstår som en omogen resurs, även avseende normer och styrning. Offent-
lig sektors benägenhet att tillgängliggöra öppna data är på en lägre nivå än många 
jämförbara länder. Svenska företags användning av stora datamängder är relativt låg 
gentemot andra länder, där de större företagen dock ligger bättre till än de mindre. 
Acceptansen för molntjänster för att hantera stora datavolymer ökar däremot inom 
näringslivet, medan användningen i offentlig sektor är begränsad bland annat på 
grund av stor osäkerhet kring säkerhetsfrågor och andra länders lagstiftning (som 
exempelvis amerikanska CLOUD Act).

Sammanfattningsvis
Mängden data växer snabbt och data betingar ett stort värde för den som framgångs-
rikt förmår utnyttja dess potential. Utvecklingen utmanar befintliga arbets sätt och 
affärsmodeller, nationella regelverk, etablerade samarbeten mm. Politiker, lagstiftare 
och andra beslutsfattare kan visa vägen. Det handlar bland annat om att: 

•  Driva på utvecklingen kring öppna data och datadriven innovation i offentlig 
förvaltning. 

•  Vidareutveckla synen på myndigheters roll att främja (datadriven) inno-
vation för att tidigt identifiera eventuella förändringar som behöver göras  
i regelverk och praxis.

•  Främjande av initiativ kring standardisering/interoperabilitet och utbyte av 
data.

•  Reformer och, vid behov, regleringar kring ägarskap och tillgängliggörande av 
data. 

•  Ställa väl avvägda krav på att system är robusta, säkra och tillförlitliga – för bred 
acceptans för datadrivna tjänster krävs såväl tillit som transparens.

•  Intensifiera satsningar kring kompetenslyft och lärande genom hela livet (data, 
algoritmer och automatisering är exempel på områden). Det finns behov av att 
lyfta kompetensen både i offentlig och privat sektor, inte minst i små och med-
elstora organisationer. 

•  Samla aktörer kring angelägna samhällsutmaningar som klimat och välfärd. 
Nya sätt att använda och kombinera data kan bidra till lösningar. Genom att 
konkretisera tydliga mål kan data även användas för styrning och uppföljning.

Utan data stannar Sverige. Med mer och smart användning av data utvecklas Sverige. 

Texten är en bearbetning av rapporten Data som strategisk resurs, 2019.
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Brister i kommunernas  
informationssäkerhet
Endast två av femton undersökta kommuner nådde en acceptabel nivå när det 
gäller informationssäkerheten . En orsak var att det inte fanns ett systematiskt 
arbete med informationssäkerheten . För att komma åt problemet måste bland 
annat informationssäkerhetspolicy och övriga styrdokument upprättas, arbetet 
organiseras bättre samt utbildningsinsatser genomföras .

Av Rose-Mhari Åhlfeldt med flera. Rose-Mhari är Bitr. prefekt och Bitr. professor vid Institutio-
nen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde. 

Kommuner hanterar en betydande del av samhällets tjänster varför kommunens 
informationsförsörjning blir en kritisk del för samhällets informationssäkerhet. En 
säker informationshantering är en verksamhetsfråga och omfattar därför hela kom-
munens verksamhet. Utredningar visar dock på brister hos kommunernas arbete 
med informationssäkerhet och det finns ett behov av att se över detta arbete och 
identifiera nuvarande säkerhetsnivå.

Trendspaning av övergripande brister
Mer än hälften av kommunerna saknar en informationssäkerhetspolicy som visar 
på ledningens viljeriktning avseende informationssäkerhetsarbetet samt ytterligare 
riktlinjer och anvisningar. Det kan finnas dokument som täcker delar, men det är 
ovanligt med en policy som tydligt lyfter fram ledningens viljeriktning och enga-
gemang. Det saknas även en formell organisation kring informationssäkerhet med 
ansvarsroller på både överliggande ledningsnivå och delegerat ner i verksamheten  
i flertalet kommuner. Detta innebär att fundamentet för ett systematiskt informa-
tionssäkerhetsarbete saknas då arbetet inte ligger på tillräckligt hög strategisk nivå, 
vilket är en förutsättning för kvalitet. Det finns dessutom oklarheter kring vem som 
ska driva denna typ av arbete i en politisk styrd organisation. Detta betyder dock 
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inte att inget arbete görs inom informationssäkerhetsområdet i kommunerna, men 
arbetet utgår inte från formella dokument och är inte systematiskt genomfört vilket 
gör arbetet mer beroende av enskilda individers engagemang.

Hantering av informationstillgångar
Det finns ofta en viss medvetenhet avseende hantering av information i kommuner-
nas verksamheter i och med att man jobbar med kommunikation generellt, och har 
vissa typer av kategoriseringar som sekretess, planer för dokumenthantering, arkive-
ring etc. Det saknas dock identifiering och klassificering av informationstillgångar 
från ett informationssäkerhetsperspektiv. Vilken information är skyddsvärd och vil-
ken nivå av skydd behövs? Här behövs medvetenhet för hur all viktig information 
ska hanteras för att uppnå aspekterna tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet. 
Som exempel kan anges att det ofta i kommunerna finns systemägare utsedda, men 
inte informationsägare vilket är ett tecken på att kommunerna fokusera mer på den 
digitala informationen (systemtänk) istället för att inkludera all information i an-
svarsrollen oavsett digital eller manuell hantering.

Låg kompetensnivå inom informationssäkerhet
Många av de kartlagda bristerna har en tydlig koppling till bristen av medveten het 
och kompetens inom informationssäkerhetsområdet som helhet. Detta gäller alla 
nivåer av personal och enheter, allt från chefsroller till medarbetare samt specifika 
verksamhetsområden till IT-enhet.

Det finns en viss medvetenhet inom vård- och socialområdet framförallt 
kring personuppgiftshantering (PUL) och sekretessfrågor men för övrigt är säker-
hetsmedvetenheten låg avseende informationshanteringen. I de fall utbildning finns, 
är den i stort sett uteslutande i form av utbildning för nyanställda, men ofta frånva-
rande vid intern befordran/ändring av tjänst samt som ett löpande inslag vid kom-
petensutveckling på bredd. En genomarbetad utbildningsplan för att bygga upp en 
informationssäkerhetskompetens och i förlängningen en säkerhetskultur inom kom-
munens verksamhet är därför nödvändig.

Regler för kryptografiska åtgärder
Detta är det delområde som har fått den allra lägsta bedömningsnivån. Området 
kan ses som mycket tekniskt och svårbegripligt, men vad kartläggningen visar på är 
att om verksamheterna har förstått och själv beslutat kring vilken information som 
behövs krypteras eller inte, fungerar det bättre. Kryptering som säkerhetsåtgärd har 
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nära koppling till hanteringen av informationstillgångar för att kunna bestämma 
vilket skydd informationen behöver. Kryptering är en central säkerhetsåtgärd i in-
formationssäkerhetsarbetet och det är av stort värde för kommunerna att ha en för-
ståelse för vad konsekvensen av kryptering, eller brist på kryptering blir. Exempelvis 
kan en bristande nyckelhantering inom krypteringsområdet innebära att all infor-
mation som är krypterad blir permanent oåtkomlig. Att inte ha noggrann koll på 
vad som krypteras, och hur, kan potentiellt således ligga bakom en mycket stor och 
oåterkallelig informations förlust, även om den krypterade informationen finns kvar.

Hantering av informationssäkerhetsincidenter
Informationssäkerhetsincidenter förekommer, men många kommuner har brister  
i ansvar och rutiner för sådana incidenter. Särskilt gäller detta rapporterings rutiner, 
kompetensfrågor och kontaktfrågor. Anställda är inte säkra på vem de ska rapportera 
till och vilken kontaktpunkten är, samtidigt som det ofta inte finns enhetliga rutiner 
för hur incidenterna ska hanteras och åtgärdas. I detta ligger också brister i gemen-
samma rutiner för utvärdering av informationssäkerhetsincidenter.

Kontinuitetsplanering för informationssäkerhet
Ett systematiskt och övergripande kontinuitetsarbete för informationssäkerhet sak-
nas i de flesta fall. Om det finns är det endast som inslag i de generella kontinui-
tets- eller krisplaner för kommunerna, men ett helhetstänk där informationssäkerhet 
är en integrerad del av dylika planer saknas i de flesta fallen. Detsamma gäller för 
efterlevnad och kontroll av att arbetet sker som det föreskrivits i planerna. Här är 
det viktigt att lyfta fram att kontinuitetarbetet inte enbart handlar om formella do-
kument. Det är också ett område där övning måste ske för att säkerställa att det 
verkligen fungerar när något händer.

Leverantörsrelationer
Varje kommun behöver hantera ett stort antal leverantörsrelationer. Resultatet  
visar att många kommuner påvisar brister i processen för hantering av leverantörs-
relationerna. I många fall görs exempelvis inte några bakgrundskontroller, eller kon-
troller av hur leverantörernas säkerhetsarbete ser ut. Det finns en osäkerhet kring till 
exempel om verksamhetssystem som köps in ligger på molntjänster eller inte, hur 
personuppgifter som leverantörerna får tillgång till hanteras och var servrarna ligger. 
Var informationen befinner sig, rent fysiskt, påverkar vilket lagrum som berörs och 
ägarskap av information. I många kommuner sker inte någon uppföljning på att 
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arbetet som beställts faktiskt har genomförts, vilket gäller allt från små lokala leve-
rantörer som hanterar delar av kommunernas verksamheter under mycket lång tid, 
till mycket stora utländska multinationella företag. Detta medför att det också finns 
brister i uppfyllande av säkerhetskrav i leverantörsavtalen, t ex regler för tillåten an-
vändning av information samt eventuella krav på bakgrundskontroll av leverantörer, 
leverantörens skyldig heter att regelbundet leverera rapport om säkerhetsåtgärdernas 
verkan samt skyldigheten att uppfylla kommunens definierade säkerhetskrav. Det är 
tydligt att kommunerna med sin mångfacetterade verksamhet och många anställda, 
har en ojämn relation med många av sina systemleverantörer. De är utlämnade till 
de funktioner som leverantörerna vill erbjuda i sina system, snarare än att de krav 
kommunerna har uppfylls av leverantörerna. Detta är en fråga som är svår att adres-
sera för den individuella kommunen, men med en bredare användning av ett struk-
turerat informationssäkerhetsarbete hos kommunerna, kan krav ställas från allt fler 
av kommunerna och på det sättet jämna ut förhållandet mot leverantörerna något.

Utlämning av funktioner men inte ansvar
Många av Skaraborgs kommuner är av mindre storlek och har därför behov av att 
samarbeta med andra kommuner för att underlätta t ex driften av IT, samt för att få 
kvalitet på arbetet men även för att få resurserna att räcka till. Det är dock viktigt att 
notera att det egna ansvaret för informationen inte får tappas bort. Hanteringen av 
information blir fortfarande en strategisk och viktig fråga inom kommunen. Kom-
munen bibehåller ansvaret för informationen även om hanteringen till stora delar 
sköts av någon annan. Detta kräver en hel del i avtals skrivningen mellan kommu-
nerna och mellan kommunerna och deras övriga samarbetspartners. Vad ingår, vad 
ingår inte? Även här behöver säkerhetskrav lyftas upp i avtalen så att informationen 
och dess infrastruktur kan nå samma nivå på säkerhet som skulle ha ställts om den 
varit kvar i egen regi. Det kan upplevas tryggt att lita på någon annan men varje 
kommun behöver säkerställa vad som ingår eller inte.

Befintliga system styr arbetet
De produkter och tjänster som köps in från leverantörer får ofta styra säkerhets-
kraven i systemen. Kommunerna har ofta inte tillräcklig kompetens att kravställa 
annorlunda. Många av kommunerna är dessutom för små för att få gehör för sina 
säkerhetskrav hos leverantörerna om dessa krav enbart ställs av enskilda kommuner.
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Gapet mellan IT och verksamhet
Ytterligare ett bristområde som tydligt framkommit under kartläggningen är gapet 
mellan IT och verksamhet. De olika verksamhetsgrenarna i kommunerna anser och 
förväntar sig ofta att IT-enheten har hand om och tar ansvar för många av de säker-
hetsfrågor som egentligen är kopplade till verksamheten, samtidigt som IT-enheten 
menar att de enbart är utförare av IT-tjänster och inte har kunskapen att förstå verk-
samhetens krav och behov på det sätt som verksamheten förväntar sig. Dessutom 
framkommer ofta från IT-enheterna att de inte heller har befogenheten att ta dessa 
beslut. Detta är ett generellt problem och inte specifikt på något sätt för just infor-
mationssäkerhetsarbetet men det blir tydligt att denna typ av förståelsebrist mellan 
IT och verksamhet får en klar påverkan på nivån av säkerhetsarbetet.

Vägen framåt
Nedan presenteras förslag på förbättringsåtgärder som kan ses som gemensamma 
utifrån den sammantagna analysen och där stora möjligheter finns till samverkan 
kommuner emellan för att underlätta utvecklingsarbetet med informationssäkerhet 
i kommunerna.

•  Upprätta informationssäkerhetspolicy och övriga styrdokument relaterade till 
informationssäkerhet i de kommuner som saknar dessa dokument.

•  Organisera informationssäkerhetsarbetet genom att definiera och tilldela ansvar 
för informationssäkerheten.

•  Inför utbildningsinsatser i informationssäkerhet för både medarbetare och led-
ning i syfte att höja säkerhetsmedvetenheten och skapa en långsiktig säkerhets-
kultur i verksamheten. Det är värt att notera vikten av att inte enbart ha någon 
form av utbildning för nyanställda utan regelbundet utbilda befintliga medar-
betare, inte minst vid byte av roller inom verksamheten.

•  Värdera och klassificera kommunens viktiga informationstillgångar utifrån as-
pekterna tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet.

•  Upprätta regler för användning av kryptografiska säkerhetsåtgärder där sådana 
är tillämpliga.

•  Identifiera informationssäkerhetskrav och regelverk för hantering av leveran-
törsrelationer.

•  Upprätta regelverk och processer för incidenthantering.

Förslagen till förbättringsåtgärder som angetts ovan bör kunna vara en hjälp för att 
starta upp arbetet med ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommunerna 
och då främst i form av införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Denna text är en sammanfattning av rapporten: Metod och kartläggning av informationssäker-
het för kommuner i Västra Götaland.
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I en revolution  
finns stora möjligheter
Vi måste skapa bättre verktyg och arbetssätt för att gemensamt kunna lära oss 
vad som fungerar med den nya tekniken . Vi bör införa regulatoriska förutsättningar 
för försöksverksamhet i hela landet . Försök och tester i mindre skala ger möjlighet 
att snabbare och mer proaktivt lära oss vad som fungerar och inte . Vi behöver skapa  
styrning, uppföljning och incitament som inte bara lägger krut på rättssäkerhet och 
effek tivitet, utan även fokuserar på bredare samverkan och innovation .

Av Jon Simonsson, ordförande Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET).

“It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the 
age of foolishness.” 

I den historiska romanen A tale of Two Cities beskriver Charles Dickens Paris och 
London, tiden fram till den franska revolutionen. Det var både en löftesrik och en 
utmanande tid, inte helt olik den vi lever i idag. Nu är dock insatsen högre. Idag 
handlar utmaningarna om vår jord och hela mänsklighetens överlevnad. Dominic 
Barton, som tidigare var vd på konsultföretaget McKinsey, har sagt att vi befinner 
oss i ett tidigt skede av en teknikrevolution. Som i alla tider av revolution och dra-
matisk förändring finns det stora möjligheter, så väl som stora risker.

Möjligheterna beskrivs kanske bäst genom FN:s globala mål för hållbar utveck-
ling, Agenda 2030. Där finns två huvudspår för att realisera målen. Det ena är 
finansiering och det andra är innovativ ny teknik. Som jag ser det ger tekniken 
mänskligheten stora möjligheter. Till exempel kan nya diagnosmetoder, som tar till-
vara artificiell intelligens (AI), utveckla hälsoområdet. Andra exempel är nya kli-
matvänliga transportlösningar, helt nya sätt att utveckla samt tillhandahålla varor 
och tjänster. Metoder som inte bara är användbara i välfärdsländer, utan som kan 
komma hela världen till nytta.
Samtidigt ser jag en risk med att teknikens fördelar främst kommer en mindre del 
av befolkningen, i ett fåtal länder, till del. Risken finns att det blir en upprepning 
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av 1800-talets industriella revolution, som fick till följd att ett mindre antal länder 
dominerade resten av världen ekonomiskt och politiskt. Då odlades bomull i Indien, 
skeppades till England och blev till skjortor, för att sedan säljas tillbaka till Indien. 
En annan risk med dagens framväxande teknik beskrivs av historikern Yuval Noah 
Harari. Han menar att det i framtiden kommer att gå att ”hacka” en människa ge-
nom att kombinera AI, stora datamängder och bioteknik. Som framtidsorienterad 
historiker menar Hariri att en riktigt dramatisk vändning kommer när tekniken får 
tillgång till en människas inre genom bioteknik och sensorer. Det finns risk för att 
tekniken, och den som har makten över tekniken, vet mer om en individ än vad den 
själv gör och därmed kan manipulera och förändra en människa.

Jag anser att vi bör närma oss den omfattande tekniska utvecklingen på ett an-
svarsfullt och balanserat sätt. Sverige har det mycket väl förspänt. Vi har ett välfärds-
system som underlättar för människor att utvecklas genom livet. Vi är teknikmogna 
och vana vid att använda teknik i vardagen. Vi har parter på arbetsmarknaden som 
är positiva till ny teknik. Vi har såväl framstående stora företag, som startup-företag 
och vi har, sist men inte minst, ett innovationsekosystem som står sig väl i den inter-
nationella konkurrensen. Men kom ihåg att detta goda läge snabbt kan ändras om 
människor inte längre känner sig delaktiga i utvecklingen.

Den tyska regeringen har lanserat en ny myndighet som ska underlätta så kall-
lad disruptiv utveckling. Med disruptiv menas att utvecklingen sker i omvälvande 
språng – till skillnad från kontinuerlig utveckling i mindre steg. Ett syfte med in-
itiativet är att ingjuta mod i offentlig sektor i en situation då den snabba tekniska 
utvecklingen ställer helt nya krav på arbetssätten. Jag tycker Sverige bör hämta inspi-
ration från det tyska initiativet och att våra myndigheter börjar arbeta mer proaktivt 
och öka sin samverkan med företag, akademi samt civilsamhälle. Att samarbeta är 
nödvändigt för att skapa en gemensam och mer komplett förståelse av den snabba 
utvecklingen och dess påverkan på samhället.

Vi måste skapa bättre verktyg för att gemensamt lära oss vad som fungerar med 
den nya tekniken. För att bejaka en positiv och bredare utveckling ser jag behov av 
att införa regulatoriska förutsättningar för försöksverksamhet i hela landet. Försök  
i mindre skala ger möjlighet att upptäcka fall där tekniken inte är till gagn för sam-
hället och att i de fallen också snabbt stoppa försöken. Jag vill se ett mer proaktivt 
regelverk som utvecklas snabbare och där lärande och förändringar sker mer steg-
vis. Jag ser att vi behöver skapa styrning, uppföljning och incitament som inte bara 
lägger krut på rättssäkerhet och effektivitet utan även fokuserar på samverkan och 
innovation.

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) ska dra sitt strå till 
stacken för att bidra till en ansvarsfull och positiv utveckling. Vi vill samarbeta nära 
med statsministerns innovationsråd, regeringens samverkansprogram och Vinnova. 
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Dessutom krokar vi gärna arm med andra aktörer som myndigheter, näringsliv och 
akademi för att tillsammans ta oss an teknikutvecklingens möjligheter och utma-
ningar.

Jag drivs av att skapa bredare samverkan och ett mer förnyelseorienterat arbets-
sätt i Sverige. Min åsikt är att detta skulle leda till bättre förutsättningar för myndig-
heter, näringsliv och civilsamhälle, att med större framgång hantera de möjligheter 
och utmaningar som kommer i spåren av en accelererande teknik utveckling.

Åter till Charles Dickens roman. Bokens första stycke avslutas med “it was the 
spring of hope, it was the winter of despair”. Nu har vi alla ett stort ansvar att arbeta 
för en gemensam och långsiktig vår av hopp.
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Digitaliseringen vs  
säkerhet och integritet
Uppkopplade digitala system är exponerade för intrång . Ju mer komplext ett sys-
tem är, desto mer sårbart blir det . Konsekvensen blir att ju mer vår digitala om-
värld utvecklas, desto större blir riskerna för att värdesaker som vi utlämnar i den 
också blir utsatta . Här följer en redovisning av några forskningsrapporter i ämnet . 

Av Eric Brune, civilingenjörsutbildningen i rymdteknik, Luleå Tekniska Universitet.

I en studie som International Energy Agency (IEA) har gjort diskuteras diverse struk-
turella transformationer och de risker och fördelar de medför. I studien görs analysen 
att de tre huvudsakliga säkerhetsriskerna är cybersäkerhet, integritet och ekonomisk 
”disruption”. Ju mer digitalt ett system är, desto mer utsatt är systemet för digitalt 
medförda risker, såsom cyberattacker och geomagnetiska stormar. Slutsatsen är att 
regeringar och företag måste arbeta tillsammans för att hantera den ökade komplex-
iteten i hoten mot cybersäkerheten. Trots att ett totalt förebyggande av cyberattacker 
är omöjligt, menar studien att deras konsekvenser kan bli minimerade om länder 
och företag är väl förberedda. Digital motståndskraft måste prioriteras och bli en 
naturlig del av teknikutvecklingen.

Integritetsfrågor uppstår när allt mer detaljerad data samlas in från oss använ-
dare. Frågor om hur mycket information som folk är villiga att dela med sig till tjän-
steleverantörer, hur konfidentialitet bäst kan bevaras, vem som ska äga en individs 
data och vem som får använda den, blir allt viktigare. IEA menar att beslutsfattare 
måste göra en avvägning mellan individens integritet och samhälleliga mål såsom 
marknadsinnovation och funktionalitet. Genom att till exempel analysera energiför-
brukningen i ett hushåll kan algoritmer avgöra vilka aktiviteter som sker.

Möjliga lösningar på sådana integritetsproblem kan vara att göra all personlig 
data anonym, så att den inte går att spåra till en specifik individ. En annan lösning 
skulle kunna vara att lägga en tidsförskjutning på sändningarna av personlig data.  
I flera europeiska länder sker det redan. I Tyskland tillåts hushållsdata endast skickas 
en gång var femtonde minut för smarta elnät och i Frankrike tillämpas en liknande 
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lag, men med ett intervall på 10 minuter. I bägge fallen hänvisar lagstiftningen till 
den personliga integriteten.

I en studie utförd av MIT Sloan Management School diskuteras spänningarna 
mellan digital innovation och cybersäkerhet. Den utgår från två premisser: att tek-
nologisk utveckling medför en ofantlig möjlighet till värdeskapande och att cyber-
säkerhetsrisker ökar. De två motverkar dessutom ofta varandra. Enligt studien tror 
sig endast 13 procent av de tillfrågade organisationerna ha en bra balans mellan de 
två prioriteringarna. Många företag tar ofta för stora risker utan att vara medvetna 
om det, medan andra företag inte använder sig fullt ut av tillgänglig teknologi och 
förlorar därmed möjligt värde. För att lyckas att balansera mellan innovation och sä-
kerhet krävs det att tre huvudsakliga faktorer analyseras. Den första av de tre har att 
göra med vilken industri som berörs. Hur ser regleringarna ut? Hur ser innovations-
trycket ut? Och hur publika blir säkerhetsbristerna? Dessa faktorer avgör hur mycket 
arbete som läggs ned på att hantera balansen mellan säkerhet och innovation. Nästa 
faktor som nämns är hur ett företag hanterar teknologiska framsteg rent strategiskt. 
Hur ser internkulturen ut? Och hur påverkas företaget av säkerhetsbegränsningarna? 
Utöver de två krävs en ständig kompetensutveckling och utbildning i företaget.

Studien tar också upp hur mogen teknologin som används och utvecklas är. 
Om en viss teknologi har funnits länge och använts av många organisationer har 
dess säkerhet analyserats mer än om den nyligen har utvecklats.

Enligt studien bör en organisation göra en uppskattning av hur balansen mellan 
cybersäkerhet och teknologisk innovation ligger till, genom att analysera faktorerna 
som nämns ovan.

I en studie publicerad i Journal of Cyber Policy undersöker Christos Makridis, 
MIT, och Max Smeets, Stanford University, vad som avgör hur väl ett land är för-
berett på cyberattacker. De ställer sig också frågan varför en del länder är bättre än 
andra på beredskap. Med data från nära 200 länder analyserade de ländernas förmå-
ga och olika trender bland dem. 

Den första och kanske mest självklara slutsatsen som dras är att länder som har 
en hotad säkerhetsmiljö oftare är väl förberedda på cyberattacker. De länder med ett 
större beroende av digitala medel anses också ha en mer utvecklad cyber säkerhet, till 
den grad att nivån av teknologiexporten i landet kan förutsäga beredskapen.

Ett något överraskande resultat av studien är att institutionell kapacitet inte har 
någon korrelation med cyberberedskap. Det vill säga att stater som har mer resurser 
tillgängliga att investera i pålitliga system och infrastruktur, inte verkar utnyttja dem 
till fullo. Hur välutvecklat ett land är påverkar inte alltid hur stor vikt det lägger på 
cybersäkerhet.

Digitaliseringen som utvecklas i rasande fart, kombinerat med den ökande ris-
ken för cybersäkerhetshot och kostnaderna som krävs för att motverka dem ger upp-
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hov till frågan om huruvida det hindrar digital tillväxt att aktivt arbeta med cyber-
säkerhet. I en studie publicerad i SSRN undersöker Tianjian Zhang, Taha Havakhor 
och David Biros hur lagstiftning kring cybersäkerhet (SBNL) i olika delstater i USA, 
korrelerar med hur IT-företagen utvecklades ekonomiskt.Studien skiljer sig från de 
flesta andra inom digitaliseringslitteraturen, som ju traditionellt har fokuserat på 
kostnadsminskning i samband med digitalisering. Trions studie kvantifierar istället 
kostnaden för digitalisering och cybersäkerhet. Resultatet visar att strikta SBNL av-
sevärt minskar anställningsgraden för större och mer mogna IT-tjänsteleverantörer, 
vilket tyder på att digitaliseringen bromsas av cybersäkerhetskrav. Digitaliseringens 
framsteg har avsevärt minskat kostnaderna för att söka upp, återskapa och trans-
portera data. Medan dessa sänkta kostnader skapar otaliga fördelar, ökar de också 
exponeringen för känslig information. För att bekämpa cyberhoten infördes många 
gånger lagar för att få företagen att arbeta mer aktivt med cybersäkerheten. I studien 
ges bevis på att dessa lagar minskar företagens vilja att engagera sig i digitalisering, 
vilket återspeglas av minskad sysselsättning hos de undersökta tjänsteleverantörerna. 
Studien visar alltså på oavsiktliga negativa konsekvenser av lagstiftning om säker-
hetsintrång.

Aberge, T., Bellevrat, E., Benne, S., Berly, T., Kubecek, V., Law, G. Y., o.a. (2017). Digitalization and 
Energy. International Energy Agency.

Makridis, C. A., & Smeets, M. (2019). Determinants of cyber readiness. Journal of Cyber Policy. Nelson, 
N., & Madnick, S. (2017). Studying the Tension Between Digital Innovation and Cybersecurity. Sloan 
School of Management, MIT. 

Zhang, T., Havakhor, T., & Biros, D. (2019). How Does Cybersecurity Legislation Impact Digitization? 
SSRN.
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Digitaliseringen och säker-
heten
Informationssäkerhet har blivit allt viktigare . För företagen handlar det om att 
skapa förtroende hos användarna, för individen att skydda sin integritet . När 
data läggs till data skapas en heltäckande bild av en människa, vilket kan leda till 
svåröverskådliga konsekvenser . Detta är ett kortat referat av seminariet Infor-
mationssäkerhet för en ny tid som hölls i riksdagen våren 2019 .

Medverkande:
Sonja Buchegger, professor vid KTH, expert på integritet på sociala medier. Jonas Hallberg, 
enhetschef på Totalförsvarets forskningsinstitu FOI (informationssäkerhet och IT-arkitektur). 
Peter Hellgren, vd Consid AB. Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor på HIS (Högskolan 
i Skövde), expert på informationssäkerhet inom hälsa- och sjukvård. 

Sonja Buchegger Jonas Hallberg Peter Hellgren Rose-Mharie Åhlfeldt
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Jonas Hallberg: Vi har alla hört att digitalisering är viktig; att vi får tillgång till 
verktygen och alla de möjligheter som digitaliseringen ger. Det är också en del av det 
man kallar det nätverksbaserade samhället. Mer och mer information blir tillgänglig 
vilket ger oss stora fördelar. Samtidigt gör det att andra kan få tillgång till den på 
samma sätt. Då blir det väldigt viktigt med informations säkerheten som ju handlar 
om att rätt information ska gå till rätt aktör (det kan vara personer, det kan vara en 
dator) i rätt tid. Man måste se till att det uppfylls. Ingen ska kunna ändra informa-
tion som den inte har rätt att ändra och ingen ska kunna ta del av information som 
den inte har rätt att ta del av. Framförallt det sista då, som har blivit allt mer viktigt 
nu i det digitaliserade samhället.

Rose-Mharie Åhlfeldt: När det gäller just informationssäkerhet handlar det både 
om de här tekniska bitarna, men också om det organisatoriska, administrativa. För 
att veta vilka nivåer vi ska hamna på när det gäller den tekniska säkerheten måste vi 
också jobba med de administrativa och organisatoriska delarna. Systematiken, göra 
riskanalyser, se vad vi behöver så att vi vet att vi hamnar på rätt nivå och att göra 
uppföljning för att få en kontinuitet. Det är en av våra stora utmaningar.

Sonja Buchegger: Man behöver ge åtkomst till dem som är behöriga och inte till 
dem som inte är det. Frågan som uppstår är vem som avgör det och hur vi får kon-
tinuitet för framtiden. Jag jobbar med integritet och då kan man också fundera på 
”av vem vill vi ha transparens och vem vill vi skydda?” och ”hur är deras integritet?”. 
Man kan också se maktrelationer när det handlar om integritet. 

Peter Hellgren: Spårbarheten är också viktig, så att man ser att informationen inte 
har blivit förvanskad på något sätt under resans gång. Riktigheten och spårbarheten 
är viktiga delar. 

Moderatorn: Är vi i takt med den tekniska utvecklingen eller ligger vi fortfarande 
steget efter?

Peter Hellgren: Jag skulle säga att det här är en utmaning där vi fortfarande ligger 
efter. Det märker man när man tittar på det politiska klimatet runtom i världen, 
vad som händer. Fejknyheter har ju blivit ett begrepp. Man kan också titta på de 
länder som är väldigt duktiga på det här och ligger långt fram. Israel, till exempel, är 
enormt framstående. De har flest unicorns i världen idag. Mycket kopplat till cyber-
säkerhet. Här finns en stor utmaning framöver som vi måste hantera och värna om 
på bästa sätt för att skapa förtroende och tillit hos medborgarna.
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Jonas Hallberg: Systematiken, uppföljningen och processen är hörnstenar. Efter-
som det är svåra frågor behöver vi jobba med det i en slags kvalitetsprocess där man 
ständigt förbättrar sitt arbete. För en sak med informationssäkerhet är att man ser 
direkt om funktionaliteten försvinner, men säkerheten är svårare att se - tills det 
händer något. Tyvärr kommer säkerhet ofta i andra hand, efter funktion. Den måste 
upp på agendan på högsta nivå och i alla organisationer för att sedan sippra nedåt. 
Vi behöver också jobba mer riskbaserat. Vi kommer alltid att ha en begränsad budget 
och vi kommer aldrig att uppnå en perfekt säkerhet. Vi måste utgå från de risker 
som finns i den miljön man är i och sedan arbeta utifrån dem. Annars kommer man 
att suboptimera och ta till lösningar som inte är bra. I vissa fall kan det till och med 
motverka och göra så att saker blir sämre.

Rose-Mharie Åhlfeldt: Den stora faran som jag ser, det är att vi har en sådan otro-
lig kompetensbrist inom det här området på alla nivåer. Allt ifrån politiken, via top 
management till mellanchefs-nivå, medarbetare och medborgare. Vi behöver jobba 
mycket med det här för att få förståelse och och kunna se hoten och riskerna för att 
därefter agera. Det har inte varit en prioriterad fråga. På något sätt tar man det här 
lite för givet. När man har fixat lite tekniska åtgärder tror man att man är på banan, 
men man har egentligen inte koll på om man har satsat på rätt saker.

Sonja Buchegger: Vi är vana vid att sköta vår integritet offline, i det verkliga livet. 
Jag vet när jag ska höja rösten eller sänka den, eller när jag ska ringa någon istället 
för att skriva. Men på nätet har vi inte känsla för vad som händer bakom kulisserna 
och det vi gör själva är bara toppen av ett isberg. Det är svårt att föreställa sig vad 
som ska hända med min information om 10 eller 20 år. Vem har tillgång till den och 
vilka andra delar kan man sammanföra för att sedan dra slutsatser av, som jag inte 
hade en aning om när jag lade upp informationen? Det är svårt. 

Peter Hellgren: Det är i mångt och mycket en ledningsfråga. Vi har ledningssystem 
för ekonomi, produktion etc, men väldigt få har ett ledningssystem för informations-
hanteringen. Det måste upp på agendan på ett annat sätt. Sätter man det i kontext 
till var värdena ligger, information och data är ju vår tids olja. De som har kontroll 
över data har också en fruktansvärd makt idag. Så ledningssystem är avgörande, att vi 
faktiskt har koll på vilken information som vi besitter.

Rose-Mharie Åhlfeldt: När kommer jag som medborgare i kontakt med, eller får 
någon form av utbildning inom informationssäkerhet? Det är först när jag blir an-
ställd, förhoppningsvis. Kanske inte ens då. Eller om jag går en högre utbildning 
med någon form av IT-kompetens, då kanske jag får någon kunskap. Trots att vi 
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som medborgare hela tiden är involverade i informationssäkerhet på olika sätt. Vi 
har olika system. Jag har barnbarn som sitter med paddor från 2-3 års ålder. Vi 
måste alltså få in det här mycket tidigare i utbildningssammanhang. Både på för-
skola, grundskola, gymnasium osv. Där behöver vi också jobba. Samtidigt som vi 
behöver jobba internt i organisationer, näringsliv och bland politiker. Skulle man 
göra revisioner ordentligt och titta på de system som finns, tror jag att det läcker 
väldigt mycket. Då handlar det inte bara om outsourcade saker, det handlar om 
interna system också. Det handlar inte bara om de tekniska bitarna, utan också om 
de mänskliga och humana delarna. Men det handlar inte bara om att det läcker, det 
handlar också om att informationen måste finnas tillgänglig när vi behöver den. 
Och den måste vara korrekt. Det är hela paketet som brister. 

Sonja Buchegger: Om vi inte kan garantera trygghet med en viss funktion, så ska 
vi kanske överväga att avvakta lite. Det betyder inte att vi inte kan få dem överhu-
vudtaget, men vi måste ha funktioner som vi kan vara säkra med och som sedan inte 
leder till brister. 
Peter Hellgren: Integriteten är jätteviktig för på något sätt är det ju integritet och 
säkerhet som skapar förtroende. Det är det som skapar resultat eller ger intäkter. 
Läckorna sker både inom det offentliga och inom det privata och det kostar före-
tag enorma pengar och förtroende. Fram förallt bör vi sätta det i ett sammanhang: 
förtroendet för säkerheten i de här systemet påverkar hur trygg man känner sig att 
medverka i dem. Jag kommer ihåg Sony Play Station 2011 som läckte 77 miljoner 
inloggningsuppgifter, eller när Twitter gick ut och bad 230 miljoner användare att 
skapa nya lösenord för att de hade varit tillgängliga i deras interna system. Det här är 
ett jätteproblem när värdet i data har blivit så stort. Det är big business idag. Om jag 
bara får utveckla det här med värdet i data ytterligare kan jag ta upp ett par konkreta 
exempel som jag tycker är väldigt intressanta. Idag värderas ju Tesla högre än GM, 
trots att Tesla bara sålde 25 000 bilar det första kvartalet. GM sålde 2,3 miljoner 
bilar. Varför? Det beror på att deras självkörande bilar samlar upp så otroligt mycket 
data. Ett annat exempel är Uber som sagt att företaget kanske aldrig kommer att 
tjäna några pengar, samtidigt värderas det till över 1 000 miljarder. Uber sitter näm-
ligen på världens största datasamling om persontrafik. Data är hårdvara.

Sonja Buchegger: Jag tror att vi har haft lite ”kokta grodan-effekt”; att vi accepterar 
så mycket. Nu är vi vana vid att allt på nätet är gratis, vi behöver inte betala och vi 
får reklam och det är okej att sociala nätverk spårar och sparar all information. Vi 
har inte tänkt igenom tillräckligt vad vi kan göra själva för att skydda oss. Det finns 
många tekniker som inte används. Vi är dessutom vana vid att ge ut mycket mer 
information än vad som egentligen behövs. Till exempel är vi vana vid att ge bort 
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våra personnummer när vi köper något på nätet. Om man måste bevisa att man har 
körkort eller är över 18 år, behöver man egentligen inte uppge exakt födelsedag. Det 
gör vi glatt ändå.

Rose-Mharie Åhlfeldt: Samtidigt är det ju bra att vi litar på varandra och att vi litar 
på myndigheterna. Att vi har den approachen. Men det är viktigt att man ändå är 
medveten om vad det här handlar om och att man är försiktig med de här samkör-
ningarna. Man måste vara medveten om att all data plussas på. Data + data + data 
+ data ger en helt annan bild av en individ, och en mycket mer heltäckande sådan. 

Sonja Buchegger: Vi får inte blanda ihop myndigheter och individer eller företag. 
Jag tycker faktiskt att Sverige är bra på myndigheternas del av offentlighetsprincipen; 
vi får mer transparens och ansvar. Men det betyder inte att individerna bör ge bort 
information. Vi måste hålla isär dem.

Peter Hellgren: Det är intressant. Framförallt när vi säger ”det är gratis”. Det är det 
ju inte. Vi betalar ju bara i en annan valuta. Vi betalar med vår egen information. 
Tittar vi ur ett näringslivsperspektiv har de stora jättarna en mycket god bild av oss. 
Google har koll på vad vi söker efter, Facebook vad vi delar och Amazon vad vi köper. 
De kan analysera trender väldigt tidigt. De kan därmed kväva konkurrens från andra 
genom att antingen köpa upp eller kopiera deras idéer. Vi betalar alltså också med att 
göra de här giganterna ännu mer mäktiga och förse dem med ännu mer data. 
Moderatorn: Vilka är de största hoten?

Jonas Hallberg: Jag tycker att hot är ett väldigt intressant begrepp. Vad menar vi 
när vi säger hot? I min värld är det en möjlig oönskad händelse. Ofta pratar man om 
IT-hot som en aktör eller någon person eller organisation, eller man kanske pratar 
om det som en sårbarhet. Men även användarna och budgeten är hot. Det är viktigt 
att fundera igenom det, men också vad det är för saker som man vill skydda och vad 
det är som kan hända som jag inte vill ska hända. Där hittar man hoten. Det kan 
vara allt från att mina data blir stulna, att de läcker ut på något sätt, till att de blir 
låsta. Det är väldigt vanligt att man låser folks data eller system och kräver lösen för 
att de ska få tillgång till dem. Det finns en väldigt stor ekonomisk drivkraft idag. 
För 20 år sedan handlade det mycket om intresse och att visa att man var duktig  
i den här branschen, nu handlar det mest om att tjäna pengar och att skaffa sig 
underrättelser. Underrättelser ger makt övertag. Alla de här sakerna sker på individ-, 
organisations- och på samhällsnivå, man måste verkligen fundera på ”vad är viktigt 
för mig?”. 
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Sonja Buchegger: Faran ligger i att vi har mer och mer prylar och enheter som 
sammankopplas och vi använder oss av mer nätverk än tidigare. Systemen är jät-
tekomplexa och det är svårare att skydda dem, men också att förstå dem. Gränserna 
försvinner mellan det privata, arbete och det offentliga livet. Vi har med oss telefo-
nen hela tiden. Att hantera de olika sammankopplingarna och förstå vilken data som 
skickas är viktigt.

Jonas Hallberg: Människan är en väldigt viktig del i det här och då kan man fundera  
på vad det är som styr och påverkar oss. När man befinner sig i en organisations-
kontext har man ofta någon slags tanke på hur man ska hantera informationssäker-
hetsfrågor. Man kan säga att man till exempel har en uppsättning av bestämmelser 
som ska styra det. På FOI har vi tittat lite på ”vad är det som påverkar en person 
huruvida man väljer att följa de här bestämmelserna eller inte?”. Då finns det väldigt 
många faktorer, men några sticker ut: det måste vara lätt. En person måste känna att 
den klarar av det här. Orkar vi inte sitta och läsa igenom alla de här sakerna och välja 
funktioner; vilka saker som appar ska ha tillgång till, då gör vi inte det – då struntar 
vi i det. Det blir för komplicerat och för jobbigt. Det andra är attityd, alltså vilken 
inställning man har till säkerhetsbestämmelser och att följa dem. Här kommer vi 
ju tillbaka till det vi har varit inne på att det behöver vara riskbaserat. Man behöver 
vara motiverad. Det kan också vara en medvetenhet om vad som finns och vilka 
problem som kan uppstå. Den tredje delen, som är väldigt intressant, är normer. Där 
kommer vi till kultur frågor. Vad känner man? Hur påverkas man? Man påverkas  
i väldigt hög grad av de normer som man uppfattar gäller i den miljön man är i. Vad 
tycker andra om hur man ska hantera det här med säkerhet? Det är väldigt viktigt att 
det kommer uppifrån och ner. Om man känner att den högre nivån i organisationen 
inte prioriterar säkerhet, varför ska jag göra det då? Då är inte normerna på plats. 
Men det är också en extremt komplicerad fråga att jobba med. 

Sonja Buchegger: Vi måste utbilda programmerare och datavetare att bygga system 
med säkerhet och integritet från början, inte i efterskott. Allt måste vara så snabbt 
och billigt och funka bra men vi måste inkludera säkerhet och integriteti funktio-
nen. Det funkar bara bra om det också är tryggt. Det är en fråga om vem som an-
svarar för om en mjukvara inte är säker. Idag händer inget med det företag som har 
utvecklat och sålt en programvara som läcker.

Peter Hellgren: Vi får inte glömma informationen. När man läser utredningarna 
kring Vårdguiden och Transportstyrelsen visar det sig att ”vi visste inte riktigt vilken 
information vi hade, vi visste inte hur vi hanterade den och vi visste inte hur den 
skulle ha hanterats”. Där tycker jag att vi har en viktig frågeställning också. Eller 
kanske en av de viktigaste, faktiskt. 
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Rose-Mharie Åhlfeldt: Vi måste vända på det här. Säkerhet upplevs som något 
tufft, jobbigt och negativt: ett problem. Jag skulle vilja vända på det och säga att det 
är en förutsättning. Ska vi skapa verksamhetsnytta, är det här kvalitets arbete. Ska 
det funka, ska vi uppnå de mål i verksamheterna som vi vill måste vi jobba med det 
från början. Då måste vi få in det här oavsett om det är tekniskt, security by design, 
privacy by design men också det här systematiska; att få med organisationen, få med 
ledningen, identifiera vår information, se vad som är viktigt, riskbaserat och sedan 
lägga våra åtgärder på det. Men också processerna som ska finnas där kontinuerligt 
som uppföljning. Så att man får det här förbättringsarbetet – för vi ska inte tro att vi 
lyckas med det här på en gång. Men vi måste våga börja. Vi måste våga se den här 
processen och att det är något positivt, att det är något som vi vill. Jag brukar ibland 
jämföra med ekonomi. Det är ingen som ifrågasätter att vi har en ekonomiavdelning 
som sköter saker och att vi ska ha en budget och att vi ska jobba med saker på olika 
nivåer och ha bokslut. Det kostar pengar och det är jobbigt på alla möjliga sätt, men 
det är ingen som ifrågasätter det för vi vet att vi behöver det. Men när vi pratar sä-
kerhet blir det helt plötsligt jobbigt. ”Ska vi ha en roll för det här? Ska någon ha en 
profession? Det kostar pengar… och ska vi följa upp? Det blir jättebesvärligt”. Men 
vi måste förstå att det här är en del av det arbete vi gör. Det är naturligt. Vi lever  
i ett informationssamhälle, vi säger att informationen är jättevärdefull men då måste 
vi också se det som en del att också säkra upp informationen. Jag tror att man måste 
vara väldigt tydlig med de här delarna. Vi måste få in det som en integrerad del och 
att det är naturligt. Vi behöver ha klara lagar och förordningar som säger att ”det här 
måste vi göra” och då blir det lite ruljangs på det. Vi får de här rollerna i organisa-
tionerna. Vi måste trycka ännu tydligare på att det måste finnas i våra verksamheter 
och organisationer så att vi får en säkerhetsorganisation. Vi måste ha nya roller och 
en systematik på plats.

Jonas Hallberg: Jag tror tyvärr att det kommer att bli värre innan det blir bättre. 
Det som kommer att komma mer och mer i framtiden (det finns redan idag) är 
funktion. Istället för att kryptera mitt fotoalbum stänger man av mitt kylskåp el-
ler man stänger av min ventilation eller min elförsörjning till mitt hus. Den andra 
saken som jag tänker på är artificiell intelligens. När vi har våra system som agerar 
intelligent på något sätt och fattar massa beslut åt oss, kanske kör vår bil eller vad 
det är. Om man kan påverka de systemen så kan det få ganska svårförutsägbara och 
allvarliga konsekvenser för oss.

Sonja Buchegger: Om vi har de intelligenta systemen måste vi tänka på att de 
kategoriserar folk enligt olika kriterier och det kan ha konsekvenser. Det kan ha 
konsekvenser om det blir fel och det kan ha konsekvenser om det blir rätt. Om vi 
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har de intelligenta systemen måste vi tänka på att de kategoriserar folk enligt olika 
kriterier och att det kan få konsekvenser. Både om det blir fel och om det blir rätt. 
Man kan bli nekad en försäkring för att man har varit sjuk, till exempel. Vi blir hela 
tiden utvärderade av näringslivet och av staten. Vi får inte kasta bort integriteten 
för trygghet och säkerhet för det är inte alltid i motsats. Vi måste hitta de områden 
där vi kan ha både trygghet i samhället och integritet för individen. Jag själv har till 
exempel plugins för att inte bli spårad. Sedan lägger jag inte upp bilder på mina barn 
för jag kan inte se tillräckligt långt in i framtiden för att veta vad som kan hända 
med automatisk ansiktsav känning. Så jag vill inte bestämma för dem.
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På spaning efter  
den tid som kommer
Digitaliseringens nästa fas är redan här . Många av de förmågor som vi traditionellt 
har betraktat som unika för människan är idag mer eller mindre maskinell ”stan-
dard procedure” . Utvecklingen går snabbt och den accelererar . Det omedelbart 
goda kan lätt bli det senkomna onda . Doktor Faust har numera miljarder som delar 
hans dilemma mellan att sälja sitt jag till Mefistofeles eller bevara sin integritet .

Av Olof Ehrenkrona, fd svensk diplomat, 2006-2014 ambassadör i UD för globaliserings- 
digitaliserings- och nätfrihetsfrågor.

”De skola få höra mycket, men ingenting lära; de skola inbilla sig veta mycket och dock i 
allmänhet vara okunniga; de skola bliva odrägliga att umgås med, sedan de blivit själv-
kloka istället för kloka.”

Sokrates berättar i dialogen Faidros om hur skriften kom till. 
 
Sokrates hade tre huvudinvändningar mot innovationen alfabetet. I jämförelse med 
talet och orationen på agoran var skriften en död kommunikation. Skriften svarade 
inte på tilltal, den saknade kroppsspråk och intonation. Människan förlorade också 
en del av sitt minne när all kunskap inte längre behövde lagras innanför pannbenet. 
Sokrates tredje invändning anges i citatet: skriften skulle förmedla ytliga kunskaper 
och rena felaktigheter. De slags invändningar känner vi väl till. Myten om den farli-
ga kunskapen, om risken för att den hamnar i fel händer och sätter griller i huvudet 
på fåkunnigt folk, tillhör de allra äldsta av människans narrativ. Skrivkonsten var 
ett maktmedel, men så var även analfabetismen som också har setts som ett medel 
för att bevara den bestående ordningen. Boktryckarkonsten var farlig och krävde 
tillstånd. Romanläsandet bidrog till lättja och psykisk ohälsa, främst hos kvinnor. 
Etermedierna, i synnerhet tv:n, fördummade allmänheten.
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Datoriseringen fick ett liknande mottagande. Den ansågs hota den personliga inte-
griteten och riskerade att bana väg för ett Orwellianskt samhälle. PC:n fick väl till 
en början ett bättre rykte liksom internet, men det dröjde inte länge förrän även pro-
blemen med den personliga datoranvändningen började formuleras i debatten. Det 
gamla mönstret upprepades: varningsropen tilltog i styrka ju fler som fick tillgång 
till det nya mediet. När ett medium blir ett massmedium blir det också farligare för 
det bestående. Stabiliteten rubbas och riskerna för missbruk ökar när populariteten 
växer.

Nu är digitaliseringen måltavlan för kritiken, och som vanligt innehåller den 
korn av sanning även om digitaliseringens många och vittomfattande fördelar natur-
ligtvis överväger. Hoten finns där, men möjligheterna är långt större. Varken hot 
eller möjligheter är ödesbestämda, de avgörs av vår egen förmåga att skapa goda 
algoritmer och använda dem på rätt sätt.

Digitalisering är ett verktyg bland andra som syftar till att förenkla vår tillvaro 
och berika våra liv. Men det goda syftet är en sak, den målrationella användningen 
en annan. Ett vanligt misstag i de sektorer som ännu inte har lämnat den första fasen  
i utvecklingen är att digitalisera administrativa rutiner, utan att se till helheten och 
kärnuppgiften. Digitalisering blir då bara ett sätt att flytta över bördan för de ar-
betskrävande rutinerna från administrationen till dem som i frontlinjen ska leverera 
tjänsterna till kunder, klienter och patienter, utan att man tar nästa steg och förenk-
lar själva utförandet och nyttjandet.

Typexemplet är alla de nya dokumentationskrav som ställs för att kontrollera 
och utvärdera olika verksamheter. Mycket av detta görs inte för att behovet finns, 
utan för att det är möjligt att göra. I de flesta organisationer pågår en mer eller 
mindre oförsonlig maktkamp om arbetstidens användning för internt bruk eller för 
utåtriktad kärnverksamhet. Digitaliseringen har blivit ett dödligt vapen i denna strid 
mellan internadministrationens krav och kärnverksamhetens. Högkvalificerade an-
ställda med många års akademisk utbildning finner sig plötsligt förvandlade till 
dataoperatörer med uppgift att koda information och fylla på databaser. Det är en 
form av digitalisering som inte ens har nått halvvägs. Riktig digitalisering handlar 
om mötet människa-maskin för att underlätta produktionen av tjänsten eller dess 
nyttjandet och då helst båda, inte om att anställda med andra uppgifter ska ägna 
sig åt rutinartad programmering. Det är den riktiga digitaliseringen som nästa fas 
handlar om. Arbetstillfällen kommer att försvinna, men nya tillkommer och om sa-
ker görs någorlunda rätt är det produktions- och användarrutiner som digitaliseras, 
medan de skapande arbetena - där människa måste möta människa består. Då talar 
vi om en digitalisering som frigör resurser för sådana möten istället för att som nu 
stjäla resurserna.
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Digitaliseringens nästa fas är redan här. Många av de förmågor som vi traditionellt 
har betraktat som unika för människan och som vi, så sent som för bara något de-
cennium sedan, aldrig trodde skulle kunna skrivas om i algoritmer är idag mer eller 
mindre maskinell ”standard procedure”. Utvecklingen går fruktansvärt snabbt och 
den accelererar. Nya tillämpningar som tidigare skulle ha hamnat på tidningarnas 
förstasidor uppfattar vi närmast som självklarheter också när vi möter dem för första 
gången.

Förundrade över de nya möjligheterna, nonchalerar vi lätt de nya riskerna som 
oftast handlar om att vi ger upp den personliga integriteten i utbyte mot en enklare 
tillvaro. Risker, som vi kanske är vagt medvetna om men inte riktigt förstår vidden 
av, innan kränkningen, olaglig eller laglig, är ett faktum. Med digitaliseringen följer 
också en annan typ av sårbarhet. Vårt beroende av fungerande algoritmer pendlar 
mellan livshotande buggar, som felprogrammerade flygplan och vardagliga förtret-
ligheter som nedkopplade telefonsamtal eller krånglande TV-boxar. 

Vår acceptans baseras ofta på att den nya teknologin inte kräver nya komplicerade 
handgrepp av oss. Ett kort läses av, ett gammalt hederligt tangentbord dyker upp på en 
dataskärm eller enkla ikoner som vi berör med en fjäderlätt tryckning. Stigberoendet  
i handhavandet gör den digitala förändringen omärklig, eftersom vi bara ser den ome-
delbara effekt som ger oss den sekundsnabba belöningen. Algoritmen förblir osynlig 
och dess nästa användning till vår nytta eller skada är dold i framtidens dimbankar. 
I den analoga världen ser vi maskinens fysiska komponenter och kan ta på vevstakar 
och kugghjul. Den digitala operationens konstruktionsdetaljer är i teorin inte oåtkom-
liga, men väl i praktiken.

Men det omedelbart goda kan lätt bli det senkomna onda. Doktor Faust har 
numera miljarder som delar hans dilemma mellan att sälja sitt jag till Mefistofeles 
eller bevara sin integritet. Vi ser det i Kina som etablerar den digitala övervaknings-
staten, där medborgarna som i ett livslångt dataspel får samla sociala poäng på nätet. 
Ett gott poängsaldo och rätt profil öppnar vägen till succé i livet. I vår egen värld ser 
vi handeln med konsumentdata, som rättfärdiggörs med hjälp av disclaimers som 
väl knappast någon läser och ännu färre förstår. All data om vår personlighet och 
våra böjelser som vi lämnar ut kommer tillbaka i form av erbjudanden av olika slag. 

Sokrates kanske hade rätt på sin tid i att det inte gick att ställa frågor till texten, 
men det gäller inte i det digitala universumet. Genom Google kan vi i princip fråga 
vilken text som helst i cyberrymden vad som helst. Frågan ställs till en gigantisk 
textmassa som förutom att den lydigt svarar oss dessutom frågar oss och får vårt svar 
utan att vi ens vet om det. Sådan är hemligheten bakom de smarta algoritmerna, 
som utvinner ett fåtal till synes oviktiga data ur ofattbart stora datamängder, obe-
tydliga bits som styr information åter till oss i syfte att erbjuda och påverka. Men 
samma digitala värld, som erbjuder mig de böcker som Bokus har lärt sig att jag 
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gärna läser och tipsar om musik som jag villigt lyssnar på, ger också företag som 
Cambridge Analytica och stater som Ryssland möjligheter till en kommunikation  
i det fördolda, vars syfte är att göra mig till ett medel i deras vapenarsenal av omed-
vetet mänskligt kapital.
Var detta slutar på samhällsnivå vet vi mycket lite om. Åtskilligt i Orwells och 
Huxleys framtidsvärldar är redan realiserade utan de konsekvenser som de beskrev  
i sina berättelser. Mycket av det som sker är ändå tillräckligt störande för att väcka 
obehagskänslor hos dem som vill värna sin privata sfär.

Utvecklingstakten är hisnande. När svenska UD för drygt tio år sedan lyfte 
frågorna om friheten på nätet internationellt och började verka för att de mänskliga 
rättigheterna skulle erkännas också i den digitala världen, var det ett pionjär arbete 
i en tid då vi ännu bara kunde ana hur vissa stater skulle ta den nya teknologin  
i förtryckets tjänst. Idag är hoten mer mångfacetterade och sofistikerade, aktörerna 
lever i gränslandet mellan statsmakter och civilsamhällen. Privata plattformar som 
är till för vanliga användares digitala umgänge och åsiktsutbyte används för påver-
kansoperationer i det fördolda och i öppna aktioner i helt vanliga konflikter i den 
analoga världen.

Vi som var med då känner nog idag att det var i sista minuten som FN-systemet 
lyckades enas om att erkänna opinionsfriheterna på nätet. Idag skulle de två resolu-
tionerna i MR-rådet knappast ha gått igenom. Nu är det säkerhetsfrågorna och nä-
tets militarisering som dominerar debatten. EU och USA, som tillsammans utgjorde 
kärnan i koalitionen för ett fritt och öppet internet, har ett decennium senare betyd-
ligt svårare att enas om att arbeta multilateralt för att förankra det öppna samhällets 
värden och institutioner globalt. Så ser den aggregerade bilden ut. Vad som händer 
på individnivå är delvis ganska annorlunda, men inte mindre genomgripande och 
förmodligen det som i längden blir utslagsgivande också för samhällsutvecklingen.

Hur individen påverkas av digitaliseringen är en fråga som forskningen nu visar 
ett allt större intresse. Vi känner idag till vad Sokrates anade men inte kunde veta 
med säkerhet, att läsning precis som musicerande inte bara uppstår ur förändringar 
i hjärnan utan också driver en fortlöpande förändringsprocess genom de hjärncentra 
som aktiveras. I den digitala miljön händer nya saker med våra hjärnor som följer av 
andra typer av stimuli än det jämförelsevis långsamma och eftertänksamma läsan-
det. Digitaliseringen som en evolutionär process är givetvis väldigt långsam, men de 
sociala förändringarna som den genererar blir märkbara betydligt snabbare. En fråga 
som intresserar särskilt är om det går att hitta skillnader hos den generation som har 
vuxit upp i en digitaliserad omgivning och som aldrig har lärt sig exempelvis hur 
inlärning går till i en analog miljö. Är tv-spelsgeneration annorlunda än övergångs-
generationen mellan den analoga och den digitaliserade världen? 
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Digitaliseringen i skolundervisningen blir alltmer omdiskuterat. Hur påverkas upp-
märksamheten av att vara ständigt uppkopplad? Hur påverkas minnet av att allt 
man behöver veta för att lösa en uppgift bara är några klick bort? Vem bryr sig om 
huvudräkning eller att lära sig saker utantill om allt ändå finns i läsplattan? Och 
behövs lärarna när det finns robotinlärning? Vi rör oss alldeles uppenbart i en ännu 
okänd terräng. Vi måste bemästra den enorma informations- och kunskapsexpone-
ringen som vi utsätts för och lära oss att sortera och ignorera liksom att organisera 
vår mottaglighet för flödena.
Fokusering och koncentration blir viktigare. Förmodligen kommer också den berät-
tande läraren att värderas upp, tvärtemot vad många befarar. Det som bara männ-
iskan kan stå för – den lärarledda undervisningen som genväg till kunskap och den 
nödvändiga grunden för eget lärande – blir som en begränsad och oersättlig resurs 
allt viktigare. Ett liknande mönster kommer förmodligen att kunna spåras i alla hu-
manyrken och skapande arbeten som kräver talang och skickliga händer.

Att robotar tar över rutinarbeten och farliga jobb är kanske inte så mycket att 
sörja över. Andra utmaningar är mer problematiska eller åtminstone mer komplice-
rade. Snart lanserar Facebook, som en del i ett stort konsortium, en ny blockkedje-
valuta, inte för spekulation utan som ett gångbart betalnings medel förankrad i en 
global valutakorg. Den kommer heller inte att ha någon energikostnad som Bitcoin. 
Valutatillgångarna blir dock osynliga för alla utom för ägaren och denna finansiella 
plattform har alltså potential att bli ett skatteparadis i cyberrymden för alla och en-
var. Digitaliseringen förser oss med en ny paradox. Efter att först ha dekonstruerat 
det mesta av det som vi förknippar med integritetsskydd, skapas med hjälp av nya 
algoritmer i nästa ögonblick någonting som är så nära ett absolut skydd för per-
sonliga data som vi kan komma. Vad detta kommer att betyda för en ekonomisk 
världsordning som har byggt på territoriell beskattningsrätt och statligt förankrade 
betalningsmedel kan vi bara spekulera om. Men utmanande lär det bli. 

Slutligen – för att återknyta till Sokrates från inledningen – återstår kampen om 
informationsflödena om dataminingen och om de påverkansmöjligheter som de sto-
ra digitala plattformarna erbjuder. Det handlar om makten över medielandskapet, 
om annonsintäkter och makten över informationen. Trycket växer på nätjättarna 
som idag tillhandahåller infrastrukturen att också börja redigera innehållet och be-
tala för våra delningar. Här kolliderar ofta viktiga samhälls intressen, yttrande- och 
informationsfriheten mot intresset att stoppa bedrägerier, upprätthålla ett psykolo-
giskt försvar mot fientliga påverkans operationer samt att förhindra hatkampanjer 
mot minoriteter och enskilda. Medieklimatet är i lika hög grad som de demokratis-
ka procedurernas och rättsstatens institutionella integritet en förutsättning för det 
öppna samhället med dess individuella frihet. Av dessa tre är det helt klart medie-
klimatet som påverkas i störst utsträckning av digitaliseringen. Skälet är uppenbart: 
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Digitaliseringen är ett plattformsbyte för människans kommunikation med andra 
människor, för all hennes bearbetning, spridning och användning av vad hon vet om 
sig själv och sin omvärld. Ingen revolution har varit större och mer genomgripande 
i hela civilisationshistorien. Och det är vi som tar de första nyfikna stegen i den ter-
räng som för bara några årtionden sedan var en helt vit fläck på kartan.
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AI – nästa steg
Digitaliseringen effektiviserar verksamheten med hjälp av relevant information, 
men digitalisering förutsätter att analog information blir digital . Bara en bråkdel av 
all information är idag digital . Datadrivet utvecklingsarbete utgör en möjlighet för 
offentliga verksamheter att lära sig mer om sin verksamhet, men nya sätt att sam-
la in och analysera data måste implementeras .

Av Gustaf Arrhenius, Emma Engström, Karim Jebari och Pontus Strimling.  
Institutet för Framtidsstudier.

Digital datainsamling handlar om att omvandla information till ett digitalt for-
mat. Det kan handla om storskalig datainsamling via sensorer (kameror, GPS) eller 
mjukvara (t.ex. ”likes” på sociala media). Det kan också handla om att överföra 
analog data som idag finns i pappersformat eller andra analoga medier till ett digitalt 
format. Möjligheterna till datainsamling i stor skala har förändrats tack vare billiga 
sensorer, datalagring och överföringskapacitet. Digital data är en förutsättning för 
digitalisering.

Digitalisering handlar om att utforma en verksamhet utifrån de digitala möjlig-
heterna via digital databehandling. Det kan handla om att ständigt förbättra och 
effektivisera verksamheten baserat på experiment och analyser av data. En teknik 
för databehandling som fått stort genomslag under det senaste decenniet är maski-
ninlärning (“AI”), som med hjälp av stora datamängder kan härleda värdefull och 
relevant information.

Automatisering är när maskiner på egen hand kan utföra en arbetsuppgift. Digitala 
beslutsfattare, som till exempel en maskin som väljer ut vilka som bör anställas, måste 
väga samman all information som är relevant för beslutet. Robotar är maskiner som 
på egen hand kan utföra arbetsuppgifter i den fysiska världen. Dessa begränsas idag 
av att det är kostsamt att träna robotar i den fysiska världen.
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De senaste 200 åren har vi sett en unik teknologisk utveckling. Ett sätt att kvanti-
fiera teknologisk utveckling är arbetskraftsproduktivitet – alltså hur mycket värde 
som produceras per arbetad timme. Enligt detta mått har teknologin förbättrats 
långsammare i OECD-länderna under de senaste decennierna, än under tiden fram 
till 19701. Det betyder inte att tekniken inte utvecklas, utan bara att alla innovatio-
ner inte ger samma produktivitetsökning. Att byta från vedspis till gasspis innebär 
en enorm ökning i effektivitet, säkerhet och levnadsstandard. Att byta från gas till el 
innebär en betydligt mindre (om än ändå substantiell) förbättring.

Denna trend tycktes först även gälla digitaliseringen. Ekonomen Robert So-
low noterade 1987 att ”You can see the computer age everywhere but in the pro-
ductivity statistics”2. Men detta kom snart att förändras. I och med persondatorns 
genombrott, samt digitaliseringen av industrin och handeln (t.ex. via streckkoder), 
ökade produktiviteten kraftigt i USA och EU under 1990-talet. Detta decennium 
var digitaliseringens genombrott i den ”riktiga ekonomin”. Maskininlärningen inom 
vissa sektorer i ekonomin bådar för att vi står inför ett trendbrott i samma paritet 
som 90-talets, i termer av produktivitetsökning. Men det är inte alls säkert att det 
kommer att ske under 20-talet, eller att det kommer att ha samma påverkan som 
förra gången.

Digital datainsamling
Vår värld är till stora delar analog. Mycket av den information som finns är i ett 
analogt format. Sedan 90-talet lagras en större andel av denna information digitalt. 
Myndigheter, företag och privatpersoner har på olika sätt överfört information som 
förr fanns på papper, i fotografier och kassettband, till digitala filer. Samtidigt är 
numera de flesta nya sensorer såsom kameror, mikrofoner, GPS och termometrar 
digitala. Att omvandla den analoga information till ett digitalt format kan ge vissa 
omedelbara fördelar, som billigare och säkrare lagring. Men den största nyttan finns 
i den typ av processer som möjliggörs. När information är digital är den sökbar 
och möjlig att sortera på ett sätt som analog information inte är. Att göra analog 
data digital kan vara arbetskrävande, men det kräver inte nödvändigtvis omfattande 
förändringar i organisationer och processer. Ett nyhetsmagasin som kan läsas som 
PDF är ett exempel på en överföring av en analog produkt till ett digitalt format, där 
inga större förändringar har gjorts, men där fördelar som möjligheten att söka och 
kopiera har tillkommit.

En relativt ny trend är att sensorer blir allt billigare och kraftfullare, vilket 
innebär att digital data kan samlas in i väldigt stora mängder. Detta innebär i sin 
tur stora möjligheter att använda data för att förbättra existerande produkter och 
tjänster. Till exempel skulle rökdetektorer i offentliga papperskorgar kunna larma 

1 Tyler Cowen beskriver detta i sin bok The Great Stagnation (2011).
2 Robert Solow, “We’d better watch out”, New York Times Book Review, July 12, 1987, s. 36
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myndigheter om att en brand är på väg att uppstå på grund av en slarvigt släckt 
cigarett. Analog data kan också inhämtas via mjukvara. Ett exempel på det är de 
många interaktioner som vi har med sociala medier. Varje gång vi klickar på ”gilla” 
på Facebook, förmedlar vi ett analogt sinnestillstånd i ett digitalt format. I kombi-
nation med sensorer, till exempel en mobils GPS eller kamera, kan modern teknik 
utvinna stora mängder information från den analoga världen, och omvandla den 
till ett format som möjliggör analys och prediktion. Bättre möjligheter att inhämta, 
lagra och distribuera data innebär i sig en viss potential i termer av produktivitetsök-
ning, men den stora potentialen aktualiseras när denna data används för att utforma 
en verksamhet utifrån den information som data möjliggör, alltså när digitalisering 
påbörjas. 

Digitalisering
När tillräckligt mycket digital information finns tillgänglig kan man påbörja digita-
liseringen av en process eller en produkt. Med digitalisering menar vi att en process 
eller en produkt utformas utifrån de möjligheter som digital information erbjuder. 
Ett webbaserat nyhetsmagasin kan till exempel aktivt samla in data om sina läsare 
och använda uppgifterna till att visa nyheter som bedöms vara mest relevanta för 
användaren. I dess enklaste form kan regler skrivas in i magasinets kod för att uppnå 
detta, till exempel kan ”användare som klickar på länken till sportsektionen bör 
visas sportnyheter på tidningens förstasida” enkelt skrivas in. 

Större företag, som har stora mängder data, använder sig av mer avancerade 
metoder. Företaget Google bedriver kontinuerligt datadrivet utvecklingsarbete, som 
går ut på att förändra sin verksamhet. Företag genomför dagligen hundratusentals 
experiment i olika delar av sin verksamhet, till exempel varieras hur en meny eller 
länk ser ut för olika användare. Resultaten av experimenten används sedan för att 
göra förbättringar. Principen bakom datadrivet utvecklingsarbete är att man i var-
dagen provar nytt och lär sig vad som fungerar. Varje gång du gör en sökning och 
stavar fel föreslår Google en, ofta rättstavad, version av det du sökte. Varje gång du 
klickar på Googles förslag, hjälper du Google att förstå hur människor som söker 
efter något tänker. 

Detta utvecklingsarbete har i allt högre grad kommit att använda en teknologi 
som kallas maskininlärning (ML). Denna teknologi beskrivs också ibland som ar-
tificiell intelligens (AI). ML är en statistisk metod som, när den fungerar väl, kan 
härleda relevant information ur stora datamängder. Till exempel matas information 
från sensorer och mjukvara till företaget Facebook. I ett första steg används ML till 
att skapa kategorier av användare utifrån denna data, användare som reagerar på 
liknande sätt placeras i samma kategori. Sedan används ML för att skapa hypoteser 
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om hur dessa kategorier kommer att svara på en viss sorts stimuli - såsom en länk 
eller en annons. Så kan Facebook och andra AI-företag leverera annonser med långt 
högre precision än traditionella företag.

Men ML kan i teorin vara till nytta inom alla verksamheter där data finns till-
gänglig (eller skulle kunna göras tillgänglig) och där mer information behövs. En 
mataffär vill troligen gärna veta hur många bananer som kommer att säljas på tisdag 
nästa vecka. En vårdcentral skulle ha nytta av att veta sannolikheten för ett lokalt 
utbrott av vattkoppor inom en månad. Lokaltrafikens administratörer skulle kanske 
vilja veta hur många ersättningsbussar som behövs om en viss tunnelbanestation inte 
fungerar i två timmar en fredag i juni. Möjligheten att ha korrekt och precis infor-
mation om framtiden kan öka en verksamhets effektivitet och produktivitet radikalt. 
Dessa exempel på hur ML skulle kunna användas kräver inte ny teknologi eller 
nya innovationer, den kräver stora datamängder. Det innebär att det som kommer 
att vara avgörande för huruvida ett land som Sverige kan dra nytta av ML är våra 
attityder och lagar vad gäller datainsamling. Omfattande datainsamling gällande 
individers personliga och intima uppgifter bör dock inte ske utan ett betydande 
engagemang för datasäkerhet från myndigheter, något som dessvärre inte tycks ha 
varit prioriterat.3

Det bör tilläggas att de offentliga verksamheterna, i jämförelse med IT-företa-
gen, har mycket lite information om medborgarna. Det är mot denna bakgrund som 
ML skapar nya möjligheter för reformer inom välfärden. Med e-legitimation, smarta 
betalsystem och andra tekniker för datainhämtning kan kunskap om medborgares 
interaktioner med olika välfärdstjänster aggregeras och data om beteende och livssi-
tuation utvinnas. I kombination med registerdata kan välfärden få helt nya verktyg 
för att identifiera behov och verka proaktivt för att förebygga problem och ge mer 
fokuserad service. Huruvida denna potentiella nytta överväger de eventuella riskerna 
för att medborgares personliga integritet kränks, är en öppen fråga. Här finns ett 
genuint dilemma som politiken måste konfrontera. ML behöver data och om det of-
fentliga vill använda sig av den teknologin för att förbättra politikens möjligheter att 
planera och distribuera offentlig service måste mer data som upplevs som “känslig” 
samlas in. 

Automatisering 
Med hjälp av sensorer och kraftfull hårdvara kan maskiner bli väldigt bra på att 
härleda värdefull information från stora mängder ostrukturerad data. Korrekt infor-
mation är viktig när ett beslut ska fattas. För att skapa automatiserade beslut krävs, 
utöver korrekt information, ofta att en bedömning görs utifrån vissa värderingar. 
Anta till exempel att en AI kan lära sig att härleda informationen ”patienten har 

3 Se t.ex.: “1177-skandalen: Detta har hänt” Alexandra Carlsson Tenitskaja, DN.se, 2019-02-19 
 https://www.dn.se/ekonomi/1177-skandalen-detta-har-hant/
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cancer” från en viss röntgenbild. Men beslutet att operera behöver beakta patientens 
önskemål, hälsotillstånd och andra omständigheter. Dessutom består många arbets-
uppgifter av andra saker än beslut, till exempel handlingar som kräver finmotorik 
och empati. Det är en sak att besluta att en operation är motiverad, och en annan 
att förklara detta för patienten, eller utföra själva operationen. Alltså kan vi i högre 
grad förvänta oss att AI hjälper människor att utföra sina arbetsuppgifter, snarare 
än att de kommer att kunna utföra dessa själva. Mål kan förvisso programmeras in  
i maskiner, men det måste i så fall ske medvetet.

Ett exempel på en yrkesgrupp som ekonomer brukar påstå är nära att ersättas 
av autonoma maskiner är lastbilschaufförer, baserat på spekulationen att autonoma 
fordon är nära ett genombrott. Att vara lastbilschaufför kräver dock en del andra 
färdigheter än att köra en lastbil. De måste säkra lasten, något som bland annat 
kräver kunskap om väglaget. De måste underhålla sina fordon, byta däck när det får 
punktering och sätta ut vägkoner om lastbilen får motorstopp. Även när självkörande 
transportfordon skulle bli en realitet, återstår de andra aktiviteterna som lastbils-
chaufförer utför. Det är därför rimligt att anta att chaufförernas roll kommer att 
förändras, men inte försvinna förrän de andra arbetsuppgifterna också blivit auto-
matiserade.

En erfarenhet från tidigare automatisering är att en del av de arbetsuppgifter 
som utförs, men som inte tydligt formaliserats, ”faller mellan stolarna”. Detta kan  
i vissa fall innebära stora kostnader. Ett exempel på det är Elon Musks erfarenhet-
er av att försöka eliminera mänsklig arbetskraft i sina fabriker. Det visade sig att 
mänskliga arbetare utförde en hel del moment som robotarna inte kunde utföra. När 
dessa inte fanns på plats, ledde det till stora förseningar i produktionen, och stora 
merkostnader för företaget. 

Det är också viktigt att notera det sociala mervärde som ligger i att det är just 
en människa som utför arbetet. Ett samhälle där digitalisering ökat produktiviteten 
torde också vara rikare och ha större möjligheter att efterfråga tjänster utförda av 
människor, som till exempel baristas och frisörer. 

Att få en maskin att göra det som människan gör utan större eftertanke, som att 
gå i en trappa med en kopp kaffe, är extremt svårt. Människor har kraftfulla sensorer 
och makalös rörlighet i ett mycket kompakt format. En mänsklig hand kan bland 
annat känna av tryck, temperatur, position, textur och acceleration. 

Ett skäl till att de stora framsteg som gjorts inom AI-utvecklingen ännu inte 
fått stort genomslag inom robotik är att ML kräver stora mängder data för att tränas 
upp. Det är möjligt, om än kostsamt, att låta en maskininlärnings algoritm spela 
schack mot sig själv i en simulerad miljö ett par miljoner gånger. Det är däremot yt-
terst svårt att träna upp robotar som ska orientera sig i den fysiska världen på samma  
sätt. Redan efter ett par hundra försök att lyfta upp ett föremål är robotar ofta utslitna.  
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Vi kan förvänta oss en kontinuerlig förbättring av robotar, snarare än en explosiv 
eller disruptiv utveckling, enligt vår bedömning.

Slutsatser
Om ML får ett brett genomslag i samhället kan vi förvänta oss en period av snabb 
produktivitetsutveckling som påminner om 90-talets. 

Digitalisering förutsätter att analog information blir digital. I vilken mån det 
händer beror dels på kostnader för sensorer, men också på värderingar och politiska 
beslut.

Den stora nyttan med digitalisering är att den effektiviserar en verksamhet med 
hjälp av mer relevant information om verksamhetens behov och processer. Detta är 
av stort värde för både den privata och offentliga sektorn. 

Datadrivet utvecklingsarbete utgör en möjlighet för offentliga verksamheter att 
lära sig mer om vad de gör och vad som behöver göras. Men då måste nya sätt att 
samla in och analysera data implementeras. 

Många moment i arbetsuppgifterna kommer att automatiseras. Det är dock 
svårt att veta vilka yrken som kommer att försvinna, förändras eller tillkomma inom 
20 år. Här behövs en beredskap för snabba insatser när behovet av strukturomvand-
lingar framstår klarare.

En optimistisk spaning 2040
•  Sveriges BNP/capita har ökat i snitt med 2 % per år de senaste tio åren. Detta 

har varit möjligt bl. a. på grund av kraftiga digitaliseringsdrivna produktivitets-
förbättringar. 

•   Exempel på produktivitetsförbättringar: återförsäljare har så god information om 
vilka varor som efterfrågas att de levereras redan innan de har beställts. Sjuk-
vården kan på ett kostnadseffektivt sätt förebygga sjukdom, till exempel genom 
att identifiera psykisk sjukdom i ett tidigt skede. Skolan kan proaktivt förhindra 
skolfrånvaro och avhopp. 

•   Sensorer av olika slag (kameror, mikrofoner, accelerometrar, termometrar etc.) 
finns överallt. Varje signalljus, papperskorg, butikshylla, och kontorsstol har sen-
sorer som inhämtar data om världen. 

•   Organiserad brottslighet försvåras kraftigt av avsaknaden av kontanter och poli-
sens möjlighet att spåra misstänkta personer i realtid. 

•   Autonoma fordon har gjort bussar mycket billigare, och nästan all vägtransport 
i Sveriges större tätorter sker i självkörande bussar och taxibilar (s.k “Transport 
as a Service”). 
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Yrken som har försvunnit: 
•   Parkeringsvakt. Felparkerade bilar bötfälls automatiskt via kommunernas 

GPS-register.
•   Telefonförsäljare. AI ersatte detta yrke, något som ledde till att telefonförsäljning 

förbjöds. 
•   Trafikpolis. Bilar kan inte längre åka snabbare än den tillåtna hastigheten, och 

kan inte startas om föraren har druckit alkohol. Förare som bryter mot trafikla-
gen på andra sätt bötfälls automatiskt.

•  Kassapersonal. Varor är utrustade med NFC-chip, och pengar dras automatiskt 
från kundens konto när hen lämnar en butik. 

 Yrken som inte har försvunnit: 
•  Läkare, sjuksköterska. Många manuella och sociala moment i dessa yrken har 

visat sig svåra för robotar att behärska. 
•  Flygledare. Antalet drönare har ökat behovet av flygledare dramatiskt. Dessa ko-

ordinerar trafikflödet. 
•  Butikspersonal. Dessa hjälper konsumenter att välja rätt produkter.
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Digitaliseringens fröjder – 
och tillkortakommanden
Det finns ingen snabb lösning på de stora informationssäkerhetsfrågorna . Vi 
måste bli mer proaktiva och arbeta förebyggande, istället för att släcka bränder . 
Vi kan inte längre hantera cyber- och informationssäkerhet med optimism och 
böner .

Av Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef (CISO) på Internetstiftelsen. Hon är en av 
14 experter i världen som är ”Trusted Community Representative” och ”Crypto Officer” – det vill 
säga har nycklar till en av ICANNs två datacentraler som innehåller internets adressregister DNS.

Vi vet väldigt lite om framtiden. Det vi vet är att den inte kommer att se ut som 
nutiden. Vi vet också att kombinationen digitalisering och internet odiskutabelt är 
en kraft i samhället. En mycket positiv sådan. Internet är den största gemensamma 
kommunikationsplattform som någonsin har existerat.

När vi började använda internet såg vi bara möjligheter; att kunna utbyta idéer 
och information globalt - på ett ögonblick. Drömmen fanns om ett samhälle som 
skulle vara produktivt. Även om motstående begrepp som trygghet, personlig inte-
gritet och öppenhet tidigt var föremål för diskussion har internet så här långt klarat 
sig ganska bra. Den öppenhet och konkurrens som existerar på de flesta nivåer på 
internet är det som gör denna plattform så unik, och så viktig. 

Idag ses digitaliseringen ofta som en närmast autonom process som för med 
sig mycket gott. För individen. För samhället. En grundförutsättning för digitali-
seringen är emellertid en ständig, robust och säker tillgång till internet. Men tänk 
om kommunikationen slutar att fungera eller störs – vilka är de nya riskerna och 
hotbilderna? Och är våra system tillräckliga? Tar vi för lätt på den aspekten av di-
gitaliseringen? Tar vi den grundläggande kommunikationen för given? Hur bör en 
nyanserad diskussion om dagsläget och framtidshoten se ut? Vad kan och bör göras 
för att säkra en grundläggande digital kommunikation?
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Synlighet = potentiellt mål för attacker
Om man vill attackera ett sjukhus idag behöver man inte vara på plats. Det räck-
er med en ”cyberattack” mot några av sjukhusets viktigaste kommunikationsvägar 
som vissa fiberstråk, frekvensutrymmen eller GPS. Det här kan göra ont att höra, 
men våra tjänster läcker som såll. Leverantörer av appar och tjänster förmår inte att 
skydda användarnas data och personuppgifter på ett adekvat och tillfredsställande 
sätt. Säkerhetshöjande åtgärder som funnits tillgängliga i åratal används inte. Vi 
har osäkra metoder för autentisering, användarna loggar in med för korta och för 
enkla lösenord, dessutom återanvänder de dem på flera platser. Vi uppdaterar inte 
våra system. Vi hoppas att ingen märker något, hellre än att göra det vi kan för att 
höja säkerhetsnivån. Alltmer sofistikerat hackande har förändrat omfattningen av 
dataförluster med magnituder och nu blir större dataläckor allt vanligare.

Internetanvändare uppvisar ofta en blandning av både ondska och ohälso sam 
tillit. När någon ansluter en enhet till internet blir den enheten en del av internet och 
utsätts för miljontals datorer. Medvetenheten om risken för att utsättas för skadlig 
kod och intrångsattacker är låg. Virus, maskar, trojaner och spionprogram kan ham-
na i ett system om någon laddar ner en fil eller ett program från internet, öppnar en 
fil som bifogas e-post, klickar på länkar som kommer via sociala medier eller besöker 
en webbplats som sprider skadlig kod genom oskyldiga annonser. En aldrig sinande 
ström av appar hittar sin väg till vår dagliga internetnärvaro. Vissa av dem medför 
stora risker när det gäller skadlig kod. Google rapporterade att de tog bort 700 000 
skadliga appar från Google Play år 2017, en ökning med 70 procent jämfört med året 
innan. Vi litar på appar och vi litar på våra mobiler. Och kanske är det delvis där 
problemet ligger. Båda innehåller sårbarheter som upptäcks regelbundet.

En mobil, ett kylskåp, ja vad som helst som kopplas till internet blir synligt på 
just internet. Och om det är synligt är det ett potentiellt mål för attacker, förutsatt 
att inte något görs för att förhindra det. 

Det finns ett antal fenomen som långsamt urholkar förtroendet för nätet, som 
ligger i linje med det som uppfattas som problematiskt. Förtroende och tillit är frå-
gor som får allt större uppmärksamhet. Företag förlorar pengar på att användare 
inte vågar göra affärer på nätet, myndigheter har problem med att införa digital 
förvaltning och civilsamhället är bekymrat över den personliga integriteten och före-
komsten av identitetsstölder på nätet. Alla är överens om att dessa frågor måste lösas 
genom förbättrat samarbete, över både organisatoriska och nationella gränser. Man 
är också överens om att frågan bör kunna hanteras utan att internets grundläggande 
principer komprometteras.
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Sakernas internet
Ett nätverk av fysiska saker med allt från personliga assistenter som Siri och Alexa, 
till fordon, klockor, brödrostar, kylskåp, termostater, lampor samt byggnader. Sa-
kernas internet - Internet of things eller kort och gott IoT - det vill säga allt med 
inbäddad elektronik, programvara, sensorer och nätverksanslutningar som gör det 
möjligt för dessa fysiska saker att samla in och utbyta data. Sammankopplingen av 
alla dessa inbäddade prylar, inklusive smarta sådana, förväntas visa vägen till fram-
tiden, till smarta hem, smarta städer och en smartare värld. Även om de som ligger 
bakom påstår att de vill förbättra och förenkla ditt liv finns det bara ett huvudsakligt 
syfte att göra det de gör: att tjäna pengar på det som går att tjäna pengar på. Säkerhet 
passar inte in i den ekvationen. 

Alla prylar samlar in och delar data. Det är ofta oklart med vem och till vad. 
Varken konsumenter eller företag förmår att säkra varje enhet på deras nätverk, vil-
ket ger cyberkriminella möjlighet att ta gisslan med hjälp av bara en osäker enhet. 
Eftersom IoT är ett tveeggat svärd utgör det inte bara stora risker för företag över 
hela världen, utan har också potential att allvarligt störa andra organisationer eller 
själva internet.

Artificiell intelligens, automatisering, robotisering och big data - lagring av 
enorma datamängder – är en fantastisk kombination. Data är råvaran, dataanalys är 
förädlingen. Rekommendationer för filmer som passar dig hos Netflix eller musik 
du troligen gillar hos Spotify, är exempel på hur det kan användas. En förklaring till 
att vi inte gör långt mycket mer med tekniken är bristen på kompetens. Det har gått 
elva år sedan Clive Humby sa att ”data is the new oil”. Till skillnad från andra länder 
har vi inte gjort någon systematisk satsning på området.

Cyberkriminalitet - ett vinnande koncept  
med oslagbar affärsmodell

Vi vet väldigt lite om framtiden. Men det faktum att allt mer är sammankopplat och 
uppkopplat förändrar riskbilden. För tio år sedan kunde inte någon sänka hela elnätet 
i Sverige från var som helst i världen. För tio år sedan kunde inte någon stänga Göte-
borgs hamn från var som helst i världen. Det gäller inte längre. Idag bygger vi digita-
liseringen på att allt ska vara uppkopplat och sammankopplat samtidigt och vi saknar 
förmågan att applicera ett relevant skydd. Vi tar för givet att många funktioner “bara 
fungerar”. Digitaliseringen skapar därmed risk aggregering av enorma proportioner. 
Om någon hittar en sårbarhet i en globalt spridd programvara, ett operativsystem 
eller en enhet, drabbar det alla användare av samma version av programvara, opera-
tivsystem eller enhet. Globalt.
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Den globala kostnaden för cyberbrottslighet har nått upp till 600 miljarder dollar 
– cirka 0,8 procent av den globala BNP:n - enligt en rapport från februari 2018 
publicerad av McAfee och den amerikanska tankesmedjan the Center for Strategic 
and International Studies. Än mer oroande än den siffran är den massiva tillväxten 
från 2014, när samma analys visade att kostnaden bara var runt 445 miljarder dollar. 

Cyberkriminalitet är den enda kriminella verksamheten som tillhandahåller 
kundtjänst på flera språk. Det är ett vinnande koncept med en oslagbar affärsmo-
dell. Tänk på det en stund. De har erbjudanden som ingen kan tacka nej till (ut-
pressnings- eller gisslanprogram), låga investeringskostnader (använder gärna andras 
kapade utrustning), löper minimal risk att åka fast och det är skattefritt. Hur tar vi 
oss an denna utmaning? 

Attack och försvar
Det pågår en ”regelexplosion” som man kan tolka som en vilja att komma till rätta 
med brister. Det tyder på en ökad medvetenhet bland de styrande och de styrda. 
Regleringen är ett sätt att ge de styrda verktyg och regelstyrningen kommer att upp-
fattas som mindre jobbig när mognaden ökat. Det går att jämföra med andra regel-
tunga områden, som exempelvis arbetsmiljö eller trafiksäkerhet, som har sett samma 
utveckling. Samtidigt är det viktig att använda självreglering där det är möjligt och 
lagstiftning bara om och där det är nödvändigt. 

Allt fler länder gör sig beredda på att sätta in offensiva cyberattacker för att skydda  
det egna landet mot liknande attacker utifrån. Däribland USA och Storbritannien. 
Även Sverige har formulerat en nationell strategi för samhällets informations- och 
cybersäkerhet. Att säkerställa en systematisk och samlad ansats, öka säkerheten  
i nätverk, produkter och system, stärka förmågan att förebygga, upptäcka och han-
tera attacker, öka möjligheten att förebygga och bekämpa IT-relaterad brottslighet, 
öka kunskap och främja kompetensut veckling, stärkt internationellt samarbete är 
ingående komponenter. 

De samhällsviktiga infrastrukturer som tillfredsställer våra grundläggande be-
hov av el, vatten, transporter och andra distributionsnätverk övervakas idag centralt 
av moderna IT-system. Om dessa övervakningssystem faller offer för cyberattacker 
kommer det att leda till allvarliga störningar. För att driva och övervaka dessa nät-
verk har internet kommit att bli oumbärligt. Och ändå lägger vi inte särskilt mycket 
tid och kraft på att göra den grundläggande infrastrukturen mer robust, motstånds-
kraftig och redundant. Få har infört de säkerhetsfunktioner som har funnits som 
standard i många år.
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En god värld?
Samhällets digitalisering och den tekniska utvecklingen med exempelvis big data, 
mobilitet, automatisering och virtualisering, IoT, robotisering, kvantdatorer, AI, 
innebär nya hot och nya risker, men också utrymme för innovativa lösningar även 
på säkerhetsområdet.
Var och en som driver ett företag, utvecklar en tjänst eller deltar i något projekt 
måste kämpa för att få användaren att lita på sitt företag, sin tjänst eller sitt projekt. 
Tekniksektorn i allmänhet måste stärka sina ansträngningar. Säkerhet genom design 
och säkerhet som standard är vårt huvudmål. Vi kan inte utbilda slutanvändare så 
pass mycket att de verkligen frigörs för att göra det de behöver göra, utan att bekymra  
sig för säkerhetsbrister. I stället måste vi minska utnyttjandet av sårbarheter och vi 
måste minska den potentiella skada som ett sådant utnyttjande kan medföra. Men 
vi får vi inte underskatta resursbehovet. Vi måste ha bra och vettiga verktyg och lära 
oss grunderna för riskhantering och skydd av information. 

Informationssäkerhet är både affärskritiskt och 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 visar att 85 procent av en verksamhets tillgångar 
idag är i digital form, så det borde inte komma som någon överraskning att mark-
nadens inställning och välvilja är direkt länkad till hur informationssäkerheten han-
teras i verksamheten.

På säkerhetsområdet är det inte mycket som är nytt, det dyker däremot ständigt 
upp 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 entrepre-
nörer inte bara att hitta nya sätt att skapa tjänster och upplevelser, utan också nya 
sätt att ta kontroll över andras system och styra deras beteende. Det mesta av detta 
är inte alls tekniskt. Vi vill gärna tro att världen är god, att våra medarbetare aldrig 
skulle stjäla och att inga konkurrenter skulle kunna tänka sig att försöka ta reda på 
våra hemligheter, att ingen skulle kunna försöka slå i oss desinformation och rena 
lögner. Om vi inte förstår hoten kan vi inte heller ta säkerhetsarbetet på allvar, och 
då kan vi också drabbas av allvarliga skador.

Det bästa sättet att göra internet säkrare är att inse att man inte kan göra det, 
däremot måste man göra sitt bästa för att göra sin del av allmänningen internet, 
den egna miljön, säkrare. Incidenter kommer utan tvivel att inträffa. Därför är det 
viktigt att se till att konsekvenserna hålls på ett minimum; nätverkssegmentering, 
behörighetskontroller, uppdatering, övervakning och uppföljning. Säkerhet på dju-
pet. Saker som dessa är våra vänner. 
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Att stänga av internet är inte ett alternativ
Det är inte för sent att göra skillnad. Att stänga av internet är inte ett alternativ. Att 
lära sig hur det fungerar och vad som behöver göras är nyckeln. Det är därför vi 
behöver ta säker design och säker utveckling på allvar. Det är det som kommer att 
rädda oss. Det är inte målet att vi som slutanvändare ska lita på allt, men vi behöver 
lära oss hur vi kan ha tillit på rätt sätt. Tekniksektorn i allmänhet måste samtidigt 
förstärka sina ansträngningar.

Framtiden är inte för medelmåttor
Vi får inte låta oss överväldigas av den rådande hypen. Tekniska innovationer är inte 
drivkraften för samhällsutvecklingen, de är verktyg. Det finns heller ingen snabb 
lösning, ingen ”silver bullet” på säkerhetsfrågorna. Cyber- och informationssäkerhet 
kan dock komma att bli en konkurrensfördel. 

Det är dags att vakna upp och sluta vara naiva när det kommer till cyber- och 
informationssäkerhet. Många företag kommer att falla om de fortsätter som idag. 
Det blir allt viktigare att vara proaktiv och arbeta förebyggande, istället för att vara 
reaktiv och släcka bränder. Det går inte att vara en medelmåtta, vi måste sträva efter 
att bli så bra vi bara kan. 

Beroendet av internet är kritiskt och kommer bara att bli större. Vi kommer inte 
heller kunna ta till manuella rutiner med hjälp av mänskliga resurser den dagen vi 
har robotiserat och automatiserat det mesta. Internet uppfanns på 80-talet, då för 
betydligt enklare, icke-tidskritiska tillämpningar, och inte med avsikt att användas 
som det de facto används idag. Därför behövs radikala förbättringar av infrastruktu-
ren och större förståelse och ökat samarbete mellan företagen och brottsbekämpande 
myndigheter. 

Sluta hantera cyber- och informationssäkerhet med optimism och böner. Börja 
ta det på allvar. 

Vi vet väldigt lite om framtiden. Det vi vet är att den inte kommer att se ut som 
nutiden. Det har den aldrig gjort.
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En spaning in i framtiden
Det tycks inte råda någon tvekan om att samhälleliga strukturer och ekonomier 
kommer att förändras radikalt som ett resultat av den ökande digitaliseringen . 
Vad säger de senaste årens forskning om hur dessa förändringar kommer att 
se ut? Och hur bör regeringar agera för att förbereda samhället? I denna text 
beskrivs möjliga scenarios för tre viktiga samhällsområden .

Av Eric Brune, civilingenjörsutbildningen i rymdteknik, Luleå Tekniska Universitet.

Företagande och beskattning
Leena Ilmola-Sheppard, forskare vid International Institute for Applied Systems 
Analysis (IIASA), använder Finland som studieobjekt och har tittat på hur reger-
ingar bör agera för att förbereda sig för en digitalt formad framtid. Hon menar att 
investeringar för att påskynda utvecklingen av teknologier som ökar de nationella 
ekonomiernas konkurrenskraft är av yttersta vikt. Det är något som måste göras, 
även om det skulle medföra att exempelvis stater tar upp stora nya skulder eller att 
resurser måste omfördelas.

Ett problemområde som hon har valt att belysa särskilt är det faktum att skat-
teintäkterna troligen kommer att minska i en än mer digitaliserad värld. Google, 
till exempel, låter sina servrar användas gratis. I gengäld får Google intäkter, genom 
fokuserat annonsutrymme och vi användare låter Google använda vår data som är 
relaterad till vårt sökbeteende för att generera ytterligare inkomster. Det är ett tyd-
ligt exempel på hur konsumenten får sin produkt och hur den genererar värde åt 
Google. Det är mindre tydligt hur transaktionen ska beskattas. Det kommer att bli 
ett minskat pengaflöde för traditionell beskattning och alla regeringar bör vidta kon-
kreta åtgärder för att anpassa sig till denna, oundvikliga, utveckling, enligt Leena 
Ilmola-Sheppard.

Enstaka nationer har inte så mycket att säga till om när det gäller att påverka 
enskilda digitala storföretag. Små länder bör därför istället aktivt bidra till skapan-
det av internationella regler och förordningar som påverkar företagen. Leena Ilmo-
la-Sheppard menar att Finland skulle kunna vara ett land som blir en av de viktigare 
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aktörerna i ett sådant arbete. Här kan man tänka sig att även Sverige skulle kunna 
delta mer aktivt.

Effekten av digitaliseringen är inte alltid exponentiell. Ett exempel gäller ut-
vecklingen för traditionella fenomen som arbetskraft och kapital. Digital arbetskraft 
och digitalt kapital finns nu tillgängligt mycket billigare än genom traditionell ut-
bildning av människor och vanliga valutor. Men effekten på den globala ekonomin 
har inte varit så genomgripande som många trodde, något som Massachusetts Insti-
tute of Technology, MIT, har undersökt. I en studie har man ställt upp en ny faktor, 
en ”genifaktor”, som inte kan återskapas med digital teknologi. Författarna menar 
att digitalisering kan ersätta alla typer av traditionell arbetskraft och kapital, vil-
ket minskar deras nuvarande värde på marknaden. Samtidigt tjänar andra ofantliga 
summor pengar eftersom deras resurser, vare sig de beror på geni eller något annat, 
inte lätt kan digitaliseras. En vanlig förklaring till minskningen av inkomstandelen 
bland traditionellt kapital och arbetskraft, är ökade vinster bland de största före-
tagen. Detta kan antingen bero på en minskning av oligopolisk konkurrens, eller 
på att de mest lönsamma företagen sänker sina marginaler och på så sätt fångar en 
större andel av marknaden. När industrin blir mer konkurrenskraftig resulterar det 
i en ökad avkastning till företag med god produktivitet. I samband med en ökad 
vikt av en genifaktor sänks löner och räntor, medan ojämlikheten ökar. Författarna 
förväntar sig att så kommer att vara fallet under en lång tid.

MIT har även gjort studier på hur automation förändrar samhällen. I en sådan 
studie analyseras hur fördelningen av produktionsarbete i samband med ökad auto-
mation av industrin förändrats, över flera decennier. Studien konstaterar att mänsk-
ligt arbete inte på något sätt är nära sitt slut, något som ofta förutspås av framtidsspa-
nare. Det som resultaten istället antyder är att om automation i framtiden fortsätter 
att vara en källa till förhöjd produktivitet, kommer mängden tillgängliga yrken att 
minska. Då kommer i sin tur efterfrågan att öka, trots att nya och annorlunda jobb 
skapas som följd av automationen. För att upprätthålla en stabil jobbmarknad måste 
regeringar anpassa sina forskningssatsningar efter just detta, enligt studien.

Att skapa nya uppgifter och ny teknik som ökar andelen arbetskraft är avgöran-
de för fortsatt lönetillväxt i förhållande till produktivitetstillväxten. Huru vida sådan 
teknik kommer att uppstå eller inte, beror inte bara på vår förmåga till innovation. 
Andra viktiga faktorer är demografiska förändringar, tillgången på varierande kom-
petenser bland befolkningen, arbetsmarknadsinstitutioner, regeringars skatte- och 
FoU-politik, marknadskonkurrens, företagsstrategier och hur ekosystemet för inno-
vation ser ut i framtidens samhälle.
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Högre utbildning
I en ny publikation av Rob van der Vaart och Armand Heijnen som heter Places of 
Engagement Reflections on Higher Education in 2040 - A Global Approach diskuteras 
olika aspekter av hur universitetet som koncept kan komma att se ut år 2040, i takt 
med ökande digitalisering. De menar att universiteten inte kommer att existera i sin 
nuvarande form, isolerade s.k. elfenbenstorn, lite grand vid sidan av samhället. Istäl-
let kommer lärosätena att navigera mellan företagsriktade ambitioner och medeltida 
utbildningsideal. Stora förändringar förväntas, inte bara i form och undervisning-
ens innehåll, utan också hur ett fysiskt campus kommer att fungera. Digitalisering  
i form av interaktion med det omgivande samhället är en viktig utvecklingsfaktor 
för de universitet som vill överleva som intellektuella nav i det framtida samhället.

”Kunskap för kunskaps skull” varit den dominerande trenden i hur universite-
tet fungerar, medan för liten uppmärksamhet har ägnats åt samhällets behov. Detta 
verkar vara mer relevant för kontintental-Europa och Asien än i de anglosaxiska län-
der, eftersom universitetet redan spelar en mer aktiv roll och samhällsorienterad roll  
i de senare. Detta är kopplat till behovet av privat finansiering: eftersom regeringar 
har tagit betydande steg tillbaka de senaste åren har privata finansiella bidrag blivit 
alltmer nödvändiga. Sett från andra hållet är det ju just detta beslut av staten, att 
ta avstånd, som har gjort att tillgång till akademisk utbildning 2040 är förknippad 
med en växande ekonomisk börda, med en samhällelig polarisering som konsekvens. 
Vad universitet behöver göra för att minska konsekvenserna av denna utveckling 
är att helt enkelt att visa vad ett lärosäte står för och är kapabelt till, gentemot det 
samhälle läroverket befinner sig i. Forskningsprogram bör fokusera på samhälle-
liga studier och fundamentala frågor. En mindre korporativistisk inställning till 
universitetsarbetet måste också komma till stånd. Även om effektivitet är en önsk-
värd egenskap, har detta synsätt lett till en onödig nedmontering av studenters och 
lektorers frihet. Enligt författarna är detta en utveckling som har skett framförallt  
i Europa och USA. Ett entreprenörinriktat universitet är i den kontexten en begräns-
ning, där ekonomiska intäkter blir det enda värdefulla resultatet. Detta förminskar 
de stora värden som ett universitet kan ge som bidrag till samhället, menar Rob van 
der Vaart och Armand Heijnen.

En bra blandning av forskning borde bevaras genom att ge intressenter – univer-
sitet, regeringar och individuella aktörer – lika makt. Europa ligger långt före Asien 
och Nordamerika i detta avseende. Författarna tror att universiteten som institution 
kommer att finnas år 2040, men att tankekraft, debatt och framför allt hårt arbete 
kommer att krävas för att genomföra alla nödvändiga förändringar.
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Arbetsmarknaden
Oxford University har försökt sig på att göra en prognos för hur utsatta dagens ar-
betstillfällen är för teknologisk utveckling. Tidigare har datorisering inneburit en 
automatisering av rutinmässiga sysslor, begränsade av enklare explicita regler. I och 
med en ökad komplexitet vad gäller algoritmer som hanterar en stor mängd data, 
kombinerat med att robotar får bättre sinnen och fingerfärdighet, kommer digita-
liseringen även i framtiden att kunna ersätta många jobb som idag kräver mänsklig 
problemlösningsförmåga. Forskarna undersökte 702 arbeten och gav dessa en upp-
skattad sannolikhet av automatisering. Enligt deras uppskattning ligger omkring 
47 procent av de undersökta jobben i en hög riskzon. Med hög risk avses att arbetet 
förväntas automatiseras inom ett eller två decennier.

Modellen som används i studien förutspår att de flesta tjänster inom transport 
och logistik, tillsammans med majoriteten av administrativa tjänster, är i riskzonen 
att automatiseras. Överraskande nog finner studien att en stor del av serviceyrken, 
där störst tillväxt har skett de senaste decennierna, också är utsatt för risker i form av 
automation. Intressant är också att lön och utbildningsnivå korrelerar tydligt inver-
terat med sannolikheten för automatisering, enligt studien. Detta antyder en diskon-
tinuitet från 1800-, 1900-, och 2000-talet, när det gäller påverkan på den relativa 
efterfrågan av kvalificerad arbetskraft. Ett exempel - medan produktionsteknologier 
från 1800-talet till stor del ersatte kvalificerad arbetskraft genom förenklingar av 
uppgifter, orsakade datorrevolutionen under 1900-talet ett urholkande av medel-
inkomstjobben. Slutsatserna innebär att i och med teknologins utveckling kommer 
arbetare med låg kompetens att omplaceras till uppgifter som inte är mottagliga för 
datorisering. Att ha arbetsuppgifter inom en övergripande utveckling i form av ökad 
datorisering kräver kreativ och social intelligens.

Det är uppenbart att det finns många osäkerhetsfaktorer hur teknologiutveck-
lingen kommer att se ut och på vilka områden den kommer att ske. Genom ge-
nerella antaganden, baserade på historiska förlopp och nutidens innovationskultur, 
kan man dra slutsatsen att ekonomi och samhälle kommer att kräva många interna 
omvandlingar. En av de stora utmaningarna är att främja tillväxten utan att för den 
skull öka ojämlikheterna.
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Sverige år 2040 – i den 
bästa och den sämsta av 
världar
Hur kommer Sverige att hantera digitaliseringen? Hur kommer Sverige att se ut år 
2040? Detta är en kortad utskrift från seminariet Sverige år 2040 – i den bästa 
och den sämsta av världar som hölls i riksdagen våren 2019 .

Medverkande:
Gustaf Arrhenius, vd Institutet för framtidsstudier. Jan Gulliksen, professor i Människa-da-
torinteraktion samt vicerektor för digitalisering vid KTH. Peter Hellgren, vd Consid AB. Åsa 
Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekom-företagen.
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Åsa Zetterberg: Världen kommer att ha ökat befolkningen med 13 miljarder vid 
2040 och i Sverige kanske vår befolkning ökat med 1,5 miljard. Den främsta ök-
ningen gäller 65 år och äldre. Redan år 2021 säger man att vi har ett gap på 59 mil-
jarder kronor för att klara av en välfärd liknande den vi levererar idag. Människors 
förväntningar kommer att öka och vi ska då samtidigt klara av att färre ska försörja 
fler. En stor del av politiken blir att funderar på hur vi kan använda ny teknik för 
att på riktigt skapa ökad kvalitet som går i takt med människors förväntningar, men 
också göra det på ett effektivt sätt. Här kommer vi behöva skapa byråkratiska frizo-
ner, det vi idag kallar policylabb eller innovationslabb – för att tänka nytt!

Andra samhällsutmaningar som kommer att driva på hur vi använder tekniken 
kommer att vara klimatutmaningarna och energifrågorna. Hur använder vi tekni-
ken för att omfördela världens resurser på ett bättre sätt? Jag är helt på det klara med 
att om vi inte skapar en ökad delaktighet, kan tekniken skena helt åt fanders i den 
delen. Det handlar om delaktighet kopplad till var besluten kommer att fattas, vilka 
de stora plattformsägarna är som kommer att utmana nationalstaterna på olika sätt 
och vis när det gäller hur man identifierar sig. Hur vi transporterar information, vem 
som sitter på kunskap, vem som fattar beslut och vem erbjuder globala välfärdstjäns-
ter. Vi behöver både ha ett ökat samspel och ökad insyn i de här stora aktörernas 
arbete, det tror jag att de själva kommer att vilja för det kommer gynna dem. Men 
vi kommer också att behöva jobba mycket med att inte koncentrera makten och 
tekniken till en liten elit. Vi behöver bredda insikterna. 1998 hade vi PC-reformen 
i Sverige och då var det i var kvinnas och mans hand att få tekniken. Frågan är vad 
som är vår tids PC-reform. Jag tror att det kommer att handla mycket om att ställa 
om människor. Hur gör vi då för att motivera och ge incitament till individer att 
se och känna hopp och meningsfullhet i en värld där vi kommer att behöva tänka 
i termer av hur vi injicerar vår tids kapacitet hos individen? Andra saken är hur vi 
skapar kapacitet i samhället. Det grundläggande här kommer att vara att människor, 
verksamheter och saker kommer att behöva snabb uppkoppling som inte är sårbar, 
som ingen kan ge sig på. Det kommer att handla om 5G, det kommer att handla om 
bredband, det kommer att handla om smarta nya tekniker som vi inte känner till 
idag. Det här är en grundläggande del där nationalstaterna har förutsättningar att 
kapacitetsbygga både för näringsliv, men också för offentlig sektor och för individer. 

Jan Gulliksen: Hur mycket vi än diskuterar artificiell intelligens i olika samman-
hang har inte tekniken ett eget liv. Ett samhälle där vi tänker oss terminators och 
andra sådana saker ligger otroligt långt bort, om någonsin. Därför tror jag att det 
vi behöver jobba med och utveckla kanske inte är tekniken som sådan, utan vårt 
förhållningssätt till tekniken. Hur vi använder den och hur vi ställer om och inrättar 
våra samhällssystem för att kunna matcha det här överhuvudtaget. Det skapas ju till 
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exempel ganska stora klyftor i samhället i dagsläget med det sätt vi utvecklas idag. Vi 
har väldigt olika kompetensnivåer och de ökar. De absolut mest välutbildade ökar på 
sin kompetens, men de som är minst utbildade stannar oftast kvar där de är. Så om 
klyftorna ökar i samhället, kompetensmässigt, och klyftorna också ökar lönemässigt 
och det blir olika klasser i samhället på grund av vad man har för kompetens, så är 
vi på väg mot någonting i samhället som är ganska farligt och som jag tror att man 
måste hantera.
Jag tror att teknikens utveckling kommer att bli sådan att tekniken inte hamnar så 
mycket i fokus som den gör idag, utan den kommer bäddas in i saker. Vi kommer 
prata mer om hur vi är i samhället, hur vi agerar i samhället. Vi kommer förmodli-
gen att diskutera olika samhällssystem som vi har, vi kommer säkert att få en diskus-
sion förr eller senare som handlar om ”fungerar demokrati på det sätt det är idag?”. 
Min dotter sa till mig vid ett tillfälle såhär: ”pappa vad händer om demokratin 
avskaffar sig själv?” För det är lite så det känns som att den gör i samhället just nu. 
Det finns många av de här grundfundamenten som vi på något sätt enats kring och 
som vi anser är genuint goda, som skakas i sina grundvalar. Jag skulle vilja se mer av 
en diskussion kring det. Hur kommer samhället te sig, hur kommer vi att vara som 
människor och individer, hur kommer globaliseringen och ett samhälle som kanske 
är mycket mer blandat än vad det är idag kunna se ut och fungera i en framtida 
situation?

Peter Hellgren: Jag tror inte att det är tekniken som avgör var vi befinner oss nå-
gonstans, utan jag tror att det är människan, beteenden och kulturer som styr det  
i mångt och mycket. Vi kommer att ha så mycket självkörande bilar, att man kom-
mer att ha ”car sharing”. Det finns studier som visar att 80 procent av bilparken 
skulle försvinna om det blev verklighet i Stockholm. Vilka möjligheter skulle vi få 
att utveckla innerstaden? Vad skulle det innebära för miljön? Vilka effekter skulle det 
få? Det finns ju väldigt mycket positivt. Samtidigt så har vi det här med segregatio-
nen. Vad innebär det? Både att vi har en befolkning 2040 där 25 procent i Sverige 
är över 65 år. Det måste vi möta med de samhällsutmaningar som kommer. Men 
också i form av en segregation när man tittar på vad det innebär rent konkret ur ett 
ekonomiskt perspektiv.

Ska alla länder vara bra på allt? Vi kommer inte att ha Sydamerikanska länder 
som tävlar i längdåknings-VM. Det finns olika profiler och då kan man fundera 
på: vad är Sverige eller den region vi befinner oss i bäst på? Vad är det som förenar 
oss och vad är det som gör oss unika i relation till resten av världen? I de nordiska 
länderna och kanske till och med de nordväst-europeiska länderna har vi en kultur 
av deltagande, av medskapande, av låg korruption, hög jämställdhet och andra kva-
litetsfaktorer som kanske flera andra länder inte har på samma sätt. Någonstans är 
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det ju det som kan bidra till kvalitet som andra nog inte kommer att kunna mäta 
sig med hur mycket de än satsar och investerar. Det är ju dem vi ska försöka stärka 
och bygga in i systemet så att vi klarar oss på ett bra sätt, snarare än att vi ska ligga  
i framkant i exakt varenda teknikdel i det hela. 

Åsa Zetterberg: Det ligger mycket i det, men samtidigt är det så att vi inte har råd 
att inte ta vara på det som är det bästa. Hur ska vi klara av välfärden? Hur ska vi 
ha en skola för alla? Hur ska vi klara vården och omsorgen med den demografi som 
vi har? Hur ska vi klara energi försörjningen och klimatutmaningen? Då skulle jag 
säga att den viktigaste motorn i det och potentialen, det är att kunna använda ny 
teknik och ställa om arbetssätten, förhållningssätten, samhällssystemen och trans-
fereringssystemen. Det är vår bästa chans! Då måste vi ta in, återigen, många olika 
kompetenser och förmågor. Men vi måste ju titta på att om vi inte tar vara på AI till 
exempel, som är en av de viktigaste faktorerna för att kunna effektivisera, automa-
tisera myndighetsutövning, ställa diagnoser, individanpassa läkemedel, få elever att 
lära sig på det sätt som de är, få tillgång till vård och utmejsla ett transportsystem 
som är hållbart, går vi miste om så mycket. Dessutom är vi ett av världens mest 
exportberoende länder. 50 procent av vår BNP kommer från exportnäringen. Om 
inte vi gör ett näringsliv som är framåtlutat och ruskigt innovativt är vi rökta. Så 
återigen: motorn och potentialen är att vi kan navigera rätt och få både näringslivet 
och välfärden att ta tillvara på det. Det är klart att vi hoppas på att vi har en akademi 
som ligger framåtlutat i de delar där vi behöver vara det, men framförallt behöver vi 
hitta lösningar. Vi behöver helt andra typer av frizoner och tankesätt än vi har idag. 
Det vi tidigare trodde skulle bli väldigt decentraliserat i enskilda verksamheter och 
ansvaras för lokalt, kanske tvärtom blir mer centraliserat i en digitalt uppkopplad 
värld, med skalbarhet där vi kan dela tjänster, information och data. Inte allt, men 
vi måste kanske omstrukturera det återigen. Vi kanske inte kan jobba så stuprörs-
mässigt som vi har gjort hittills när vi ska lösa uppgifter. När vi nu har helt andra 
typer av möjligheter kopplade till ny teknik. Nya insikter och nya kunskaper, vi kan 
dela data, tjänster och där individer har andra möjligheter och förmågor att vara 
delaktiga och ta större ansvar. Vi behöver rita om kartan – och det går inte att göra 
med den plottrighet som vi har idag. Det har andra länder sagt och OECD har tittat 
på Sverige. Vi har en oerhörd fragmentisering i hur vi driver vår digitala omställ-
ning i Sverige. Vi måste göra en blocköverskridande överenskommelse, inte för att vi 
exakt just nu vet vad vi ska göra. Ställer vi om pensionssystem, försvarssystem och 
energisystem för att bli framåtlutande då gör vi det tillsammans i Sverige. Det är det 
vi ska göra nu. Ett slags digitaliseringsöverenskommelse som säger att vi ska bygga 
kapacitet långsiktigt för att ligga nära utvecklingen – det är inte en parti skiljande 
fråga. Det är en fråga om att investera för svenskt näringsliv och svensk välfärd. Det 
skulle jag önska från politiken. 
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Gustaf Arrhenius: Du gick in på ett riktigt knepigt område. Vad är det viktiga 
kollektivet här? Ska vi bry oss om hela världen? Om man ser det från en moralisk 
synvinkel borde vi egentligen bry oss om hela världen. Det har nog funnits en vision 
som går ut på att ”nationalstaten kommer att försvinna, det kommer bli EU”. Men 
idag kan vi se att det kanske var en naiv idé. Det är ju fortfarande så att national-
staten är där saker organiseras – det är agenterna i världspolitiken. Det är de som 
ordnar välfärdssystemen, det är de som driver forskning och universitet. Det kan 
låta väldigt nationalistiskt att säga, men om vi inte bryr oss om Sverige är det ingen 
annan som kommer att göra det heller.

Jan Gulliksen: Jag håller fullständigt med om Åsas reflektion här att vi behöver vara 
väldigt framåtlutade inom AI och dra nytta av den för att lösa de samhällsproblem vi 
har. Vad jag är ute efter i min kommentar, det är att vi inte behöver titta på resten av 
världen i termer av att upprepa det man gör i resten av världen. Det vi behöver göra 
är att förstå vad den unika mixen av olika saker är och att vi kan ha spets i det. Att 
utnyttja det kulturella fundamentet som den här delen av världen baserar sina vär-
deringar på – det är något som kan skapa unika möjligheter för oss i framtiden. Jag 
tror också att det finns krav på oss att vi ska effektivisera allt vi gör, hela vägen. Men 
det finns en sak som inte har fått så stora effektiviseringskrav på sig som det borde. 
Det handlar om att skapa en snabbare förändringstakt överhuvudtaget i samhället. 
Vi behöver vara agila och kunna implementera förändringar.

Åsa Zetterberg: En av farorna vi ser framgent är övervakningssamhället. Vi kan titta 
på Kina och möjligheterna till både ”face recognition” och andra tekniker som kan 
övervaka mycket mer. Allt kommer ju att vara mer eller mindre uppkopplat. Vi som 
individer kommer att vara det, saker kommer att vara det, rörelse mönster kommer att 
vara det. Men mycket av det som kan övervakas kan ju också användas till nytta. Så det 
är också det här samhällskontraktet – vad ger jag och vad får jag? Det handlar om att 
kunna hantera data på ett klokt sätt, hantera relationerna, vara öppna och transparenta, 
tydliga – det är en kvalitetsstämpling för framtiden. Samma gäller algoritmer… Idag 
har vi Svanen-märkning på olika produkter. Vi kommer, tror jag, att ha olika typer av 
det här. Vi måste göra det enklare för konsumenter och individer att känna sig trygga 
i samspelet på olika sätt. Jag tror att vi behöver hjälpa människor att synliggöra det. 

Gustaf Arrhenius: De ekonomiska ojämlikheterna har ju ökat och de riskerar att 
öka för att de som sitter på kapital kommer att tjäna väldigt mycket. Vi kommer 
att ha andra som faller utanför, arbeten som försvinner. Vi kan komma att få stor 
arbetslöshet. Just det här med förtroende för varandra kan bryta samman. Men även 
internationellt – det kanske blir mer och mer polariserat. Vi kan absolut tänka oss att 
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EUs monetära union bryter samman och sedan hela EU. Vi ser redan tecken på det 
i och med Brexit. Tekniken kan också komma att användas för att utveckla vapen. 
Det kan komma att bli mycket lättare att starta vissa former av krig. Automatisera-
de vapensystem gör det enklare. Demokratin dras tillbaka. Kanske inte på det sätt 
man tänker sig med diktatur, men man tömmer den mer och mer på innehåll som 
man har gjort på vissa ställen. Det blir mer och mer bara en skendemokrati och ett 
mycket polariserat samhälle. Så det finns en dysterhet här. Det är otroligt viktigt att 
verka för att fördela vinsterna mer jämlikt. Annars kommer vi att få ett sönderdraget 
samhälle.

Peter Hellgren: Segregationen. Man måste ta till sig tekniken på ett bra sätt och 
se till att alla har rätt förutsättningar, hur vi bör göra så att vi får ett kontinuerligt 
lärande på ett helt annat sätt än vad vi har idag, omsättningshastigheten och hur 
vi möter det här på ett bra sätt. Ur ett svenskt perspektiv måste vi se till hur vi kan 
fortsätta att vara så innovativa som vi varit tidigare.

Kina är ju snart världens största ekonomi – det är lite skrämmande. Var går 
gränsen mellan stat och näringsliv? Det är en spännande fråga som jag tycker att 
vi alla ska ställa oss. Vi får inte glömma alla de möjligheter som ges också. Titta på 
sjukvården till exempel. Vi kommer snart att ha en sjukvård där vi kommer att ha 
bioprintade organ – fantastiskt! Vi kommer att ha personanpassad medicin, glöm 
organdonationer, glöm skalpeller, framtiden är här.

Gustaf Arrhenius: När det gäller just jämlikheten finns massa lösningar. Vi är idag 
fastlåsta i hur vi tänker oss att företag fungerar; antingen ägs ett företag privat, det 
är ett AB, eller så ägs det av staten. Jag tror att vi måste involvera folk mer så att de 
som jobbar också får del av vinsterna. Där tror jag att det finns en stor möjlighet för 
Sverige att ha mer av medarbetarägda företag eller medarbetarstyrda företag – det 
tror jag är en stor förändring som vore bra om vi vill öka både det här med att det 
inte blir så ojämlikt i vem som tar vinsterna, men också att folk blir mer involverade. 
Ojämlikhet skapar instabila samhällen.



146

Nathalie Besèr är journalist och kommunikationsstrateg. Hon har 
arbetat tio år på Sveriges Radio, tre år på DN och lika många på 
TT. Hon har främst rapporterat om utrikespolitik och internatio-
nell ekonomi. Hon har också varit rådgivare på Utrikespolitiska 
institutet. Sedan några år tillbaka arbetar hon som rådgivare till 
ett antal riksdagsledamöter.

Rasmus Manson är grafisk formgivare, Art Director och fotograf. 
Han har bland annat arbetat inom telekom och IT och varit med 
om 20 års förändring i hur företag anpassar och utvecklar nya 
arbetssätt för att försöka hinna ikapp med digitaliseringen.


	Att värna det 
demokratiska samtalet
	Bryt censurspiralen
	Det krympande demokratiska utrymmet online
	Att hitta i biblioteket
	Bakom kulisserna
	Desinformationens 
tidsålder
	Digitalisering
	och demokrati
	Välfärdssamhället 2030
– hur löser vi demokratin?
	Sverige ska vara 
bäst i världen
	Ny kompetens i en ny tid
	Utan data stannar Sverige
	Brister i kommunernas 
informationssäkerhet
	I en revolution 
finns stora möjligheter
	Digitaliseringen vs 
säkerhet och integritet
	Digitaliseringen och säkerheten
	På spaning efter 
den tid som kommer
	AI – nästa steg
	Digitaliseringens fröjder – och tillkortakommanden
	En spaning in i framtiden
	Sverige år 2040 – i den bästa och den sämsta av världar

