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Förord 

Tillväxtanalys fick i regleringsbrevet för år 2009 i uppdrag av Näringsdepartementet att 
inventera IT-politiken med avseende på indikatorer, genomförda uppföljningar och 
utvärderingar samt ge förslag på behov av kompletterande kunskapsunderlag. Syftet med 
uppdraget är att stärka Näringsdepartementets möjligheter att utveckla svensk IT-politik. 

Resultatet av uppdraget är föreliggande rapport som analyserar IT-politiken, särskilt 
indikatorer, statistik, gjorda utvärderingar och uppföljningar baserad på en indelning i tolv 
sektorsområden. Även en internationell utblick görs.  

Förhoppningen är att det framtagna underlaget ska skapa förutsättningar för en konstruktiv 
fortsatt diskussion om löpande uppföljning av insatser och åtgärder. Bredden på analysen 
ger möjlighet till en översiktlig bild av politikområdets betydelse för samhällsutveckling 
och ekonomisk tillväxt. 

Projektet har genomförts av en grupp på Tillväxtanalys bestående av Kurt Lundgren, Karin 
Hovlin och Anders Östhol, som varit projektledare. Kurt Lundgren har varit anställd som 
särskild expert på IT-politik under projektperioden. Måns Lindberg, Eva Hunnius Ohlin 
och Shigeyuki Naito på Tillväxtanalys har bidragit med internationella perspektiv.  

Vi vill tacka alla som ställt upp för intervjuer, kontakter, avstämningar, möten och särskilt 
de som hjälpt till med extern granskning av rapporten i utkast.  

Östersund, december 2009 

 

Dan Hjalmarsson    
Generaldirektör    
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Sammanfattning 

I regleringsbrevet för 2009 fick Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, Tillväxtanalys, i uppdrag att lämna underlag för IT-politiska insatser. Uppdraget 
består av tre delar, myndigheten ska: 

1. Genomföra en inventering och beskrivning av statistik och indikatorer av relevans för 
uppföljning och utvärdering av hur IT och elektronisk kommunikation används. 

2. Sammanställa uppföljning och utvärdering av IT-politiska åtgärder som utförs av olika 
aktörer.  

3. Föreslå kompletterande underlag som bedöms behövas i en löpande uppföljning för att 
kunna följa utveckling och insatser utifrån relevanta mål. 

Uppdraget som helhet är brett. I stort sett finns IT överallt i samhällsutvecklingen och IT-
politiken, som är av horisontell karaktär, berör så gott som alla politikområden. Ytterst 
syftar politiken till att IT ska bidra till att uppfylla målen inom andra sektorer 
(politikområden). Att genomföra en inventering och en kartläggning är därför behäftat med 
vissa svårigheter. En bokstavsenlig tolkning av uppdraget skulle innebära en genomgång 
av i stort sett hela statsbudgeten (totalt 27 utgiftsområden). Detta är givetvis vare sig 
rimligt eller önskvärt.  

Tillväxtanalys har därför valt att genomföra inventeringen utgående ifrån en indelning i 12 
sektorsområden. Indelningen i sektorer är svår att göra utifrån några tydliga objektiva 
kriterier. I stället har sektorer identifierats, dels utifrån de indelningar och det fokus som de 
tre IT-propositionerna har haft, dels utifrån det fokus som den allmänna IT-politiska 
debatten har.  

Tillväxtanalys har vidare tolkat Näringsdepartementets uppdrag som att det är en början på 
ett mer långsiktigt arbete att driva uppföljning av politiken och skapa bättre 
beslutsunderlag för bedömningar av eventuella nya insatser. Att börja med ett tämligen 
brett perspektiv och se på många olika sektorer har därför förefallit vara naturligt. 
Förhoppningen är att det interaktiva arbetssättet som projektet har haft med omfattande 
kontakter och dialog med främst myndigheter kan ge ett värdefullt bidrag till den fortsatta 
processen.  

Rapporten inleds med en bakgrundsteckning av den svenska IT-politiken, dess utformning 
och uppföljning. Regeringen har lämnat tre IT-propositioner till riksdagen med jämna 
mellanrum (1995/96, 2000 och 2005). Som naturligt är fallet inom ett relativt nytt 
politikområde som är under snabb utveckling har de politiska målen sällan brutits ned i 
uppföljnings- och utvärderingsbara termer, vilket är ett förhållande som påtalats inte minst 
i ITPS utvärdering av IT-politiken 2003. Behovet av uppföljning och utvärdering och i 
detta sammanhang behovet av statistik på IT-området har successivt lyfts fram allt mer i 
propositioner och i riksdagsbehandling. Tillväxtanalys uppdrag kan ses mot den 
bakgrunden. Flera initiativ har också tagits tidigare för att på olika sätt koordinera 
statistikinsamling t.ex. SIKA:s och SCB:s arbeten. I rapporten redovisas de utvärderingar 
och uppföljningar som gjorts av IT-politiken som helhet under de senaste åren, bl.a. ITPS 
utvärdering från 2003. 
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En internationell utblick har gjorts som består av två delar: för det första en beskrivning av 
några internationella organisationer, och för det andra en analys av IT-politiken i enskilda 
länder (Nederländerna, Finland, Storbritannien, Danmark, USA och Japan). Samtliga 
länder utom USA har någon form av samlad nationell strategi. I allmänhet fokuserar dessa 
på ett begränsat antal områden. När det gäller uppföljning är bilden mer splittrad och 
länderna har lite olika modeller. I de europeiska länderna sker rapportering antingen till 
parlamentet (Nederländerna, Danmark), till ansvarig minister (Finland), eller till särskild 
minister (Storbritannien). Nederländerna planerar en samlad uppföljning av den nationella 
IT-strategin under 2010 som kan vara intressant att följa. I Japan finns en stark tradition av 
strategiarbete och fokus på indikatorer, men efter regeringsskiftet i augusti har arbetet stått 
still i väntan på nytt initiativ. Inom EU:s ram pågår ett arbete med en ny digital agenda 
som ska ta vid när det nuvarande IT-politiska initiativet i2010 avslutas. Det finns potential 
till internationella jämförelser inom olika områden, i synnerhet studier av mognadsgrader 
på det IT-politiska området. 

En central del i rapporten har varit den omfattande kartläggningen av det arbete som 
myndigheter gör för att i allmänhet följa IT-utvecklingen och särskilt följa upp IT-politiskt 
motiverade initiativ inom deras respektive område. Här har Tillväxtanalys identifierat både 
statistik och indikatorer samt uppföljnings- och utvärderingsinsatser. Analyserna av 
respektive sektorsområden är upplagda på ett systematiskt sätt: i varje avsnitt ges 
inledningsvis en bakgrund och en översikt av utvecklingen av det aktuella politikområdet 
där i förekommande fall olika IT-politiska ”riktningar” noteras. Därefter redovisas 
resultaten av den inventering av i första hand indikatorer och statistik som kan kopplas till 
de IT-politiska mål som analyseras i det första avsnittet. I förekommande fall redovisas 
också utvärderingar. I ett tredje avsnitt diskuteras områden för möjliga nya indikatorer för 
en kontinuerlig uppföljning av IT-politiken och i ett fjärde och avslutande avsnitt ges 
förslag till områden för tänkbara indikatorer. Förslagen får ses som ett första 
diskussionsinlägg. Betydande insatser har gjorts för att föra dialog med myndigheterna och 
att etablera kontakter i ett nätverk av offentliga IT-användare och se till att det finns en 
ordentlig förankring. 

Sektorsgenomgången visar betydelsen av verksamhetsnära indikatorer och uppföljningar 
inom IT-verksamheten inom olika politikområden. Tillväxtanalys kan konstatera att det 
inom många verksamheter pågår ett utvecklingsarbete kring indikatorer som syftar till att 
förbättra läroprocesserna kring hur IT används för verksamhetsutveckling och hur IT kan 
användas för att nå politiska mål. I princip befinner sig detta arbete ändå i sin linda. 
Viktiga aspekter på detta arbete är IT:s generiska och sektorsövergripande karaktär och 
samspelet mellan ”IT-politiken” och de enskilda politiska sakområdena. För att utveckla 
indikatorarbetet är samarbete och dialog mellan olika sektorer och mellan sektorerna och 
det departement som ansvarar för samordningen, dvs. Näringsdepartementet, viktiga 
inslag.  

Vissa eftersläpningar vad gäller statistiktillgång finns också som kan fånga in de senaste 
årens utveckling inom teknikområden och sociala interaktionsformer, t.ex. social medier, 
personlig integritet, informationssäkerhet och miljö.   

Många frågor skär i ökad grad genom sektorsgränser och politikområden vilket innebär 
behov av och möjligheter till ökad interaktion och dialog över sektorsgränserna. Den 
allmänna IT-utvecklingen har t.ex. medfört att skolan blir en viktig samarbetspartner för de 
myndigheter som arbetar med informationssäkerheten. Skolan i sin tur behöver, för att 
utveckla sina kommunikationssystem med omvärlden på ett rationellt sätt, komma in i e-
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förvaltningens arbete. Starka kopplingar finns från e-förvaltningens sida mot områden som 
vård och informationssäkerhet, men också mot demokrati, digitala klyftor, kultur 
(digitalisering av kulturarvet, arkiv etc.) och mot hela den kommunala sektorn. 

Som Tillväxtanalys ser det utgör det verksamhetsnära arbetet med indikatorer grunden för 
att åstadkomma de lärandeloopar på och mellan olika nivåer som utgör basen för en 
kontinuerlig uppföljning av IT-politiken. Men om dessa indikatorer ska kunna användas på 
ett rationellt sätt måste arbetet präglas av sammanhang och helhetssyn. Enskilda 
indikatorer bör väljas ut och utformas utifrån en ”balanserad helhetssyn” som 
Tillväxtanalys presenterat inom olika områden i denna rapport.  

Det generella intryck Tillväxtanalys fått i arbetet med denna rapport är att förekomsten av 
nationella strategier, handlingsplaner, målarkitekturer eller färdplaner (”roadmaps”) 
underlättar möjligheterna att formulera indikatorer. Nationella strategier finns inom vård 
och omsorg samt för e-förvaltningen och ansatser till sådana strategier finns inom ”ett 
informationssamhälle för alla”, miljön (utifrån myndigheternas arbete med 
miljöledningssystemen), informationssäkerheten och nyligen har en bredbandsstrategi för 
Sverige presenterats. Målarkitekturer kan användas både för intern kommunikation och för 
uppföljning av synkroniseringsarbetet. Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) 
arbetar med detta koncept och E-delegationens betänkande kan också följas upp i ett sådant 
perspektiv. PTS planerar att utarbeta en ”roadmap” inom spektrumpolitiken osv. 
Handlingsplaner utvecklas av många myndigheter som Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap och av Post- och Telestyrelsen. Allt detta ger alla inbladade aktörer en 
helhetssyn som man kan anpassa sig till och som underlättar senare uppföljningar och 
utvärderingar.  

Handlingsplaner och strategier inom sektorerna underlättar generellt arbetet med att 
utforma indikatorer och löpande följa ett område. Men det är också så att strategier eller på 
förhand formulerade utvärderingsbara mål inte alltid finns tillgängliga i samband med 
utveckling av indikatorer. Ofta utvecklas indikatorer i praktiken kring en investering eller 
process och det hindrar inte mål och helhetsperspektiv från att växa fram från det 
perspektivet. 

Till syvende och sidst sköts den löpande uppföljningen bäst genom att få en tydlig 
verksamhetsanknytning och med hjälp av indikatorer som har koppling till myndigheternas 
övriga verksamhetsutveckling. Tänkbara indikatorer, i praktiken områden inom vilka 
indikatorer bör utvecklas inom respektive sektor, som presenterats i rapporten utgör ett 
första avstamp i en sådan process. Som avslutning på de tolv sektorsgenomgångar 
Tillväxtanalys har gjort, finns uppslag till fortsatt arbete med indikatorer och även 
uppmuntran till dialog. Inom respektive sektor finns möjlighet för den som önskar att 
fördjupa sig i vilka tänkbara indikatorer som det går att arbeta vidare med. Att ge stöd och 
uppmuntran till en fördjupning och breddning av det arbete med indikatorutveckling som 
pågår och ett fortsatt samarbete och dialog mellan olika aktörer kring dessa frågor är 
viktiga och troligen nödvändiga inslag i arbetet med att skapa ett underlag för en 
kontinuerlig uppföljning av IT-politiken. 
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1 Inledning 

Sedan 1990-talet har man i många länder världen över utvecklat politiska strategier och 
handlingsplaner för hur olika delar av samhället ska anpassas till informations- och 
kunskapssamhället. Digitala agendor och strategier på olika områden med prefixet ”e” har 
presenterats med jämna mellanrum. Så också i Sverige där regeringen med jämna 
mellanrum har utvecklat politiken i samlade IT-propositioner.  

Politiken för informationssamhället är horisontell vilket innebär att de mål som formulerats 
för området berör många olika samhällssektorer. Ytterst syftar politiken till att den 
tekniska utvecklingens möjligheter ska utnyttjas så effektivt som möjligt inom respektive 
sektor för att bidra till måluppfyllelsen inom det politikområdet.  

I Sverige finns ett växande intresse för uppföljning och utvärdering. Eftersom IT och IT-
politiken berör i stort sett alla delar av samhället och alla politikområden, har det också 
under lång tid funnits en efterfrågan och ett behov av samlad information om utvecklingen. 
IT-området är förhållandevis nytt som politikområde och givet dess horisontella karaktär 
har det inte funnits någon enskild myndighet eller aktör som haft i uppgift att följa 
utvecklingen och sammanställa fakta. 

1.1 Uppdraget  
I regleringsbrevet för 2009 fick Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, hädanefter Tillväxtanalys, i uppdrag att lämna underlag för IT-politiska insatser.1 
Regeringen konstaterar att uppföljning och utvärdering behövs som underlag för 
bedömning av behov av statliga insatser. Man poängterar vidare områdets horisontella 
karaktär och dess betydelse för att bidra till att politiska mål inom andra områden kan nås. 
Tillväxtanalys uppdrag består av tre delar, myndigheten ska: 

• Genomföra en inventering och beskrivning av statistik och indikatorer av relevans för 
uppföljning och utvärdering av hur IT och elektronisk kommunikation används. 

• Sammanställa uppföljning och utvärdering av IT-politiska åtgärder som utförs av olika 
aktörer.  

• Föreslå kompletterande underlag som bedöms behövas i en löpande uppföljning för att 
kunna följa utveckling och insatser utifrån relevanta mål. 

Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2009. 

1.2 Tolkning av uppdraget och avgränsningar 
I Tillväxtanalys uppdrag ingår inte att genomföra en utvärdering av de IT-politiska 
insatserna eller att göra en bedömning av i vilken grad målen för politiken uppfyllts. 
Utgångspunkten för regeringens uppdrag till Tillväxtanalys är i stället behovet av 
uppföljning och utvärdering för att kunna bedöma behovet av statliga insatser.  

Som redan poängterats är IT-politik ett brett område som spänner över i princip alla delar 
av samhällsekonomin. Att genomföra en ”inventering och beskrivning av vilken statistik 
och vilka indikatorer som samlas in och som är av relevans för uppföljning och utvärdering 

                                                 
1 Näringsdepartementet (2009a) 
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av hur IT och elektronisk kommunikation används” är därför behäftat med vissa 
svårigheter. En bokstavsenlig tolkning av uppdraget skulle innebära en genomgång av i 
stort sett hela statsbudgeten (totalt 27 utgiftsområden). Detta är givetvis vare sig rimligt 
eller önskvärt.  

Tillväxtanalys har därför valt att genomföra inventeringen utgående ifrån en indelning i 12 
sektorsområden. Indelningen i sektorer är svår att göra utifrån några tydliga objektiva 
kriterier. I stället har vi identifierat sektorer dels utifrån de indelningar och det fokus som 
de tre IT-propositionerna har haft, dels utifrån det fokus som den allmänna IT-politiska 
debatten har. Självklart finns det andra ledder att skära de IT-politiska frågorna på.  

Bilden nedan visar översiktligt de 12 sektorerna där ”Ett hållbart informationssamhälle för 
alla” intar den centrala platsen eftersom detta område i stor utsträckning är en förutsättning 
för övriga områden.  

1.Ett  hållbart 
informationssamhälle 

för alla

3.IT i kulturen

4.IT i undervisningen

8.IT i sjukvård, hälsa
och socialförsäkringar

10.IT och hållbar utveckling

5.IT i näringslivet 6.IT i offentlig 
förvaltning

2.IT och demokratin

7.Rättsväsendets 
informationsförsörjning

11.Informationssamhällets 
sårbarhet

12.Tillgänglighet och 
elektronisk kommunikation

9.IT i arbetsmarknad och arbetsliv

 
Figur 1. En sektorsindelning av IT-politiken 
 

Tillväxtanalys har vidare tolkat uppdraget som vi fått av Näringsdepartementet som att det 
är att betrakta som början på ett mer långsiktigt arbete att driva uppföljning av politiken 
och skapa bättre beslutsunderlag för bedömningar av eventuella nya insatser. 
Projektgruppen har alltså inte uppfattat det som att det finns ett behov av ett i alla delar 
färdigt förslag till modell eller system som man kan välja att mer eller mindre omgående 
genomföra (eller inte genomföra). Området är omfattande och det finns många olika 
perspektiv som sannolikt är värda att följa upp. Att börja med ett tämligen brett perspektiv 
och se på många olika sektorer har därför förefallit vara naturligt.  

Det faktum att detta är att betrakta som inledningen på en fortsatt process har vidare 
påverkat arbetet på det sättet att Tillväxtanalys i mycket liten utsträckning lämnar förslag 
till tydligt identifierade indikatorer för löpande uppföljning. I stället har vår ambition varit 
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att identifiera luckor, frågeställningar och områden för ”tänkbara indikatorer” där det finns 
anledning att fortsatt diskutera och utveckla underlag för uppföljning och utvärdering. Vi 
betraktar redovisningen av vårt uppdrag som ett underlag för en fortsatt diskussion och 
process. 

Projektgruppen har valt att i princip uteslutande fokusera på IT och elektronisk 
kommunikation i uppdraget eftersom dessa är de centrala delarna av politiken för 
informationssamhället. Postfrågorna berörs därför endast i begränsad utsträckning. 

1.3 Tillvägagångssätt och metod 
Tillvägagångssättet är att angripa det IT-politiska området från två perspektiv. Det första 
innebär att vi, med utgångspunkt i dels riksdagstryck, rapporter, utredningar mm, dels 
intervjuer och möten med centrala personer och organisationer, har gjort en 
historieskrivning där vi kartlagt både utvecklingen av de politiska målen och de tidigare 
initiativ som tagits för att koordinera IT-relaterad statistik och för att utvärdera och följa 
upp politiken för informationssamhället.  

Det andra perspektivet har inneburit att fokusering på det arbete som bedrivs av de aktörer 
som är centrala för själva genomförandet av politiken, dvs. främst myndigheterna. Här har 
gjorts mycket omfattande kartläggningar av det arbete som IT-politiskt relevanta 
myndigheter gör för att i allmänhet följa IT-utvecklingen och i synnerhet följa upp IT-
politiskt motiverade initiativ inom deras respektive område. Vilka indikatorer följs upp i 
dag och hur ser funderingarna ut kring framtida indikatorer? Här har Tillväxtanalys också 
försökt identifiera vilka uppföljningar och utvärderingar som eventuellt görs inom olika 
sektorer. En utgångspunkt för selektionen av enskilda myndigheter konstaterade 
aktiviteter, mestadels utifrån uppdrag givna av regeringen, men med viss reservation för 
hur brett myndigheter har valt att tolka sina uppdrag och hur omfattande deras insatser 
varit. Därför har betydande insatser gjorts för att föra dialog med myndigheterna och att 
etablera kontakter i ett nätverk av offentliga IT-användare och se till att det finns en 
ordentlig förankring. Stor vikt har lagts vid att så långt det varit möjligt förankra vår 
tolkning av myndigheternas underlag och rapporter. 

Det finns också en internationell utblick av både organisationer (EU, OECD, ITU) och 
länder (Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien, USA och Japan) för att lära oss 
mer om hur organisationerna arbetar med indikatorer av betydelse för IT-politiken och hur 
man internationellt organiserar, utvecklar och följer upp sin IT-politik.  

1.4 Redskap för utvärdering 
Bristen på uppföljningsbara och utvärderingsbara mål gjorde att ITPS i sin omfattande 
utvärdering med 17 delrapporter som underlag fastnade för begreppet ”lärande IT-
politik”.2 Färgat av de upptäckta bristerna i fråga om utvärdering blev svaret att lansera 
detta begrepp. Det är självklart att budskapet är att alla mål ska vara uppföljningsbara och 
utvärderingsbara, även om de inte alltid är kvantitativt mätbara. I denna strävan är behovet 
av ändamålsenliga indikatorer ett självklart första steg för att lärande ska kunna uppstå. 
Vår bedömning är att det skulle vara orealistiskt att i ett enda steg formulera en ”objektiv”, 
rationell och effektiv IT-politik. Budskapet är därför att resultatet av varje uppföljning och 

                                                 
2 Inspirationen hämtades från Christopher Argyris och hans skrifter om den ”lärande 
organisationen”. 
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utvärdering måste återföras till verksamheten så att det kan ske successiva förbättringar3, 
helst löpande. Ambitionen borde förstås vara en process som innebär att aktörerna så 
småningom lär sig av andras och egna erfarenheter.  

Utvärderingsbehovet på IT-området kan beskrivas i två dimensioner4: a) "impact", 
effektmätning i utfallsledet, b) "monitoring" som på svenska kallas kvalificerad 
uppföljning. Uppföljning betyder vanligen datafångst på en enskild variabel, innefattande i 
detta fall myndigheten, dess prestation och återkoppling till formulerade mål. Den enklaste 
formen av utvärdering saknar både värderingskriterier och kartläggning av påverkan 
genom gjorda åtgärder.5  

Den anspråksfullare versionen av uppföljning, kvalificerad uppföljning, som här kommer 
att aktualiseras innebär att inte bara att insamling och redovisning av data sker, utan 
innebär därutöver felsökning och reparationsarbete i stadium efter stadium av 
förvaltningsprocessen - och i slutprestationen. Kvalificerad uppföljning, monitoring, söker 
orsaker, hinder och bromsklossar. Dessutom fästs stor vikt vid påfunna avvikelsers 
orsaker, medan den enklare formen av uppföljning söker efter effekter (processutvärdering 
är ett synonymt begrepp). Fokus ligger i första skedet på hinder och problem vid 
implementering av ett program eller en policy, därefter vidtar analys av dess orsaker. Det 
är dock rimligt att en intervention först är ordentligt genomförd innan utvärdering av dess 
resultat kan ske.6 

SMART-kriterierna 
Utvärderande myndigheter som Ekonomistyrningsverket (ESV) har till uppgift att stärka 
verksamheterna inom myndighetssfären. Verksamhetslogik är den samlande benämningen 
för att analysera kopplingen mellan valda åtgärder och de mål man avser att uppnå.7 För 
detta ändamål har de s.k. SMART-kriterierna fått ett starkt genomslag och rekommenderas 
av det svenska Finansdepartementet.8 SMART-kriterierna är ämnade att fånga de aspekter 
som har med måluppfyllelse att göra och har blivit allt mer vedertagna. Dessa är 
användbara även här. Bakom akronymen finns en checklista på kriterier för hur mål bör 
formuleras för att nå goda resultat. Målen ska vara: 

1 Specifika, Mål bör vara så pass specifika så att det går att avgöra om ett initiativ som 
är genomfört har åstadkommit de förväntade effekterna eller inte. 

2 Mätbara, Mål bör vara utformade så att de kan mätas och bli utvärderade både 
kvantitativt och kvalitativt. I sådana fall då det är svårt att utforma kvantitativa mått 
bör metoder utvecklas för att indikera i kvalitativa termer, t.ex. peka på relativa 
förändringar i termer av ökning eller minskning.9 

                                                 
3 Se Lundgren, Kurt (2007) Draken i tiden, SNS förlag, sid.47. 
4 För en genomgång se, Vedung, Evert (2009)"Utvärdering i politik och förvaltning, 
Studentlitteratur, Lund, 3:e upplagan. 
5 D:o, sid.35-36. 
6 D:o, sid.77. 
7 ESV 2001:16 ”Verksamhetslogik: Ger överblick, åstadkommer delaktighet och skapar förståelse”, 
ESV. 
8 SOU 2000:63. 
9  Vinnova Analysis, VA 2008:01,”Vinnova´s Focus on Impact: A Joint Approach for Impact Logic 
Assessment, Monitoring, Evaluation and Impact Analysis”,1st February, 2008.  



UNDERLAG FÖR IT-POLITISKA INSATSER 

17 

3 Accepterade, Det ska finnas en överensstämmelse mellan generella mål och operativa 
mål. 

4 Realistiska, Mål ska varken vara för lätta eller för svåra att uppnå. 

5 Tidsatta, Alla initiativ bör vara så utformade att det finns en bortre tidsgräns då 
förväntade effekter bör vara observerbara. 

Balanced scorecard 
Det balanserade styrkortet10 är en spridd metod i både näringslivet och offentlig sektor. 
Ansatsen går ut på att följa några utvalda mätetal, indikatorer om man så vill, som valts ut 
för att uppnå vissa mål. Gemensamt för mått som används är att de bör ingå i ett strategiskt 
tänkande och vara relaterade till olika uppställda kriterier för vad som är framgång. Med 
andra ord, en positiv utveckling, i balanserad samverkan, leder i önskad riktning mot en 
målbild är antagandet. Valda mätetal bör vara tillräckligt bra indikatorer för att återspegla 
den utveckling som ska följas upp. Ambitionen är nämligen också att påverka de mått som 
valts ut. Därför är styrkortet främst ett instrument för att leda en organisation mot ett 
bestämt mål. Metoden betonar också vikten av att förverkliga en strategi genom att koppla 
den till olika mätetal och på så sätt föra den närmare det dagliga arbetet på myndigheterna. 
Därmed kan ambitioner till lärande som betonades hårt i bredbandutredningen som ITPS 
gjorde med fördel kombineras med den balanserade styrkortmodellen.  

Det ges chanser till lärande och uppföljningsbarhet i samband med att mätetal preciseras. 
Det svåra är dock att i en och samma uppföljning komma åt vad som bör ske på operativ 
nivå, ute i verksamheterna. Översatt till förvaltningen går värdefull information förlorad 
från vad som är relevant på myndighetsnivå när mätetal och indikatorer sedan utvecklas. 
Detta försvåras inte bara av nivåproblematiken, utan också genom att det inte finns någon 
tydlig hierarki i styrningen. Att bestämma på vilken nivå man ska mäta påverkar starkt 
användbarheten och vad som bedöms vara relevant och inte minst påverkbart. 

Den relativt decentraliserade modellen som tillämpas i Sverige har lyfts fram som en fördel 
när det gäller att öka IT-användningen inom myndigheter. Hypotesen som framförts är att 
en decentraliserad förvaltningsstruktur skulle kunna gynna förutsättningarna för 
lärandestrategier. Som Lundgren (2007) konstaterar krävs det ett visst mått av 
centralisering för att centrala myndigheter ska kunna se och följa upp vad som prioriteras 
inom t.ex. enskilda regioner och sektorer. Förhoppningen är att det med en sådan 
uppföljning skulle gå att få igång en läroprocess. Uppföljning och revision är att betrakta 
som väsentliga styrinstrument. 

                                                 

10 Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert S. Kaplan och David P Norton. Se Robert 
S. Kaplan & David P. Norton (1996) "Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management 
System", Harvard Business Review januari-february, 74 (1)  
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Då styrkortet bedöms gynna en önskvärd utveckling bör modellen kopplas till 
verksamhetsutveckling. Några kriterier är att mätetalen som används som indikatorer på 
utpekade områden är att de ska vara: 

• Enkla att förstå 

• Jämförbara med andra länder 

• Spårbara över tid 

Inom ramen för IVA:s projekt Scorecard.se föreslogs fem indikatorer som kunde användas 
för att följa upp och för att belysa hur Sveriges konkurrenskraft utvecklas på IT-området.11 
De faktorer som pekades ut var Sveriges relativa effektivitetsfördelar, IT i produkter och 
processer, forsknings- och innovationssystemet (mätetal: IT-investeringar i FoU), 
kompetensförsörjning (mätetal: antagna till högre utbildning) och attityder till Sveriges 
förmåga att använda IT (mätetal: attityd till IT). Enligt IVA var inte huvudsyftet att uppnå 
exakt precision i mätetal och mätmetoder, utan att exponera och följa förändringar.12  

För att åstadkomma prioriteringar på sektorsnivå är Tillväxtanalys utgångspunkt att detta 
tillvägagångssätt är en framkomlig väg att gå, men då med andra och mera genomarbetade 
indikatorer som underlag för att mäta framgång, fortfarande inspirerat av ett balanserat 
styrkortstänkande. I föreliggande rapport är siktet inställt på att peka ut viktiga 
verksamhetsnära indikatorer som myndigheterna kan arbeta vidare med. Balanced 
scorecard är en framkomlig metod, men vår hållning är att verksamhetsnära indikatorer 
först måste tas fram för var och en av de sektorer som bedömts vara relevanta för IT-
politikens genomförande. Detta har inte skett utan är ett mödosamt arbete som kan inledas 
utifrån vår genomgång av tänkbara indikatorer. 

1.5 Kunskapsbidrag & disposition 

Målen för politiken för informationssamhället (kap. 2) 
I detta kapitel redogörs för de tidigare målen för IT-politiken och hur de förskjutits över 
tiden. Det sker genom en genomgång av de IT-politiska propositionerna. 

Underlaget för och uppföljningar av IT-politiken (kap. 3) 
Detta kapitel består av tre huvudsakliga avsnitt. För det första redovisas tidigare initiativ 
som tagits för att på olika sätt koordinera statistikinsamling. För det andra redogörs för 
utvärdering och uppföljning av politiken för informationssamhället som genomförts under 
de senaste åren. För det tredje, slutligen, redovisas några myndigheter och aktörer som har 
en uttalad roll att producera IT-relaterad statistik. 

Internationella jämförelser: EU, OECD och ITU samt ett urval länder (kap. 4) 
I det fjärde kapitlet beskrivs internationella trender med avseende på indikatorer, främst 
EU, OECD och ITU. Dessutom görs en sammanfattning av utvecklingen av IT-politiken i 
ett urval länder (en utförligare beskrivning återfinns i bilaga 2).  

                                                 
11 IVA ( 2008a). 
12IVA ( 2008a), sid.13. 
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Myndighetsgenomgång sektor för sektor (kap. 5) 
I det femte kapitlet genomförs den sektorsvisa genomgången för att kartlägga vilket arbete 
som sker inom ramen för enskilda myndigheter inom staten för att utveckla indikatorer 
som svarar mot de uppställda målen och den egna verksamheten. 

Den metod som tillämpas här, att utgå från verksamheterna, är lika relevant som den 
offentliga statistiken är. Hur har myndigheterna tolkat målen som finns i propositioner, 
skrivelser och betänkanden kring IT-politiken? På denna nivå öppnar sig ett stort antal 
sektorer där IT-politiken har stor relevans. Detta är det empiriska bidraget som bygger på 
personliga kontakter och ett antal intervjuer som företagits (se Referenser). Totalt är det 12 
sektorer. Inom alla dessa finns förstås förväntningar på att IT-användningen ska ha effekter 
för verksamheterna. 

SCB:s sammanställning av IT-relaterad statistik (Bilaga 1) 
I Bilaga 1 beskrivs den portal som SCB underhåller där IT-relaterad statistik om individer, 
företag och offentlig sektor på ett samlat sätt görs tillgänglig. 

Internationell utblick – IT-politik och uppföljning i andra länder (Bilaga 2) 
Andra framstående nationer inom IT-politiska området belyses. Detta som led i en 
internationell utblick. De länder som valts ut är Danmark, Finland, Nederländerna, 
Storbritannien, Japan och USA. Orsaken är att det trots den ökade internationella 
samordningen av indikatorarbetet, i synnerhet inom EU, i hög grad finns utrymme för 
nationella variationer. För att kunna tillgodogöra sig nya kunskaper på detta fält har andra 
framstående länder valts ut för att ta reda på hur dessa länder organiserar IT-politiken, 
vilka strategier de formulerat och hur de gör uppföljning. Detta öppnar upp för bench-
marking, lärande utbyte och goda exempel.  
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2 Målen för politiken för informationssamhället  

Politiken för informationssamhället omfattar områdena IT, elektronisk kommunikation 
samt post. Ett övergripande mål för politiken för informationssamhället preciseras i mål för 
de olika politikområdena.  

Det förefaller som om IT-politiken är det av dessa tre områden som har både utretts och 
diskuterats i störst omfattning. Många sätter med stor sannolikhet också ett likhetstecken 
mellan IT-politiken och politiken för informationssamhället. Formellt är dock det senare 
ett vidare begrepp. I avsnittet nedan görs en genomgång av utvecklingen av målen för 
politiken för informationssamhället där fokus läggs på just IT-politiken.  

Regeringen har lagt tre samlade propositioner inom IT-området: våren 1996, våren 2000 
samt sommaren 2005. Innan dess behandlades också IT-frågorna i propositionen Om 
datapolitik (prop. 1984/85:220) men Tillväxtanalys väljer att här bortse från denna. IT-
propositionerna redogör för de stora riktlinjerna i regeringens IT-politik och innehåller 
konkreta förslag inom olika politikområden. Ställningstagandena där och i den följande 
riksdagsbehandlingen är således de som väglett utformningen av politiken.   

Elektronisk kommunikation har främst behandlats i proposition 2002/03:10 där bl.a. 
förslag till ny lag om elektronisk kommunikation lämnades (denna lag ersatte den tidigare 
telelagen).  

2.1 Målet för politiken för informationssamhället 
Statens budget och verksamhet är sedan mitten av 1990-talet indelad i totalt 27 
utgiftsområden. I budgetpropositionen för 2001 introducerades politikområden som en 
ytterligare indelning av den statliga verksamheten13 och mål och resultatuppföljning 
behandlades främst i den årliga budgetpropositionen. År 2008 beslutade regeringen 
emellertid att frångå denna enhetliga struktur och utgiftsområdena kommer inte längre att 
delas in i politikområden. Följaktligen kommer inte heller mål för politikområdena att 
läggas fast i framtiden.   

Fram till 2008 hade det relevanta politikområdet kallats IT, elektronisk kommunikation och 
post. Nu föreslog i stället regeringen i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, 
UO22, sid 89) att ett nytt mål införs mot vilket verksamheterna inom utgiftsområdet ska 
redovisas och följas upp. Detta mål för informationssamhället föreslogs och fastställdes 
riksdagsbehandlingen enligt följande:  

Målet för politiken för informationssamhället är säkra, robusta och lättillgängliga 
kommunikationer som i första hand tillhandahålls genom effektivt fungerande 
marknader. Det skall finnas ett stort utbud av tjänster som underlättar vardagen för 
hushåll och företag i hela landet.14  

Detta mål ska alltså fungera som det övergripande målet som sedan preciseras i målet för 
IT-politiken, målet för sektorn elektronisk kommunikation, målet för postpolitiken samt 
målet för grundläggande betaltjänster (se nedan). Målet motsvarar i stor utsträckning det 
mål som tidigare gällde för politikområdet, men har preciserats något i förhållande till det 

                                                 
13 Finansdepartementet (2003) sid. 43. 
14 Regeringens proposition 2008/09:1, bet. 2008/09:TU1, rksr. 2008/09:154. 
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tidigare målet (preciseringen gäller dels robusthet, dels betydelsen av väl fungerande 
marknader).  

Målet fokuserar på såväl infrastruktur som tjänster, och perspektivet att alla ska vara 
delaktiga är tydligt (”lättillgängliga kommunikationer” och ”hela landet”). Vidare är den 
marknadsledda inriktningen explicit. Att fokus för politiken redan från början legat på 
användning av IT (se nedan) fångas upp av målsättningen att det ska finnas ett stort utbud 
av tjänster.  

2.2 Målet för IT-politiken 
Regeringen har under de senaste 15 åren presenterat en IT-proposition vart femte år. I 
dessa har målen för politiken utvecklats. Eftersom IT-politiken intar en central del av 
politiken för informationssamhället väljer Tillväxtanalys att övergripande redogöra för mål 
och innehåll i de tre IT-propositionerna.  

2.2.1 Den första IT-propositionen 
I den första IT-propositionen, Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av 
informationsteknik föreslog regeringen en övergripande IT-strategi med följande mål 
(avsnitt 4.1, sid.13) vilka riksdagen godkände:15 

Målen för en nationell IT-strategi ska vara  

• att utnyttja IT:s möjligheter på ett aktivt sätt som bidrar till att skapa tillväxt och 
sysselsättning och som stärker Sveriges konkurrenskraft,  

• att värna allas lika möjligheter så att IT kan bli ett medel för ökad kunskap, demokrati 
och rättvisa,  

• att utnyttja såväl kvinnors som mäns erfarenheter och kompetens i IT-utvecklingen, 

• att utnyttja IT för att utveckla välfärdssamhället och öka medborgarnas livskvalitet, 

• att använda IT för att stödja grupper med särskilda behov,  

• att skapa bred tillgång till information för ökad delaktighet och kunskapsutveckling, 

• att bevara och utveckla det svenska språket och kulturen i en allt mer gränslös värld, 

• att använda IT för att öka effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet och 
förbättra servicen till medborgare och företag. 

Regeringen föreslog vidare tre områden där staten skulle prioritera uppgifter och mål enligt 
följande: 

• Rättsordningen, Anpassning och utveckling av rättsordningen ska påskyndas. Målet är 
att genomföra vissa högprioriterade författningsändringar inom tre år. Målet är också 
att finna effektiva former för en kontinuerlig rättslig uppföljning av den snabba 
utvecklingen på IT-området (sid. 22). 

• Utbildningen, I vid mening är utbildning av stor betydelse för Sveriges möjligheter att 
utveckla informations- och kunskapssamhället. Det livslånga lärandet kan stödjas av 
en bred och utvecklad användning inom utbildningen. Här krävs dock insatser på alla 
nivåer i utbildningsväsendet inklusive i vuxenutbildningen och i folkbildningen. Målet 

                                                 
15 Regeringens proposition 1995/96:125. 
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är att kunskaper om IT och om dess användningsmöjligheter förs in på alla nivåer i 
utbildningsväsendet inom tre år (sid. 26). 

• Samhällets informationsförsörjning, För att IT ska bli en verklig drivkraft för tillväxt 
och välstånd ställs höga krav på samhällets informationsförsörjning. På detta område 
har staten viktiga och delvis nya uppgifter. Målet är att utforma en infrastruktur som 
ger hög tillgänglighet till basinformation och som är tillväxtbefrämjande (sid. 39).  

Kopplad till denna strategi formulerades ett handlingsprogram för att bredda och utveckla 
användningen av IT. Fokus låg på de tre prioriterade områdena men också andra 
insatsområden inom en rad andra politikområden såsom näringspolitiken, kulturpolitiken, 
den offentliga förvaltningens IT-användning och transportområdet berördes.  

Fokus på den föreslagna politiken låg i stor utsträckning på användningen av tekniken och 
på delaktighet. Alla i samhället skulle ha möjlighet att delta. Propositionen kom i en tid då 
IT-användningen fortfarande var begränsad, även om tillväxttalen var höga. Digitala 
klyftan som begrepp var t.ex. inte särskilt framträdande i den här propositionen.  

Förutom delaktighet och användning ligger fokus på att påbörja anpassningen av samhället 
till informationssamhället. Regeringen understryker att detta bör vara en marknadsledd 
ansats. Politiskt fastställda mål, ramar och riktlinjer ska fungera som utgångspunkter för 
marknadens aktörer. Användarnas valfrihet och en marknadsmässig utveckling av nät, 
tillämpningar och tjänster poängteras också av regeringen. Statens uppgift är att skapa 
goda spelregler men också att vara en medaktör och katalysator i utvecklingen på IT-
området.16 Regeringen konstaterar också att avregleringen av telemarknaden skett tidigare i 
Sverige än i andra länder. 

2.2.2 IT-skrivelserna 
I riksdagsbehandlingen av propositionen uppkom frågan om löpande rapportering av 
utvecklingen på området. Riksdagen ansåg att den parlamentariska förankringen borde 
stärkas och att regeringen årligen borde återkomma till riksdagen med en skrivelse som 
redogör för utvecklingen på IT-området (Bet. 1995/96:TU19). 

I budgetpropositionen för år 1997 (prop. 1996/97:1) bekräftade regeringen att man hade för 
avsikt att årligen lämna en skrivelse till riskdagen om utvecklingen på IT-området samt hur 
målen för IT-strategin uppfylls.  

Två skrivelser lämnades till riksdagen.  

Utvecklingen i informationssamhället 199717  

Informationssamhället inför 2000-talet 199818  

En tredje redovisning av utvecklingen gavs i den andra IT-propositionen: Ett 
informationssamhälle för alla (Prop.1999/2000:86, bet.1999/2000:TU9 rskr. 
1999/2000:256). 

                                                 
16 Regeringens proposition 1995/95:125, sid. 15-16. 
17 Regeringens skrivelse 1997/98:19. 
18 Regeringens skrivelse 1998/99:2. 
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Skrivelserna utgjorde just redovisningar av de åtgärder som genomförts på det IT-politiska 
området och hur genomförandet av handlingsprogrammet fortlöpte. Regeringen 
poängterade betydelsen av att alla ska ha lika möjligheter att använda IT och användningen 
av IT stod i fokus. Betydelsen av en marknadsledd ansats och att statens roll är att 
underlätta utvecklingen och främja användningen upprepades.19  

2.2.3 Den andra IT-propositionen 
I den andra IT-propositionen, Ett informationssamhälle för alla, menade regeringen att det 
fanns ett behov av att utveckla och precisera de mål riksdagen hade beslutat om i samband 
med den första IT-propositionen. Propositionen innehöll också en sammanställning av 
vidtagna IT-politiska åtgärder i enlighet med de tre prioriterade områdena i det tidigare IT-
politiska beslutet (rättsordningen, utbildningen och samhällets informationsförsörjning).  

Regeringen menade i propositionen att den generella inriktningen, bl.a. vad gäller att 
bredda och utveckla IT-användningen även fortsatt skulle gälla. Däremot föranledde den 
snabba tekniska och marknadsmässiga utvecklingen viss korrigering av mål och insatser.   

I propositionen formulerades ett övergripande IT-politiskt mål: 

Sverige skall som första land bli ett informationssamhälle för alla.  

Med detta avsåg regeringen ”en bred IT-kompetens i samhället och ett starkt förtroende för 
användandet av denna teknik, med målet att lyckas med detta före andra länder” (sid 24). 

Vidare formulerades 18 inriktningsmål (sid. 25-26). Syftet med dessa mål var att nå ökad 
måluppfyllelse inom en rad andra politikområden och utgångspunkten var regeringens 
allmänpolitiska mål.  

Vägledande inriktning för IT-politiken ska vara att främja  

tillväxt genom att:  

• öka den svenska IT-sektorns internationella konkurrenskraft,  

• bidra till nya marknader, fler jobb och ökad produktivitet i hela samhället genom 
användningen av IT,  

• öka den elektroniska handeln.  

sysselsättning genom att:  

• öka anställbarheten genom att ge IT-utbildning med hög kvalitet på alla nivåer.  

regional utveckling genom att:  

• bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet genom en bra IT-
infrastruktur.  

demokrati och rättvisa genom att:  

• öka allas möjlighet till information om offentlig verksamhet och delaktighet i politiska 
beslutsprocesser, både i Sverige och i övrigt inom EU genom användningen av IT,  

• bidra till ett aktivare medborgarskap genom att IT skapar nya möjligheter att använda 
yttrandefriheten,  

                                                 
19 Regeringens skrivelse 1998/99:2 sid. 4. 
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• att tillvara ta IT:s möjligheter att bevara och utveckla kultur, kulturarv och språk i 
Sverige,  

• inte otillbörligt kränka människors integritet när IT används.  

livskvalitet genom att:  

• öka individernas välfärd genom användningen av IT i vardags- och arbetslivet,  

• höja utsatta gruppers livskvalitet genom användningen av IT.  

jämställdhet och mångfald genom att:  

• öka alla människors förutsättningar att utnyttja informationsteknikens möjligheter 
oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund och eventuella funktionshinder,  

• bidra till att sammansättningen av IT-specialister motsvarar befolkningen med 
avseende på kön och etnisk bakgrund.  

en effektiv offentlig förvaltning genom att:  

• låta den offentliga förvaltningen bli en föregångare i användningen av IT,  

• bidra till att elektronisk kommunikation sker på ett säkert sätt mellan myndigheter, 
människor och företag.  

ett hållbart samhälle genom att:  

• använda IT för att främja en ekologisk hållbar utveckling,  

• bidra till att minska transporters miljö- och hälsopåverkan genom användning av IT,  

• inordna IT-utrustningen i ett hållbart kretslopp.  

Regeringen menade vidare att de prioriterade områdena behövde preciseras något i 
förhållande till den tidigare propositionen. Nu föreslogs tre nya prioritetsområden:  

• att öka tilliten till IT 

• att öka kompetensen att använda IT samt 

• att öka tillgängligheten till informationssamhällets tjänster 

Till dessa tre områden kopplades ett handlingsprogram för de statliga insatserna där fokus 
också låg på användningen av IT. 

I propositionen aviserade regeringen också att man fortsatt inte skulle lämna en årlig 
redogörelse till riksdagen. Givet den snabba utvecklingen och det faktum att IT-politiken 
griper in över alla politikområden gjorde, enligt regeringen, att samlade allmänna 
redogörelser inte alltid är så effektiva. Riksdagen hade inget att invända mot detta men 
pekade på att det vore angeläget med fördjupad uppföljnings- och utvärderingsinformation 
för särskilda områden.20 

Regeringen pekar också på betydelsen av uppföljning och utvärdering. Den andra IT-
propositionen innehöll alltså ett relativt stort antal mål. Det finns viss svårighet att utläsa 
prioriteringar men inriktningen mot den horisontella IT-politiken är tydlig. Återigen lyfter 
regeringen fram betydelsen av användning av tekniken och av delaktighet där man talar om 
”breddsatsning”.  
                                                 
20 Trafikutskottets betänkande 1999/2000: TU 9, sid. 74. 
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2.2.4 Den tredje IT-propositionen 
I den tredje, och senaste, IT-propositionen, Från IT-politik för samhället till politik för IT-
samhället, revideras de IT-politiska målen återigen. Här förs också en mer utförlig 
diskussion kring utvärdering och uppföljning av IT-politiska insatser.  

Under förarbetet med propositionen hade regeringen bl.a. låtit ITPS utvärdera den svenska 
IT-politiken. Resultatet redovisades i rapporten En lärande IT-politik för tillväxt och 
välfärd (se nedan).21  

Regeringen valde i den tredje IT-propositionen att föreslå ett reviderat övergripande mål. 
Det nya huvudmålet föreslås vara att Sverige skall vara ett hållbart informationssamhälle 
för alla. 

Detta mål är tänkt att fungera som ledstjärna för hela området och det preciseras i tre 
delmål där uppföljningen är tänkt att ske (sid. 40): 

1. IT ska bidra till förbättrad livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen för 
människor och företag (Kvalitet).  

2. IT ska användas för att främja hållbar tillväxt (Hållbar tillväxt). 

3. En effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet ska finnas 
tillgänglig i alla delar av landet, bl.a. för att ge människor tillgång till interaktiva 
offentliga e-tjänster (Tillgänglighet och säkerhet).  

Dessa tre delmål ersätter de 18 inriktningsmålen och de tre prioriterade områdena som 
riksdagen beslutade om år 2000. Regeringen menar vidare att delmål 1, Kvalitet, och 
delmål 2, Hållbar tillväxt, avser effekterna av IT i samhället, medan delmål 3, 
Tillgänglighet och säkerhet, gäller viktiga redskap i politiken för informationssamhället. 
För samtliga tre delmål poängterar regeringen att dessa är mer allmänt formulerade och att 
de kommer att konkretiseras i åtgärder på respektive område. På så sätt ska uppföljningen 
underlättas.  

Utöver de tre (riksdagsbundna) målen menade regeringen att man hade för avsikt att också 
prioritera insatserna dels för att skapa ett bättre förtroende för IT, dels att utveckla 
formerna för samordning och uppföljning av politiken.  

I den tredje IT-propositionen är frågor kring målformulering och kring uppföljning mer 
centrala än tidigare. Antalet mål minskar, från 18 inriktningsmål till tre delmål. I övrigt 
föreslår regeringen inga större förändringar vad gäller politikens inriktning. Delaktighet 
och att ”informationssamhället blir inkluderande, inte exkluderande” utgör ledord. 
Dessutom står användning i fokus. Utvecklingen är främst marknadsledd men det finns 
roller för staten, t.ex. se till att det finns en infrastruktur tillgänglig i hela landet och att 
stimulera och underlätta utveckling och införande av IT i offentliga verksamheter.  

2.2.5 Bredbandsstrategi för Sverige 
I november 2009 presenterade regeringen en bredbandsstrategi för att tydliggöra politikens 
inriktning.22 Som övergripande mål anger regeringen att ”Sverige ska ha bredband i 
världsklass”. Två mer konkreta målsättningar anges: 

                                                 
21 ITPS (2003). 
22 Näringsdepartementet (2009b). 
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• År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s. 

• År 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten.  

Inriktningen är fortfarande att utvecklingen primärt bör vara marknadsdriven och att 
statens uppgift är att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för 
utvecklingen. Regeringen poängterar också ”att den stödpolitik som hittills funnits har 
tjänat ut” (sid. 5). Samtidigt understryks betydelsen av att hela landet får tillgång till 
bredband och att det finns behov av riktade insatser (sid. 39). Regeringen aviserar ett 
forum för dialog och samverkan om tillgång och utbyggnad av bredband med deltagare 
från bl.a. PTS, länsstyrelser, organ med ansvar för regionala tillväxtfrågor, kommuner, 
operatörer och intresseorganisationer.   

2.3 Målet för sektorn elektronisk kommunikation 
Målet för sektorn elektronisk kommunikation (Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr 
2002/03:228) är följande:  

Enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva och säkra elektroniska 
kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna skall ge största möjliga utbyte 
när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. Sverige skall i 
ett internationellt perspektiv ligga i framkant i dessa avseenden. De elektroniska 
kommunikationerna skall vara hållbara, användbara och tillgodose framtidens behov. 
De främsta medlen för att uppnå detta skall vara att skapa förutsättningar för en 
effektiv konkurrens utan snedvridningar och begränsningar samt att främja 
internationell harmonisering. Staten skall ha ett ansvar på områden där allmänna 
intressen inte enbart kan tillgodoses av marknaden.23 

2.4 Den horisontella IT-politiken 
IT-politiken har ända sedan den började formuleras för ett 15-tal år sedan haft en 
horisontell karaktär. Regeringen har i de tre IT-propositionerna understrukit att IT-
politiken har en viktig roll i att bidra till ökad måluppfyllelse inom andra politikområden. 
En viktig roll för IT-politiken blir då att samordna och driva IT-frågorna inom olika 
politikområden framåt. I budgetpropositionen 2009/2010:1, UO22 sid. 87 uttrycker sig 
regeringen på följande vis: 

”Insatserna syftar till att den tekniska utvecklingens möjligheter ska utnyttjas på bästa 
sätt inom alla samhällsområden, för att bidra till politiska mål såsom hållbar tillväxt 
och ökad livskvalitet.” 

I den första IT-propositionen formulerade regeringen sig enligt följande: 

”IT har inte något egenvärde i sig. Även utvecklingen på detta område måste relateras 
till grundläggande behov hos individ och samhälle. Insatserna inom IT området måste 
därför bli en del av en sammanhållen vision om vilken samhällsutveckling vi önskar och 
underordnas de övergripande mål som i demokratisk ordning läggs fast för olika 
samhällsområden. Det Sverige behöver är därför ingen fristående statlig IT-politik utan 
en politik för skilda samhällsområden som på bästa sätt tar vara på informations- och 
kunskapssamhällets möjligheter. För att skapa samsyn kring insatserna på IT-området 
behövs dock gemensamma mål för användningen och utvecklingen av IT.” (sid. 14) 

                                                 
23 Regeringens proposition 2009/10:1, UO 22 sid. 89 
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I den andra IT-propositionen menar regeringen att det ”… krävs målmedvetna insatser 
inom varje politikområde. Dessa insatser sker naturligtvis inte för IT-politikens skull. IT är 
ett redskap som kan underlätta uppnåendet av målen inom ett antal politikområden.” (sid. 
25) 

Tredje IT-propositionen slutligen, menar regeringen att ”IT berör alla sektorer i samhället. 
En del av IT-frågorna är dock så sammanbundna med respektive verksamhet att de helt 
eller huvudsakligen måste hanteras inom respektive sektor. Kärnan i politiken för 
informationssamhället är de frågor som har mer generell och gränsöverskrivande 
betydelse.” (sid. 33) 

I den utvärdering som ITPS gjorde av IT-politiken diskuterades behovet av en horisontellt 
samordnad politik.24 ITPS slutsats var att det fanns starka skäl att behålla detta 
horisontella, sammanhållande perspektiv under en överblickbar framtid. Det var främst två 
skäl som lyftes fram: det ena är de synergieffekter som finns mellan politikområdena där 
IT-politiska insatser inom ett område kan få positiva effekter också på måluppfyllelse i ett 
annat. Utan den horisontella politiken finns risk för suboptimering. Det andra skälet, enligt 
ITPS, var att tämligen få politikområden ännu hade påbörjat ett planmässigt arbete med att 
se hur IT kan användas inom det egna området.  

Det finns alltid svårigheter att formulera och genomföra politik som är av horisontell 
karaktär. Det ansvariga departementet, vilket under en längre tid har varit 
Näringsdepartementet, kan ta initiativ och driva IT-politiken framåt men själva medlen och 
genomförandet för många av frågorna ligger inte sällan inom andra politikområden och 
följaktligen ligger ansvaret på andra departement. Ett viktigt undantag utgör givetvis 
infrastrukturfrågorna där Näringsdepartementet har förfogat över ca 5,25 mdr till 
infrastruktursatsningar och infrastrukturrelaterade frågor t.ex. säkerhet och robusthet.  

Det här innebär att för att driva politiken krävs en viss grad av ”frälsningsinsatser”. Det 
gäller att få andra politikområden att prioritera IT-politiska satsningar och se betydelsen av 
dem. Hur en sådan koordinering och bedrivande av politik ska ske är i praktiken inte 
självklart och olika modeller har använts. Efter den första IT-propositionen fungerade IT-
skrivelserna till viss mån som detta verktyg. Mellan den andra och den tredje IT-
propositionen fanns den IT-politiska strategigruppen (2003-2006) som kom att vara något 
av en hybridorganisation med såväl externa resurser som resurser internt i 
Regeringskansliet. Strategigruppen var betydelsefull för att öka dialog och kännedom i 
olika grupper men hade också ett komplicerat förhållande till ”linjearbetet” i 
Regeringskansliet, vilket försvårade beredningen av förslag. Efter den tredje IT-
propositionen har det inte funnits någon samordnande resurs utöver den som ligger i den 
reguljära departementsorganisationen, dvs. främst det arbete som Näringsdepartementets 
enhet för IT-politik driver.   

Många diskussioner har förts kring behovet av både en IT-politik, ett ansvarigt statsråd och 
ett ansvarigt departement. Behövs verkligen detta och kan inte IT-frågorna drivas inom 
respektive politikområde? Ett vanligt argument är att det på sikt inte kommer att finnas ett 
behov av en särskild politik för IT-området, i stället kommer IT:s möjligheter att 
effektivisera och förbättra verksamheten inom alla politikområden, och därmed bidra till 
en ökad måluppfyllelse, att tas tillvara inom respektive område. Många menar dock, t.ex. 
ITPS i sin utvärdering 2003, att det under en övergångstid finns ett behov av någon form 
av sammanhållande drivkraft och gemensamt uppställda mål inom IT-området, annars 
                                                 
24 ITPS (2003) sid. 155 ff 
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finns en risk att inte möjligheterna tas tillvara inom vissa områden. Här argumenterar vissa 
också, nu senast branschorganisationen IT- och Telekomföretagen, för att denna 
samordning organisatoriskt bör ligga i Statsrådsberedningen och inte som i dag, i 
Näringsdepartementet.25 Frågan är då när det är rätt tillfälle att överge den särskilda IT-
politiken och helt överlämna ansvaret att driva frågorna till respektive politikområde. 
Regeringens bedömning har hittills varit att denna tidpunkt ännu inte infunnit sig. 

2.5 Om behovet av uppföljning och utvärdering av IT-politiken 
Behovet av uppföljning och utvärdering och i detta sammanhang behovet av statistik på 
IT-området har successivt lyfts fram allt mer i propositioner och i riksdagsbehandling. 
Resultaten av den inventeringen av dels statistik och indikatorer, dels uppföljningar och 
utvärderingar återfinns i kapitel 3 nedan.  

När det gäller uppföljningsbara mål, uppföljning och utvärdering av de IT-politiska 
insatserna är den första IT-propositionen knapphändig. Något samlat resonemang kring 
uppföljning förs inte. Däremot diskuteras statistikförsörjningen på IT-området och 
regeringen pekar på att denna behöver utvecklas och göras mer ändamålsenlig i syfte att 
belysa utvecklingen (sid. 92). Regeringen har dock tidigare gett SIKA (Statens institut för 
kommunikationsanalys) extra resurser för att bygga upp ett samlat system och pekade på 
att man skulle återkomma i frågan om IT-statistikens utveckling. 

Som nämndes ovan begärde riksdagen att få löpande redovisningar av utvecklingen på IT-
området vilket ledde till tre samlade redogörelser (IT-skrivelserna). 

I den andra IT-propositionen pekar regeringen på behovet av indikatorer för att följa upp 
och utvärdera det IT-politiska målet och IT-politikens inriktning. Regeringen menar vidare 
att en förbättrad IT-statistik är av stor vikt för att utvärdering av måluppfyllelsen ska kunna 
ske (sid. 31). Rent konkret lämnas dock få förslag till en mer systematiserad uppföljning. I 
stället hänvisas till det uppdrag SIKA då hade för att utreda uppbyggnaden av ett samlat 
system för IKT-statistik.  

I riksdagsbehandlingen även denna gång tog utskottet upp frågan om uppföljning och 
utvärdering.  

”En utvecklad rapportering och en förbättrad IT-statistik är därför av stor vikt för att 
utvärdering av måluppfyllelsen skall kunna ske. Det är också enligt utskottets mening 
angeläget att en strategi utformas för vilken resultatinformation som skall lämnas och 
till vem samt när uppföljning och utvärdering skall ske och hur det skall gå till. Det 
finns även ett behov av en samlad och sektorsövergripande uppföljning.” 
(1999/2000:TU9 sid. 74) 

Den tredje IT-propositionen, slutligen, är den som mest utförligt behandlar frågor kring 
uppföljning och utvärdering av de IT-politiska målen (behandlas främst i kapitel 20 i 
propositionen). Regeringen menar att en samlad utvärdering bör göras av dels det 
övergripande målet för informationssamhället, dels de tre målen. Dessutom bör de två 
ytterligare områden som pekas ut (förtroende för IT samt samordning av politiken) 
utvärderas. Regeringen understryker att uppföljningen ska ske med hjälp av indikatorer. 
Särskild uppmärksamhet ägnas IT-statistiken. Regeringen menade att denna borde tas fram 
decentraliserat inom respektive myndighets sektorsansvar.   

                                                 
25 IT & Telekomföretagen (2009) sid. 70 
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Någon samlad utvärdering av målen eller av arbetet med att öka förtroendet för IT och 
förbättra samordningen av politiken har inte gjorts sedan den senaste propositionen. 
Resultatredovisningen sker i stället årligen, främst i budgetpropositionen, men något mer 
samlat initiativ har alltså inte tagits. 
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3 Underlaget för och uppföljningar  
av IT-politiken  

Detta kapitel består av tre huvudsakliga avsnitt. För det första redovisar Tillväxtanalys 
tidigare initiativ som tagits för att på olika sätt koordinera statistikinsamling. För det andra 
redogörs för utvärdering och uppföljning av politiken för informationssamhället som 
helhet som genomförts under de senaste åren. För det tredje, slutligen, redovisas några 
myndigheter och aktörer som har en uttalad roll att producera IT-relaterad statistik.  

3.1 Tidigare arbete för att sammanställa statistik på IT-
området 

3.1.1 Regeringens uppdrag till SIKA om samlat system för IT-statistik 
1998-2001 

SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys) fick 1998 i uppdrag av regeringen att 
utreda uppbyggnaden av ett samlat system om modern informations- och 
kommunikationsteknik.26 Bakgrunden var ett ökat behov av statistik. Regeringen 
konstaterade att användningen av IT berör alla samhällssektorer och samhällsnivåer vilket 
gör det svårt att få både relevant och uttömmande statistisk belysning av IT-området. SIKA 
skulle därför – med utgångspunkt i den nationella IT-strategin som formulerats i den första 
IT-propositionen – föreslå ett samlat system.  

SIKA redovisade sina resultat i juni 2001.27 SIKA pekade i sitt förslag på det faktum att 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) berör alla delar av samhället och får allt 
större betydelse. För att bygga upp en modell krävs att man skapar olika delområden till 
vilken man anlägger flera olika perspektiv. SIKA:s förslag var omfattande och innehöll 
både förslag till struktur, ansvar, samordning och informationsspridning och förslag till 
vilken statistik som bör samlas in. Kostnaden beräknades till drygt 10 miljoner kronor/år.  

Ser man till ämnesområden föreslog SIKA följande: 

• Företagens IKT-användning, bl.a. om företagens tillgång till och användning av IKT. 
Här föreslogs SCB bli IKT-ansvarig myndighet.  

• Offentliga sektorns IKT-användning där Statskontoret föreslogs bli IKT-ansvarig 
myndighet. 

• Organisationer och föreningars IKT-användning där SIKA föreslog att SCB skulle få 
ett särskilt uppdrag. 

• Individers IKT-användning där SIKA skulle bli ansvarig myndighet. 

• Arbete, bl.a. uppgifter om arbetsskador. Arbetsmiljöverket föreslogs bli ansvarig 
myndighet.  

• Brott – säkerhet där PTS inledningsvis föreslogs få ansvaret för IT-incidenter och där 
BRÅ skulle ansvara för uppgifter om företag.  

                                                 
26 Kommunikationsdepartementet (1998). 
27 SIKA (2001) SIKA lämnade också delrapporter 1999 och 2000. 
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• FoU inom IKT-området. SIKA föreslog att SCB skulle få ansvaret att ta fram FoU-
statistik relaterade till IT-området.  

• Hälso- och sjukvård. Här valde SIKA att föreslå fyra delområden: intern användning 
inom hälso- och sjukvården (ingår i avsnittet offentlig sektors användning av IKT), 
inbyggda system där IT är en central del i styrning av avancerade system t.ex. robotar 
eller röntgensystem (ingår i avsnittet inbyggda system), användning av telemedicin 
samt IT-baserade hjälpmedel och IT-stöd. Socialstyrelsen föreslogs bli ansvarig för de 
två sistnämnda områdena. 

• Inbyggda system. SIKA föreslog att Vinnova skulle få i uppdrag att driva ett 
utvecklingsprojekt inom området. Vidare föreslogs Socialstyrelsen få i uppdrag att 
kartlätta förekomsten, användningen och investeringskostnaderna av avancerade 
system, bl.a. inom hälso- och sjukvården. 

• Infrastruktur. PTS föreslogs få i uppdrag att ansvara för statistik inom 
infrastrukturområdet. Vidare föreslogs Statskontoret få i uppdrag att driva ett arbete 
kring definitioner och innehåll i den ”mjuka infrastrukturen”, t.ex. standarder och 
gemensam terminologi.  

• Kultur föreslog man att det skulle hanteras inom ramen för individers IT-användning.  

• Miljö där SIKA föreslog att Naturvårdsverket skulle få i uppdrag att studera 
kopplingarna mellan IKT och miljö. 

• Transporter där SIKA föreslog att den egna myndigheten skulle initiera 
undersökningar för att kartlägga transportsektorns användning av IKT och att man 
skulle fortsätta att studera individers kommunikationsvanor.  

• Utbildning utgjorde ett av de prioriterade områdena i regeringens IT-strategi. SIKA 
föreslog att Skolverket och Högskoleverket skulle bli ansvariga för att löpande följa 
hur IKT används i skolan resp. omfattning av IKT-relaterade utbildningar. Vidare 
föreslogs att Statens kulturråd, AMS och SCB skulle få ansvar för att följa 
folkbildningen, arbetsmarknadsutbildningen resp. personalutbildningen inom området, 
liksom distansutbildningen. ITPS föreslogs följa IT-kompetensfrågor. 

• IKT-branschen. Här föreslog SIKA att SCB fortsatt skulle inkludera uppgifter om 
IKT-företagen i Företagsstatistiken. Vidare föreslogs att ITPS skulle ta hand om 
elektronikföretag och IT-relaterade tjänster. Radio- och TV-verket föreslogs ta hand 
om uppgifter om medieföretag och SIKA själva om teleföretag.  

SIKA:s förslag remitterades och många remissinstanser instämde i behovet av statistik på 
IT-området.28 Generellt menade de flesta att det krävs former för samordning, men menade 
att SIKA:s kostnadsuppskattning var allt för ospecificerad och att förslaget till organisation 
var allt för komplicerat och oöverskådligt. Vidare ansåg flera att den internationella 
statistiken borde ha inkluderats i större utsträckning.  

Frågan om ett samlat system för IKT-statistik kom att diskuteras under flera år. Frågor som 
finansiering, omfattning, samordning och fördelning av ansvar var samtliga svåra att 
avgöra. Regeringens hållning blev slutligen följande: regeringen menade att eftersom IT-
statistik inte kan betraktas som en egen sektor är det heller inte motiverat att utse en 

                                                 
28 Näringsdepartementet (2001). 
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särskild samordnare av IT-statistiksystemet.29 I stället ska IT-statistik vara en aspekt av 
myndigheternas ansvar för sektorstatistik i enlighet med hur IT-frågorna i övrigt 
behandlas. Regeringen hade redan tidigare också givit medel till SIKA för att 
sammanställa och publicera IT-statistik (se nedan).30 

3.1.2 SIKA:s faktaböcker om IKT 2000-2004 
Under åren 2000-2004 publicerade SIKA en bok, Fakta om informations- och 
kommunikationsteknik, som utgjorde en sammanställning och viss analys av befintlig 
statistik rörande tillgång och användning av IT. Sammanlagt publicerades fyra böcker 
vilka finansierades av Näringsdepartementet. Avsikten var att ge en samlad beskrivning av 
frågor med bäring på IT, t.ex. tillgång till infrastruktur och kompetens och användning av 
IT i företag och bland privatpersoner.  

3.1.3 Nätverket för IT-statistik 2003-200731 
Mellan 2003 och 2007 samordnade SCB ett nätverk för IT-statistik. Nätverket bildades på 
initiativ av SCB:s generaldirektör som bjöd in myndigheter som är antingen producenter 
eller beställare av IT-statistik. Tanken var att nätverket skulle samordna den statistik om IT 
som produceras av svenska myndigheter, bl.a. för att undvika att belasta individer och 
företag i onödan och undvika onödigt dubbelarbete. Det betonades att statistik om IT ännu 
till stora delar inte var officiell och därför inte följde de regelverk som sådan statistik har 
att efterleva, bl.a. med avseende på överblick över vilken statistik som produceras. 
Ytterligare ett syfte var att identifiera områden där det saknades statistik. Följande 
myndigheter deltog i nätverket: Arbetsmiljöverket, Högskoleverket, Konjunkturinstitutet, 
Post- och telestyrelsen, Radio- och TV-verket, SCB, SIKA, Skolverket, Statens kulturråd, 
Nutek (i dag Tillväxtverket), ITPS (i dag Tillväxtanalys) och Vinnova. 

Nätverket publicerade tre lägesrapporter gällande åren 2004, 2005, 2006 som syftade till 
att ge en överblick över vilken IT-statistik som produceras och av vem.32 Nätverket 
upphörde i sin ursprungliga form 2007 och har sedan fortlevt i en mer informell struktur. 
SCB har idag en hemsida (”portal”) där man länkar till dessa statistikproducenter. Där 
finns också en förteckning över den IT-statistik som myndigheterna producerar och som 
uppdateras årligen.33 I Bilaga 1 presenteras denna statistik.  

Några av de centrala undersökningarna som SCB genomför årligen, Företagens 
användning av IT och Privatpersoners användning av datorer och Internet, är sedan 2008 
del av Sveriges Officiella Statistik. Dessa undersökningar är också EU-harmoniserade. I 
och med att de blivit officiell statistik medföljer även krav på överblick av statistiken och 
på att göra den tillgänglig vilket i viss mån minskat behovet av nätverket för IT-statistiks 
sammanställningar. Den senaste undersökningen om näringslivet inkluderade också en 
undersökning av företagens utgifter för IT (”IT-investeringar”, utgifter och investeringar 
dock definitionsmässigt olika saker) för första gången.34 Undersökningen är årlig sedan 
2006 men resultat presenterades först 2008. Från och med 2008 ingår undersökningen i 

                                                 
29 Regeringens proposition 2004/05:175 sid 290. 
30 Näringsdepartementet (2000). 
31 www.scb.se/Pages/Standard____185347.aspx 
32 SCB (2004), SCB (2005), SCB (2007). 
33 http://www.scb.se/Pages/SubjectArea____15164.aspx . 
34 www.scb.se/Pages/Product____158243.aspx . 
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den officiella statistiken (vilket innebär svarsplikt). Från och med 2010 blir den EU-
harmoniserad men är frivillig så alla EU-länder kommer inte att genomföra den.  

3.2 Gjorda utvärderingar och uppföljningar av politiken för 
informationssamhället 

Målen som regering och riksdag har satt upp för politiken för informationssamhället är av 
tämligen övergripande karaktär även om ambitionen är och har varit att utveckla dessa för 
att förbättra förutsättningar för uppföljning och utvärdering. Inte minst riksdagen har 
framfört betydelsen av detta. Den huvudsakliga redovisningen av genomförda åtgärder och 
bedömningen av graden av måluppfyllelse sker årligen i budgetpropositionen.  

Regeringen gav dessutom år 2003 ITPS i uppdrag att utvärdera IT-politiken. Uppdraget var 
omfattande och tanken var att resultaten skulle kunna fungera som underlag för 
avvägningar mellan olika sakområden inom IT-politiken, roll- och ansvarsfördelning, 
inriktning och omfattning osv. Utvärderingen var ett viktigt underlag i arbetet med den 
tredje IT-propositionen.  

Ekonomistyrningsverket, ESV, fick 2004 i uppdrag att studera måluppfyllelsen av de 18 
inriktningsmålen i den andra IT-propositionen. Nedan redogörs för regeringens 
ställningstaganden och bedömningar under de senaste åren. 

3.2.1 Övergripande resultatredovisning i budgetpropositionen35 
Eftersom IT-politiken är omfattande och bred är det komplicerat att göra en samlad 
resultatredovisning. Tillväxtanalys kan redan här konstatera att regeringen inte presenterar 
någon samlad redovisning av insatser och uppföljning mot de IT-politiska målen. Generellt 
karaktäriseras redovisningen av redogörelser av genomförda insatser och en beskrivning av 
politikens inriktning. Någon strukturerad diskussion kring måluppfyllelse och utveckling 
över tiden för området som helhet förs knappast. Redovisningen varierar också något från 
år till år även om man kan ana en ambition att utveckla, strömlinjeforma och skapa 
kontinuitet. Redan när regeringen föreslog målen i den tredje budgetpropositionen 
framgick dock att dessa var av mer allmän karaktär och att de skulle konkretiseras i 
åtgärder på respektive område. Huruvida en samlad diskussion om målen på området är 
eftersträvansvärd eller inte gör vi ingen bedömning av. Vi kan endast konstatera att någon 
sådan inte görs.  

Som nämnts tidigare har IT-politiken ett övergripande mål som preciseras i tre delmål: 

Övergripande mål: Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla. 

Delmål: 

1. IT ska bidra till förbättrad livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen för 
människor och företag (Kvalitet).  

2. IT ska användas för att främja hållbar tillväxt (Hållbar tillväxt). 

3. En effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet ska finnas 
tillgänglig i alla delar av landet, bl.a. för att ge människor tillgång till interaktiva 
offentliga e-tjänster (Tillgänglighet och säkerhet). 

                                                 
35 Redovisningen bygger på budgetpropositionerna de senaste fyra åren.  
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Regeringens ansats i budgetpropositionerna är att redovisa de övergripande IT-politiska 
insatserna samt de sakfrågor som faller under Näringsdepartementets ansvarsområde, t.ex. 
tillgänglighet (fokus på bredband), informationssäkerhet och elektroniska 
kommunikationer när man diskuterar resultat inom politiken för informationssamhället 
(utgiftsområde 22). Övriga IT-politiska insatser ska följas upp och redovisas i anslutning 
till respektive utgiftsområde.  

Delmål 1 

I budgetpropositionen för 2008 framgår detta tydligt när regeringen redovisar resultaten för 
delmål 1 kvalitet36 och skriver ”Användningen av IT och IT-politikens mål genomsyrar 
samtliga politikområden på flera olika sätt. Resultaten av åtgärder med anknytning till IT-
politiken redovisas i anslutning till respektive utgiftsområde.”37 Man lyfter också särskilt 
fram några insatser som genomförts inom andra utgifts- och politikområden, t.ex. IT-
strategin för vård och omsorg och utvecklingen inom elektronisk förvaltning. I 
budgetpropositionerna för 2009 och 2010 är skrivningarna inte lika tydliga och kopplingen 
till IT-politiska insatser inom andra utgiftsområden görs inte lika explicit. Någon 
läsanvisning ges inte för att få en övergripande bedömning av politiken för informations-
samhället.  

Läser man t.ex. i UO9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg, för 2008 och 2009 finner 
man inte heller någon explicit hänvisning till IT-politiken. Regeringen ger en utförlig 
redogörelse för den nationella IT-strategin för vård och omsorg men den kopplas inte 
uttryckligen ihop med regeringens övergripande IT-politik.  

Den redovisning av resultat som sker inom UO22 fokuserar på e-inkludering och på 
funktionshindrades tillgång till elektroniska tjänster där det bl.a. under 2008/2009 tagits 
initiativ för att inte minst på EU-nivå arbeta med frågor kring e-inkludering.  

Delmål 2 

Delmål 2 handlar om IT:s betydelse för hållbar tillväxt. Regeringen redogör t.ex. för 
företagens IT-användning och tillgång till bredband där redovisningen bygger på den 
uppföljning som görs inom ramen för EU:s IT-politiska program i2010. De redovisar också 
allmänt regeringens inriktning inom området IT och hållbar tillväxt.  

Delmål 3 

Resultatredovisningen som ges inom UO22, har viss tyngdpunkt på mål 3, tillgänglighet 
och säkerhet. Detta är givetvis rimligt eftersom detta är områden som ligger under 
Näringsdepartementets ansvarsområde och en omfattande infrastruktursatsning 
(”bredbandsstödet”) lanserades i samband med den andra IT-propositionen våren 2000. 
Totalt har ca 5,25 mdr kronor avsatts till infrastrukturutbyggnad. Regeringen har löpande 
redovisats hur medlen använts och kan i budgetpropositionen för 2009 konstatera att enligt 
PTS är det endast ca 1300 hushåll som saknar förutsättning för tillgång till bredband.38 När 
det gäller informationssäkerhet redovisas gjorda insatser och regeringens inriktning 

                                                 
36 IT ska bidra till förbättrad livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen för människor 
och företag. 
37 Regeringens proposition 2007/08:1, UO 22 sid 111  
38 Enligt en utredning Bredband 2013 menar man emellertid att 145000 personer och 39000 
arbetsställen saknar förutsättningar för bredband. Skillnaden beror på att utredningen bl.a. ställer 
högre krav på överföringskapacitet.  
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tydliggörs. Generellt går det att se ökat fokus på informationssäkerhetsfrågorna och 
betydelsen av säkerhet och robusthet lyfts fram.  

Någon samlad bedömning om huruvida mål 3 om tillgänglighet och säkerhet uppfylls gör 
inte regeringen. Den del av målet som handlar om att ge tillgång till interaktiva offentliga 
e-tjänster behandlas ju också under ett annat politikområde. När det gäller tillgänglighet 
kan man dock konstatera att en stor andel av Sveriges befolkning i dag har tillgång till 
infrastruktur med hög överföringskapacitet och att andelen har ökat varje år.  

3.2.2 ITPS utvärdering 
Den utvärdering som ITPS genomförde var mycket omfattande och inkluderade ett stort 
antal underlagsrapporter. Det bär för långt att här redogöra för alla delar men några av de 
huvudsakliga slutsatserna var följande.  

ITPS konstaterade att Sverige är på god väg att få ett brett deltagande i 
informationssamhället vilket alltså innebär att vi är på väg att uppfylla målet om ett 
”informationssamhälle för alla”. Många av de digitala klyftorna minskar, t.ex. vad gäller 
kön. Dock visade data att invandrares deltagande i informationssamhället tycktes ha 
stagnerat och många äldre stod också utanför. ITPS menade att detta borde undersökas 
närmare.  

Betydelsen av visioner, mål, strategier och effektiva utvärderingar lyftes fram i 
utvärderingen och ITPS konstaterade att Sverige hade en låg grad av politisk styrning i 
jämförelse med andra länder. Vidare saknades uppföljningsbara mål. ITPS pekade på 
vikten av de s.k. SMART-kriterierna, dvs. att en politisk åtgärd bör vara specifik, mätbar, 
accepterad, relevant och tidsatt.  

ITPS identifierade också brister vad gäller kunskapsbildning. IT-politiken berör i hög grad 
nya områden i konstant förändring där tidigare samlade erfarenheter är begränsade. Här 
blir det extra betydelsefullt med kunskapsspridning och att lära av andras erfarenheter för 
att fatta rätt beslut. Centralt i ITPS utvärdering var vad man kallade ”en lärande IT-politik” 
vilket också var titeln på utvärderingsplanen. ITPS menade att ”arbetet med att utveckla en 
politik som är uppföljnings- och utvärderingsbar måste ses som en process där val av 
politiska åtgärder och formulerandet av målsättningar baseras på tidigare erfarenheter och 
att utformningen av politiken på detta sätt successivt förbättras”.39 ITPS pekade på att det 
kontinuerligt behövs analyser och utvärderingar av olika områden men också en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad kring några av den nya IT-politikens kärnområden. ITPS menade 
vidare att det behövdes kontinuerlig bevakning av hur utvecklingen av 
informationssamhället fortskrider. Dels behövs sammanställning av internationell statistik 
och ”benchlearning” så att vi kan lära oss av goda exempel på andra platser. Dels behövs 
också mer information om IT-utvecklingen i Sverige utifrån lokala perspektiv.  

Sammanfattningsvis menade ITPS att följande tre krav borde ställas på den nya IT-
politiken: 

• Den ska vara långsiktig och fokuseras mot strategiska samhälleliga problemområden. 

• Politiken ska vara konsistent och uthållig, dvs. lärande. 

• Politiken ska vara användar- och inte producentinriktad. 

                                                 
39 ITPS (2003) sid. 16. 
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Vidare föreslogs tre teman för den framtida politiken:  

• IT-stödd verksamhetsutveckling för välstånd och tillväxt  

• Från bredband till nätsamhälle  

• Informationssamhället som ett lärande samhälle  

ITPS lämnade också detaljerade synpunkter och förslag inom respektive politikområde, 
men Tillväxtanalys väljer att inte redovisa dessa här.40  

3.2.3 Ekonomistyrningsverkets bedömning av måluppfyllelse 
Inför arbetet med den tredje IT-politiska propositionen fick ESV ett uppdrag studera 
måluppfyllelsen av de 18 IT-politiska inriktningsmålen. Arbetet redovisades i en rapport i 
september 2004.41 ESV för en diskussion kring hur man praktiskt kan arbeta med 
målstyrning, vilket delvis är beroende av vilken typ av karaktär ett mål har. ESV pekar på 
tre olika typer av mål: för det första, övergripande, långsiktiga mål (”visioner”), för det 
andra, operativa mål som används för att styra t.ex. en organisations verksamhet samt, för 
det tredje, barriärbrytande eller genombrytande mål som syftar till att mobilisera en 
organisation att bryta igenom hinder och restriktioner som begränsar verksamheten. 
SMART-kriterierna kan användas för samtliga tre typer av mål.   

 

 Övergripande, 

Vision 

Operativa, 

Produktion 

Genombrytande, 

Transformation 

S Sikta mot stjärnorna Specifika Situationsgivna 

M Moraliska Mätbara Mobiliserande 

A Angiven riktning Accepterade Argumenterande 

R Reella Realistiska Riktade 

T Tidlösa Tidsatta ”Timing” 

Källa: Ekonomistyrningsverket (2004) sid. 3 

ESV gör en genomgång av de 18 målen vilka man grupperar i åtta olika områden: tillväxt, 
sysselsättning, regional utveckling, demokrati och rättvisa, livskvalitet, jämställdhet och 
mångfald, en effektiv offentlig förvaltning samt ett hållbart samhälle. ESV konstaterar att 
på ett övergripande plan uppfylls de övergripande målen i hög grad genom att det 
genomförts en rad åtgärder som syftar till målens förverkligande. Om man däremot ser till 
målen som operativa utgångspunkter eller strategier så är bilden betydligt mer splittrad. 
ESV menar att arbetet i hög grad karaktäriseras av ett utvecklings- och 
strategiformuleringsskede och att själva genomförandet ännu saknas på många håll (även 
om det givetvis finns undantag). När det slutligen gäller målen ur ett genombrytande 
perspektiv, har målen en främjande karaktär genom att de beskriver önskade tillstånd. 

                                                 
40 Områdena var följande: Kompetensen, Tilliten, Tillgängligheten, Demokrati, IT och Hållbar 
utveckling, IT och kulturen, IT och ekonomisk tillväxt, IT i vård och omsorg, Staten som 
föregångare inom IT-användning. 
41 Ekonomistyrningsverket (2004). 



UNDERLAG FÖR IT-POLITISKA INSATSER 

38 

Framgång vad gäller måluppfyllelse blir då beroende av den mobiliserande kraft som finns. 
Någon samlad bedömning av måluppfyllelse ur detta perspektiv gör inte ESV.  

ESV resonerar kort kring modellen med många mål och menar att det finns en risk för att 
skapa ett system som är allt för komplext. Lösningen skulle här vara att systematiskt 
hänföra olika mål till utpekade myndigheter, enskilda eller i grupp.  

Slutligen menar ESV att när det gäller kvalitet i de olika kategorierna mål är SMART-
kriteriernas krav på måls verklighetsförankring centralt. För de tre kategorierna mål 
innebär det följande: 

• Övergripande mål ska vara reella.   

• Operativa mål ska vara realistiska. 

• Genombrytande mål ska vara argumenterande. 

3.3 Aktörer med löpande IT-relaterad statistikproduktion 

3.3.1 Statistiska centralbyrån – SCB  
SCB producerar och kommunicerar statistiska data. Myndigheten har också till uppgift att 
stödja och samordna det svenska systemet för officiell statistik. SCB drev under perioden 
2003-2007 Nätverket för IT-statistik vilket vi redan redogjort för ovan.  

I dag publicerar SCB två omfattande undersökningar: dels Privatpersoners användning av 
datorer och Internet, dels Företagens användning av IT. Undersökningar på dessa teman 
har genomförts sedan 2000 och avsikten är att de även fortsättningsvis ska genomföras 
årligen. Båda dessa undersökningar är sedan 2006 EU-reglerade genom en förordning och 
ett omfattande arbete sker årligen för att diskutera och harmonisera de frågeformulär som 
ska användas i respektive EU-land. Detta arbete sker inom ramen för EU:s 
statistikmyndighet Eurostat.  

Innan 2006 var situationen den att det årligen fanns en viss osäkerhet kring om 
undersökningen skulle genomföras i Sverige eller inte. Anledningen var att det inte fanns 
någon faktiskt skyldighet att delta och att finansieringen av undersökningen var osäker. I 
praktiken kom dock undersökningen att genomföras varje år. Denna osäkerhet är borta 
idag eftersom undersökningarna nu är EU-reglerade.  

Ledtiderna för produktionen av dessa undersökningar är långa. I praktiken rör det sig om 
nästan två år från det att man inlett diskussionerna i arbetsgrupper inom Eurostat kring 
vilka frågor och perspektiv som ska inkluderas till dess att den färdiga statistiken 
produceras. Samtidigt ger undersökningarna en möjlighet till jämförelser med övriga 
medlemsstater i EU och data för deltagande länder finns i fritt tillgängliga databaser.  

SCB:s undersökningar har utvecklats till att ge fyllig information inte bara om olika 
gruppers tillgång till datorer eller Internet utan också om för vilka syften och hur Internet 
används, t.ex. e-handel, sociala nätverk och mobil användning. Undersökningen av 
företags användning innehåller förutom frågor kring tillgång och användning av Internet, 
t.ex. frågor kring elektroniska affärsprocesser och programvaruutveckling. Dessutom görs 
en undersökning om IT-utgifter (”IT-investeringar” som kan komma att bli EU-reglerade i 
framtiden). År 2008 genomfördes på uppdrag av .SE också en separat undersökning av 
små företag med 1-9 anställda.  
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Varje år fokuseras ett visst tema. Temat år 2010 är IT-säkerhet för båda undersökningarna 
(företag och individer). Det finns även visst utrymme att lägga till frågor av nationellt 
intresse, t.ex. har frågor om IT och miljö lagts till i 2009 års företagsundersökning. 

SCB publicerar dessutom en hel del statistik som belyser olika aspekter av hur 
informationssamhället utvecklas. I ULF-undersökningarna (Undersökningarna av 
levnadsförhållanden) beskrivs privatpersoners tillgång till dator och Internet i hemmet. I 
konsumentprisindex (KPI) som beräknas månadsvis, finns prisutveckling för t.ex. 
datorutrustning och teletjänster och utrustning. Vidare innehåller t.ex. 
Arbetskraftsbarometern som genomförs årligen, rekryteringsläget för IT-relaterade yrken 
t.ex. programmerare och ingenjörer inom elektronik och data.  

SCB deltar också i internationellt utvecklingsarbete på området. Förutom deltagandet i 
Eurostats arbetsgrupper har SCB t.ex. varit aktiv inom olika arbetsgrupper inom OECD. 

3.3.2  Statens institut för kommunikationsanalys – SIKA  
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) är en myndighet under 
Näringsdepartementet med tre huvudsakliga ansvarsområden inom transport- och 
kommunikationsområdet: 

• att ta fram utredningar, analyser och annat beslutsunderlag åt regeringen  

• att utveckla prognos- och analysmetoder samt  

• att ansvara för den officiella statistiken. 

SIKA kommer under våren 2010 att beröras av en omstrukturering av myndigheterna inom 
transportområdet. SIKA, Vägverket och Banverket kommer att läggas ner och två nya 
myndigheter, Trafikanalys och Trafikverket, kommer att bildas.  

Det är tydligt att SIKA främst verkar inom transportområdet. Kommunikationsfrågor i 
bredare mening som också inkluderar IT och elektronisk kommunikation utgör endast 
mindre delar av SIKA:s verksamhet. SIKA har dock det officiella statistikansvaret för 
statistik om televerksamhet. Denna statistik beskriver telesektorn med avseende på 
infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi. Syftet är att redogöra för den svenska 
telemarknadens tillstånd. Undersökningen bedrivs i samarbete mellan SIKA, SCB och 
PTS. Det är PTS som samlar in statistiken (där man också ställer fler frågor inom ramen 
för andra undersökningar). Statistikens främsta användningsområde är att den används av 
SCB i nationalräkenskaperna. Dessutom används den i EU-statistik om telemarknaden. 
SIKA presenterade den tidigare som en tryckt rapport men, sedan två år tillbaka publiceras 
den endast som excel-ark på nätet.  

SIKA genomför också kommunikationsvaneundersökningar (KOM) som kartlägger 
individers kontakter via telefon, e-post, brev, fax, tele-/videokonferenser och Internet. 
Undersökningen är en utvidgning av SIKA:s resvaneundersökning. KOM bedrevs som ett 
utvecklingsprojekt under åren 1996-2002. Den första reguljära 
kommunikationsvaneundersökningen genomfördes 2003-2004 och publicerades i 
december 2006 (SIKA rapport 2006:32). Tanken var att den skulle genomföras vartannat 
år men så har det inte blivit.  

Kommunikationsvaneundersökningen är mycket omfattande och genomförs som en 
intervjuundersökning. För att se om det går att finna andra och mindre resurskrävande 
metoder har SIKA genomfört en KOM-undersökning under våren 2009, en 
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provundersökning (enkät) med fokus på individers kontakter. De som svarar på enkäten får 
redogöra för sina kontakter under en mätdag, vilket medium användes, vilket var syftet, 
var befann man sig osv. SIKA har ännu inte fattat något beslut om hur de ska gå vidare 
med denna typ av undersökning. Av intresse skulle t.ex. kunna vara hur individers 
kontaktmönster förhåller sig till deras resvanor.  

Resvanor undersöks i nationella resvaneundersökningar, först i Riks-RVU under perioden 
1994–1998, sedan i RES 1999-2001. Senast genomförda undersökningen är RES 2005-
2006. 

SIKA förbereder för närvarande nästa stora RES som kommer att genomföras med början i 
januari 2010. Resultat blir sannolikt tillgängligt under första halvåret 2011. De har redan 
genomfört en provundersökning. 

SIKA har heller inte haft någon omfattande analysverksamhet inom IT-området men 
myndigheten fick hösten 2007 i uppdrag av regeringen att göra en utredning om 
förekomsten av digitala klyftor: ”att samla in och sammanställa kunskap om vilka insatser 
som har gjorts och görs för att överbrygga digitala klyftor samt vilken forskning som 
bedrivs på området”. Uppdraget redovisades i SIKA rapport 2007:6, Digitala klyftor – 
Insatser för att överbrygga dessa.  

Rapporten redovisar befintlig statistik men också en sammanfattning av forskningsläget 
som SIKA såg det 2007 om digitala klyftor och begreppets relevans för olika grupper. Då 
det gäller åtgärder för att överbygga digitala klyftor betonar SIKA att det inte är tillräckligt 
med en utbyggd infrastruktur utan det behövs också insatser för att öka kunskaperna och 
skickligheten att använda informationstekniken. 

I december 2007 redovisades uppdraget (SIKA rapport 2007:6). I rapporten hävdas bl.a.   
att det görs mycket arbete för att minska de digitala klyftorna. I många fall finns det 
intressegrupper som jobbar för att minska särskilda digitala klyftor, t.ex. PRO med äldre 
och skolorna med yngre. Det finns dock en grupp som inte är företrädd på samma sätt, 
nämligen invandrarna. Här ser SIKA att det finns utrymme för mer insatser. 

3.3.3 Post- och telestyrelsen – PTS  
PTS är en myndighet under Näringsdepartementet med sektors- och tillsynsansvar inom 
områdena elektronisk kommunikation och post. PTS har fyra övergripande mål:  

• Långsiktig konsumentnytta 

• Långsiktigt hållbar konkurrens 

• Effektivt resursutnyttjande 

• Säker kommunikation 

PTS publicerar årligen ett stort antal rapporter med analyser av marknaden, tillgång och 
användning av elektronisk kommunikation.42  

Årligen (under senhösten) publiceras en studie av individers användning av elektronisk 
kommunikation, den s.k. individundersökningen. Här finns data på hur den svenska 
befolkningen använder telefoni och Internet, t.ex. hur de använder fast och mobil telefoni, 
vilken typ av bredband de använder och hur medvetna de är om säkerhet.  
                                                 
42 Samlingssida för avslutade, pågående och kommande utredningar 
http://www.pts.se/pts/Templates/Page.aspx?id=26857&epslanguage=SV . 
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På samma sätt undersöks post- och kassavanor årligen och resultaten redovisas i rapporten 
Svenskarnas post- och kassavanor.  

Två gånger per år (senvåren och senhösten) publiceras rapporter som beskriver 
utvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, Svensk telemarknad. 
Rapporten på våren innehåller helårssiffror för föregående år och rapporten på hösten är 
något mindre omfattande och innehåller siffror för första halvåret. Uppgifterna för helåret 
samlas in tillsammans med SIKA och SCB medan PTS ensamt svarar för datainsamlingen 
för halvårsrapporten. Här finns uppgifter om marknadsutvecklingen på olika delmarknader, 
t.ex. fast och mobil kommunikation och Internet- och TV-tjänster.    

PTS har under flera år i sitt regleringsbrev också haft i uppdrag att följa 
bredbandsutbyggnaden i Sverige. Resultaten har årligen publicerats i en rapport som de 
senaste åren kallats Bredbandskartläggning. ”Syftet med denna rapport är att ge en bild av 
den möjliga och faktiska tillgången till bredband i Sverige 2008. Mer specifikt är avsikten 
att ge en analytisk översikt av personers och företags grundläggande förutsättningar och 
faktiska tillgång till bredband.”43 I rapporten ges även förslag till åtgärder för att stärka 
Sveriges position som bredbands- och IT-nation.  

PTS genomför och formulerar också flera undersökningar, analyser och strategier på 
området säkerhet, t.ex. rapporten Konsumenters förhållande till Internetsäkerhet (2009) 
och strategin Robust elektronisk kommunikation – Strategi för åren 2009-2011 (2009). 

Utöver de årliga rapporterna genomför PTS olika former av analysprojekt inom områden 
relaterade till marknaden för elektronisk kommunikation och post.   

3.3.4 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – 
Tillväxtanalys   

Tillväxtanalys är en myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att analysera och 
utvärdera områden av betydelse för svensk tillväxt och konkurrenskraft. Tillväxtanalys 
bildades i april 2009 och tog bl.a. över de uppgifter som ITPS, Institutet för 
tillväxtpolitiska studier, hade ansvarat för. Myndighetens arbete ska bidra till: 

• stärkt svensk konkurrenskraft och skapande av förutsättningar för fler jobb i fler och 
växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet,  

• utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft; 
hållbar tillväxt och hållbar regional utveckling. 

Tillväxtanalys (och tidigare ITPS) publicerar årligen en studie av den svenska 
elektronikindustrin och IT-relaterade tjänsteföretag där branschen beskrivs utifrån statistik 
om produktion, utrikeshandel och kompetensförsörjning.  

Kvartals- och årsvis publicerar Tillväxtanalys statistik över konkurser och offentliga 
ackord där statistik över utvecklingen för datakonsulter och dataservicebyråer samt post- 
och telekommunikationsföretag framgår.  

3.3.5 World Internet Institute – WII 
World Internet Institute (Wii) är ett forskningsinstitut som bedriver samhälls- och 
beteendevetenskaplig forskning med fokus på Internet och dess påverkan på människa och 
samhälle. ”World Internet Institute är en ekonomisk förening som bedriver forskning, 
                                                 
43 PTS (2009b) 
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utveckling, utbildning och kunskapsspridning. Institutet ska i nära samverkan med 
högskola/universitet, offentlig verksamhet, och näringsliv, initiera, bedriva och stödja 
samhälls- och beteendevetenskaplig forskning med fokus på hur människa och samhällsliv 
påverkas av Internet.”44  

WII publicerar årligen (på hösten) en rapport om svenskarnas vanor och beteenden på 
Internet, Svenskarna och Internet. I fjol publicerades också en rapport som fokuserar på 
unga och användningen av Internet, Unga svenskar och Internet 2008.  

WII deltar också i World Internet Project, ett internationellt projekt som studerar hur 
Internet sprider sig i olika länder, hur det används, hur samhälle och relationer påverkas 
osv. Knappt 30 länder deltar och i fjol kom den första rapporten där 14 av de deltagande 
länderna jämförs på ett antal olika variabler.  

3.3.6 Nordicom 
Nordicom, Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning vid 
Göteborgs universitet, är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och 
kommunikationsområdet. Verksamheten finansieras bl.a. via nationella medel och med 
anslag från Nordiska Ministerrådet. Utgångspunkten är den akademiska forskningen och 
Nordicom arbetar med forskningskommunikation inom och mellan forskning och det 
omkringliggande samhället.  

Nordicom publicerar årligen (på våren) en medievaneundersökning, Mediebarometern, 
med syfte att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag 
under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, 
video/dvd, bio, ljudkassett, CD, mp3, datorspel, morgontidning, kvällstidning, vecko-
månadstidning/tidskrift, böcker, reklam, Internet och medier i mobiltelefonen.  
Undersökningen inkluderar 12 bakgrundsfaktorer, bl.a. kön, ålder, utbildning, 
familjeförhållanden, demografi, social position. Undersökningen är unik i världen genom 
sin långa tidsserie – Mediebarometern har genomförts varje år sedan 1979. 

På basis av Mediebarometerns resultat vad gäller tillgång och användning av Internet 
publiceras sedan 2001 en särskild Internetbarometer. Här är fokus förutom tillgång och 
bandbredd, användning av Internet (i vilka sammanhang, vilka tjänster, osv).  

MedieSverige publiceras vartannat år och innehåller statistik och analyser av det svenska 
medielandskapet, bl.a. Internet och publikationen Den svenska mediemarknaden kartlägger 
och analyserar mediemarknaden (publiceras vartannat år).  

3.3.7 .SE/Internetstatistik 
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har registrering av domännamn samt 
administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret som sin 
kärnverksamhet. Men stiftelsen verkar också ”för en positiv utveckling av Internet i 
Sverige”. Här finansierar man forskning och utvecklingsprojekt relaterade till 
Internetutvecklingen i Sverige.  

.SE initierade under 2008 ett arbete för att bidra till tillång av aktuell statistik och fakta om 
Internet och Internetanvändning. En utgångspunkt var att man menar att det ofta finns 
många olika bilder av utvecklingen av internetanvändning, hur Internet påverkar samhället 
och individer. Många aktörer och individer analyserar och kommenterar och inte sällan 
                                                 
44 World Internet Institutes stadgar, §2.  
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finns en bakomliggande agenda. .SE ville därför etablera en neutral plats där 
undersökningar från olika oberoende leverantörer av Internetstatistik kunde presenteras. 
De etablerade ett samarbete med producenter av Internetrelaterad statistik, PTS, SCB, WII 
och Nordicom. Även Medierådet (en kommitté under Kulturdepartementet) deltar. Bland 
annat har .SE finansierat undersökningar som SCB och WII genomfört. .SE gör också 
undersökningar kring kvaliteten på Internets infrastruktur i Sverige. Tre gånger har en 
undersökning genomförts kring kvaliteten och nåbarheten i domännamnssystemet (DNS) i 
.se-zonen.45 

Våren 2009 lanserades en portal, www.internetstatistik.se, där statistik från dessa aktörer 
görs tillgänglig och där vissa nyckeltal, sammanvägningar av de olika 
statistikproducenternas resultat, presenteras. Avsikten är att denna portal ska kunna vara en 
oberoende plattform för fakta om Internet. Det finns också en vägledning för analys och 
tolkning av internetstatistik tillgänglig.46  

 

 

                                                 
45 http://www.iis.se/docs/Rapport-Halsolaget-2009-final21.pdf. 
46 Findahl, Olle (2009) Vad säger Internetstatistiken? En vägledning för analys och tolkning av 
nationell och internationell statistik.  
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4 Internationella jämförelser: EU, OECD, ITU 
samt ett urval länder  

Det är av stor vikt att följa vad som händer på den internationella arenan vad gäller 
utveckling och uppföljning av IT-politiska insatser. Kunskap och erfarenheter om hur 
politik utvecklas, genomförs och följs upp i andra länder och regioner är betydelsefull (vad 
ITPS kallade ”benchlearning” i sin utvärdering). EU-medlemskapet innebär också att den 
svenska politiken för informationssamhället påverkar och påverkas av den europeiska 
politiken. Det aktuella initiativet, i2010, har haft en modell med ett antal benchmarking-
indikatorer som årligen publicerats. Nu förbereds ett nytt initiativ för politiken för 
informationssamhället och parallellt med diskussionen om utformningen pågår en 
diskussion kring indikatorer och uppföljning.  

I kapitlet ges en beskrivning av några internationella organisationers arbete med IT-politik 
och uppföljning. Dessutom har ett urval länder studerats med avseende på strategier och 
uppföljningsambitioner.  

4.1 Internationella jämförelser 
Internationella jämförelser skapar ofta stort intresse. Under många år har Sverige 
regelmässigt fått topplaceringar i internationella jämförelser av tillgång till och användning 
av IT. Innan det IT-politiska målet reviderades år 2005 innehöll också målet ett jämförande 
perspektiv: Sverige skulle som första land bli ett informationssamhälle för alla. Detta 
perspektiv finns inte längre explicit i målformuleringen men jämförelser med andra länder 
genomförs löpande.  

Vi ska dock redan här peka på att den här typen av jämförande index både är tilltalande 
eftersom de ger en snabb och lättillgänglig bild av förhållandet mellan olika länder. 
Baksidan är att det inte alltid är tydligt och transparent vad det är man jämför.47 Vilka 
indikatorer ingår t.ex. i indexet? Hur har de utarbetats? Vilka vikter får olika indikatorer i 
det sammanvägda indexet? Det är viktigt att beakta den här typen av frågor när man 
använder index.  

4.1.1 Networked Readiness Index  
World Economic Forum publicerar sedan 2000 årligen: The Global Information 
Technology Report. Rapporten är ett resultat av ett samarbete med INSEAD och sponsras 
av Cisco Systems. Rapporten jämför länder utifrån hur väl de utnyttjar informations- och 
kommunikationsteknik. 134 länder är med i jämförelsen. The Networked Readiness Index 
rankar länderna från tre perspektiv: 

• the general business, regulatory and infrastructure environment for ICT  

• the readiness of the three key stakeholder groups  individuals, businesses and 
governments  to use and benefit from ICT  

• and their actual usage of the latest information and communication technologies 
available.  

                                                 
47 Se t.ex. Findahl (2008) för en diskussion om internationella jämförelser.  
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För att konstruera indexet används såväl publika källor som en enkätundersökning som 
World Economic Forum genomför (Executive Opinion Survey).    

De senaste två åren har topp-tio-listan sett ut enligt följande sett (se nedan). Sverige har 
rankats som nummer två båda dessa år: 

 
 Källa: World Economic Forum48 

4.1.2 E-readiness Index 
Economist Intelligence Unit och IBM producerar sedan 2000 årligen ett e-readiness index 
som värderar hur väl länder använder informations- och kommunikationsteknik för både 
ekonomisk och social nytta, infrastruktur och användning.49 Totalt värderas 70 länder. 
Indexet baseras på en sammanvägning av ett 100-tal kriterier (38 indikatorer och 81 sub-
indikatorer), både kvalitativa och kvantitativa. Följande sex kategorier används: 

• Connectivity and technology infrastructure (20 procent av indexet). T.ex. bredbands-
penetration, kostnad, bandbredd, mobiltelefon-penetration.  

• Business environment (15 procent). T.ex. makroekonomiska indikatorer, policy kring 
utländska investeringar, handelspolitik, arbetsmarknadsreglering, skattesystem. 

• Social and cultural environment (15 procent). T.ex. utbildningsnivå, “digital 
kompetens”, innovationsmiljö. 

• Legal environment (10 procent). T.ex. legala ramverkets effektivitet, censur, 
elektronisk id.  

• Government policy and vision (15 procent). T.ex. strategi för e-tjänster, e-
upphandling, IT-strategi.  

• Consumer and business adoption (25 procent). Användares utgifter för IT, användning 
av Internet och offentliga e-tjänster bland både företag och individer.  

                                                 
48 http://www.weforum.org/en/media/Latest%20Press%20Releases/PR_GITR09 . 
49 Economist Intelligence Unit (2009). 
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Sverige klättrade i 2009 års ranking från tredje till andra plats efter Danmark som år 2008 
låg på femte plats. USA föll i 2009 års undersökning från första till femte plats.   

4.1.3 ICT Sustainability Index 
Analys- och konsultföretaget IDC aviserade i augusti 2009 att man i december kommer att 
publicera ett index som jämför länder utifrån deras förmåga att använda informations- och 
kommunikationsteknik för att minska CO2-utsläpp, ICT Sustainability Index.50  

4.2 EU 
Sedan den s.k. Bangemann-rapporten 1994 har EU haft någon form av IT-politisk agenda 
bl.a. formulerade i de två eEurope-programmen (eEurope 2002 och eEurope 2005). I juni 
2005 lanserades i2010.   

4.2.1 Den aktuella politiken – i2010  
EU:s aktuella strategi för politiken för informationssamhället formulerades i ”i2010 – Det 
europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” i juni 2005.51 Initiativet 
ska ses som ett av flera för att genomföra den s.k. Lissabonstrategin som Europeiska rådet 
fattade beslut om våren 2005. Tre prioriterade områden lyftes fram i i2010:  

• Att skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde som främjar en öppen och 
konkurrenskraftig inre marknad för informationssamhället och media; 

• Att stärka innovation och investeringar i IKT-forskning för att främja tillväxt och 
fler och bättre arbetstillfällen; 

• Att uppnå ett europeiskt informationssamhälle där alla kan delta som främjar 
tillväxt och sysselsättning på ett sätt som överensstämmer med hållbar utveckling och 
som prioriterar bättre offentliga tjänster och livskvalitet.  

Våren 2006 beslutade en rådgivande grupp, i2010 High Level Group, om ett ramverk för 
benchmarking för att följa utvecklingen.52 Ramverket byggde på de indikatorer som 
tidigare använts för att genomföra benchmarking inom ramen för eEurope. Indikatorerna 
var grupperade i nio kategorier:  

1 Developments in broadband  

2 Advanced services  

3 Security 

4 Impact in relation to the overall Lisbon objectives of growth and employment 

5 Investment in ICT research 

6 Adoption of ICT by businesses 

7 Impact of adoption of ICT by Business 

8 Inclusion 

9 Public services  

                                                 
50  http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS21957009.  
51 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2005). 
52 i2010 High Level Group (2006). 
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Indikatorer som t.ex. tillgång och användning av bredband, IKT-branschens tillväxt och 
sysselsättning samt utbud av offentliga e-tjänster är några som har mätts årligen. Inom två 
kategorier, security och impact of adoption of ICT by business, har man haft olika teman 
för årliga fördjupningar. Inom den sistnämnda kategorin har t.ex. följande fördjupningar 
gjorts: 2007: skills, 2008: e-Business, 2009: e-Commerce och 2010: security.  

Rapporter har publicerats årligen där medlemsstaternas utveckling och framgångar har 
mätts. I en samlad rapport som Kommissionen publicerade i augusti 2009 lyfter 
Kommissionen bl.a. fram följande resultat:53 

• Fler och fler européer använder Internet; mellan 2005 och 2008 ökade andelen 
regelbundna Internetanvändare från 43 procent till 56 procent. I Sverige ökade andelen 
från 76 procent till 83 procent. 

• Tillgången till bredband har ökat. Tillgängligheten till DSL har ökat från 87 procent 
2005 till 93 procent 2008 för EU25. Den svenska siffran var 2008 98 procent.  

• Andelen offentliga e-tjänster har också ökat, både sådana som riktar sig till 
privatpersoner och de som riktar sig till företag. För den förstnämnda gruppen har 
utbudet ökat från 27 procent 2004 till 50 procent 2008 och för den sistnämnda från 58 
procent 2004 till 70 procent 2008. Den svenska siffran för 2007 var 75 procent för 
båda grupperna.  

Datainsamlingen regleras genom en förordning på EU-nivå (regulation EC no. 808/2004) 
som möjliggör insamling av harmoniserad statistik i medlemsstaterna i två moduler: en för 
individer/hushåll och en för företag. EU:s statistikmyndighet, Eurostat, koordinerar 
insamlingen. Statistikansvariga myndigheter träffas regelbundet för att diskutera de 
enkätundersökningar som koordinerat ska genomföras i medlemsstaterna.  

En styrka med dessa studier är att de ger tillgång till statistik som är jämförbar över tid för 
samtliga europeiska länder samt Norge, Island, Kroatien och Serbien. En svaghet är dock 
de långa ledtider som gäller för produktionen av statistiken. I princip tar det drygt två år 
från det att diskussioner inleds i arbetsgrupperna inom Eurostat kring vilka indikatorer som 
ska inkluderas, till dess att den färdiga statistiken publiceras av SCB respektive Eurostat. 
Grovt sett kan man säga att under första året diskuteras vilka frågor som ska inkluderas, 
hur de ska formuleras osv. och under andra året genomförs datainsamling, bearbetning och 
publicering.   

4.2.2 Den framtida europeiska politiken för informationssamhället 
Programmet i2010 löper ut 2010. Diskussionerna om hur ett framtida initiativ skulle kunna 
utformas pågår för närvarande i olika fora. Även diskussion om framtida indikatorer pågår.  

Kommissionen har under hösten 2009 genomfört en konsultation och inhämtat synpunkter 
från intresserade om vilka områden och frågor en ny strategi bör inkludera.54 Följande 
rubriker användes: 

• ICT for growth and jobs  

• Sustainable ”low carbon” economy 

• ICT research and innovation 

                                                 
53 Commission of the European Communities (2009a och b). 
54 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/pc_post-i2010/index_en.htm . 
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• High speed networks, open Internet 

• Online Single Market 

• Access to creativity  

• International ICT arena  

• Public services  

• ICT for quality of life 

Kommissionen håller för närvarande på att analysera de över 800 svaren och kommer i 
början av nästa år att återkomma med förslag. I ett tal vid Visby-konferensen som det 
svenska ordförandeskapet arrangerade i november 2009 (se nedan) pekade kommissionär 
Reding på kommissionens uppfattning är att den nya ”Digital Agenda for Europe” måste 
adressera fem prioriterade områden55: 

• High-speed broadband for all; 

• Copyright and content with a clear single market dimension;  

• Improve the services available to European consumers; 

• Deploy technologies already at hand – in particular developing what I would like to 
call the 'European cloud'; 

• Make sure that ICT delivers its contribution to achieving the Copenhagen goals. 

Långa ledtider präglar framtagande och publicering av indikatorer på EU-nivå som 
nämndes ovan. Om ett nytt IT-politiskt initiativ ska börja gälla 2011 måste de indikatorer 
som ska användas för perioden 2011-2015 redan nu identifieras. Därför har de europeiska 
statistikmyndigheterna sedan en tid diskuterat dessa frågor och vid ett möte i i2010 High 
Level Group i november 2009 beslutade gruppen om det ramverk som ska gälla för 
benchmarking av medlemsstaterna från 2011.56 Eftersom dessa indikatorer beslutas innan 
själva programmet finns, kommer dock indikatorerna att ses över 2012.  

Det nya ramverket föreslås mäta indikatorer inom följande fem områden: 

1 The ICT Sector 

2 Broadband and Connectivity 

3 ICT usage by Households and Individuals 

4 ICT usage by Enterprises 

5 e-Public Services 

Dessutom kommer fördjupningar att ske i särskilda moduler som varierar från år till år. 
Temat 2011 kommer att handla om eSkills i individundersökningen och eGovernment i 
företagsundersökningen. För kommande år förväntas följande teman vara aktuella: IT och 
hållbar utveckling, Mobil användning av Internet (Ubiquitous connectivity), Molnet (cloud 
computing) och mjukvara som tjänst (software as a service) samt säkerhet.    

                                                 
55 Commission of the European Communities (2009c).  
56 Commission of the European Communities (2009d).  
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Slutligen kommer olika former av effektstudier (impact) att genomföras. Vilken effekt har 
IT på ekonomin och på samhället i stort? En hel del arbete pågår inom både EU och t.ex. 
OECD kring IT:s ekonomiska betydelse. Även sociala och samhälleliga effekter kommer 
att vara av intresse.  

Sverige har också under sitt ordförandeskap andra halvåret 2009 tagit viktiga initiativ för 
att driva frågan om den framtida IT-politiken framåt. Det svenska ordförandeskapet 
presenterade en rapport i september 2009, A Green Knowledge Society – An ICT policy 
agenda to 2015 for Europe’s future knowledge society, som fungerat som 
diskussionsunderlag för en bred diskussion om den framtida politiken och insatserna.57 
Rapporten diskuterades på högnivåmötet i Visby i november 2009 – Creating Impact for 
an eUnion 2015. I rapporten diskuteras följande områden: 

• en kunskapsbaserad ekonomi för framtida välfärd,  

• ett kunskapssamhälle där alla kan delta,  

• grön IT för en eko-effektiv ekonomi,  

• investeringsincitament och konkurrens i nästa generations nätverk,  

• investeringar i socialt kapital,  

• små och medelstora företags IT-användning,  

• en inre marknad för information,  

• en revolutionerad e-förvaltning,  

• förtroende för on-linetjänster samt  

• tydligt ledarskap inom EU 

Det svenska ordförandeskapet lade fram s.k. Presidency Conclusions vid mötet (dessa 
slutsatser refereras ibland till som ”the Visby Declaration”). I dessa lyfter 
ordförandeskapet bl.a. fram tillgänglighet och den digitala klyftan, IT-kompetens, e-
förvaltning, öppenhet och standardisering samt IT och miljö.  

Med kommissionens konsultation och Visby-konferensen som grund antogs rådsslutsatser 
med rubriken ”Post-i2010 Strategy – towards an Open, Green and Competitive Knowledge 
Society på ministerrådets möte den 17-18 december. 

4.3 OECD  
The Committee for Information, Computer and Communications Policy (ICCP) inom 
OECD:s  Directorate for Science, Technology and Industry (DSTI) är den aktör inom 
OECD som handlägger frågor rörande den digitala ekonomin. För att förstå och analysera 
den digitala ekonomin krävs mätverktyg och ny statistik. ICCP har därför som uppgift att 
samla in data kring ICT och utveckla indikatorer som del i policyutvecklingsarbetet.58 
Under sent 80-tal påbörjades arbetet med att definiera ”performance indicators” för 
telekommunikationsindustrin.  Data kring ICT sektorn har samlats in av OECD sedan 2000 
och data kring ICT användning av hushåll, individer och företag sedan 200159. Inom ICCP 
finns flera arbetsgrupper däribland Working Party on Indicators on the Information 
                                                 
57 SCF Associates Ltd (2009). 
58 http://www.oecd.org/sti/ict. 
59 OECD (2009a). 
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Society. Denna arbetsgrupp är bl.a. ansvarig för STI Scoreboard60 och frågor såsom ICT:s 
inverkan på ekonomisk tillväxt.  

En annan grupp är Working Party on Information Economy som i juli kom ut med en 
rapport om mätning av förhållandet mellan ICT och miljö (se nedan). ICCP har en 
nyckelroll i fastställandet av standarder för internationell statistik och utveckling av 
indikatorer som länder kan använda sig av. ICCP:s analyser, som grundar sig på 
benchmarking och OECD:s indikatorer, presenteras i OECD Communications Outlook och 
OECD Information Technology Outlook. Dessa utkommer vartannat år varav den senaste 
versionen av Communications Outlook kom ut 2009 och den senaste versionen av 
Information Technology kom ut 2008 (publicerad i januari 2009).  Den senaste 
Communications Outlook ger indikatorer för utvecklingen av kommunikationsnätverk och 
prestationsindikatorer såsom intäkter, investeringar, anställningar och priser för tjänster 
inom hela OECD.61  

OECD Information Technology Outlook använder indikatorer såsom import/export av ICT 
produkter, ICT-relaterade utländska direktinvesteringar samt FoU-investeringar bland ICT 
företag.62 DSTI presenterar också 15 Key ICT Indicators (se figur). Dessa samlas in utifrån 
OECD:s databaser och publikationer och uppdateras årligen allteftersom ny data 
inkommer. Publikationer som kan nämnas är bl.a. de ovan två nämna Outlook rapporterna 
och OECD:s bredbandsportal (se nedan).63 

OECD-indikatorer 

• Access lines and access paths in total/ per 100 inhabitants for OECD, 2005    

• Mobile subscribers in total/ per 100 inhabitants for OECD, 2005 

• Internet subscribers in total for OECD 

• Broadband subscribers per 100 inhabitants in OECD countries 

• Availability of Digital Subscriber Lines (DSL) in OECD countries 

• Cable TV subscribers in total for OECD 

• Households with access to a home computer 

• Households with access to the Internet in selected OECD countries 

• Households with access to broadband in selected OECD countries 

• Internet penetration by firm size class, 2007. Percentage of businesses with ten or more 
employees using the Internet 

• Internet selling and purchasing by industry 

• Share of ICT-related occupations in the total economy in selected countries, narrow 
definition  

• Share of ICT-related occupations in the total economy in selected countries, broad 
definition 

                                                 
60 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007, utkommer varannat år, 
www.oecd.org/sti/scoreboard. 
61 OECD (2009b). 
62 OECD (2008a). 
63 OECD (2008b). 
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• Telecommunication services revenue in total for OECD 

• Mobile telecommunication services revenue in total for OECD 

• Telecommunication infrastructure investment in total for OECD 

• Share of ICT value added in the business sector value added 

• R&D expenditure in selected ICT industries 

• Share of ICT employment in business sector employment 

• ICT-related patents as a percentage of national total (PCT filings) 

• Share of countries in ICT-related patents filed under the PCT 

• Trade in ICT goods 

• Top 50 telecommunications firms and IT firms 

• Contribution of ICT-using services to value added per person engaged 

• Contributions of ICT investment to GDP growth 

OECD Broadband Portal, vars senaste utgåva utkom december 2008, presenterar 
bredbandsrelaterad statistik. OECD har identifierat fem kategorier som anses viktiga för 
analys av bredband; penetrering, användning, täckning, priser samt tjänster och 
hastigheter. Ett mått som OECD använder är ”Broadband Subscribers per 100 inhabitants”, 
men till skillnad från många andra så sammanställer OECD inte data i ett ”composite index 
of national broadband performance”. Ett sådant skulle ta hänsyn till socioekonomiska 
faktorer.64 

Working Party on Indicators on the Information Society (se ovan) publicerar Guide to 
Measuring the Information Society. Den senaste utgåvan utkom 2009 och där presenteras 
arbetet kring standarder för ICT statistik, vilket är värt att nämna. WPIIS använder sig av 
ett ramverk med begreppen tillgång och efterfrågan och exempel på standarder är koncept, 
definitioner, klassificeringar och modeller för undersökningar.  WPIIS har också utvecklat 
S-kurvan för att beskriva indikatorer för elektronisk handel. S-kurvan består av E-readiness 
(teknisk, kommersiell och social infrastruktur), E-intensity (användningsgrad, volym, 
värde och typ av transaktioner) och E-impact (mervärdet).65 WPIIS begreppsmodell 
(Information society statistics conceptual model) har också använts i arbetet med att mäta 
förhållandet mellan IT och miljö. Detta arbete fortskrider. OECD har kommit fram med 
förslag på tänkbara indikatorer inom IT och miljö. Några av dessa är: 

• Innovation by the ICT sector directed to environmental objectives; 

• Teleworking incidence by individuals; 

• Patenting activity linking ICT and the environment;  

• R&D expenditure by the ICT sector, in an environment field, or directed towards an 
environment objective.66 

                                                 
64 GAO (2009). 
65 OECD (2009a). 
66 OECD (2008c). 
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4.4 International Telecommunication Union (ITU) 
International Telecommunications Union (ITU) är ett organ inom FN som framförallt 
ansvarar för ICT-frågor. Inom ITU samarbetar den offentliga sektorn med den privata för 
att utveckla telekommunikation och harmonisering av nationell politik inom området.  
ITU:s mål är att främja telekommunikation, dess nytta och utbredning. Inom ITU finns tre 
avdelningar; Radiocommunication; Telecommunication Standardization; och 
Telecommunication Development. ITU är placerat i Genève och har 191 medlemsländer 
och 700 sektormedlemmar.67 

ITU samlar in och bearbetar över 100 mätvärden för telekommunikation/ICT. I dessa ingår 
bl.a. indikatorer såsom fasta telefonlinjer, tv-abonnenter, mobiltelefonabonnemang, 
Internet användare och abonnenter. Databasen inkluderar data redan från 1960.68 Det är 
också ITU som ansvarar för definitioner och uppföljning av ICT indikatorer i FN:s projekt 
Millienium Development Goals69. ITU ger ut följande publikationer:  

Yearbook of Statistics;  

• World Telecommunications Development Report; 

• World Telecommunication Indicators (WTI); och 

• Regional Telecommunication Indicator.70 

Vid ITU:s indikatormöte i Kairo i mars i år diskuterades behovet av att uppdatera listan av 
ITU:s telekommunikationsindikatorer och deras definitioner. Ett exempel på tänkbar 
förändring gäller mobil telefoni som skulle förändras från ”subscriber” till ”subscriptions” 
då en person ofta har flera abonnemang/SIM kort. En expertgrupp skapades och arbetet ska 
vara klart under första kvartalet 2010.71  

4.4.1 The ICT Development Index (IDI) 
Internationella teleunionen, ITU, har tidigare publicerat olika index för att mäta 
utvecklingen av informationssamhället i olika länder, Digital Access Index (DAI), Digital 
Opportunity Index (DOI) och ICT Opportunity Index (ICT-OI). Från ITU:s medlemsstater 
restes 2006 en önskan om att integrera dessa index och utforma ett index. ITU har därför 
utvecklat ICT Development Index (IDI) som presenterades för första gången 2009 och då 
med resultat för 2002 och 2007.72 Sverige toppar listan båda åren, följt av Korea och 
Danmark. Drygt 150 länder jämförs. 

Indexet består av totalt 11 indikatorer i tre grupper: IT infrastruktur och tillgång, IT 
användning (främst individers användning men också företag och hushåll) och omfattning 
av IT-användning, IT-kompetens (kapacitet att använda IT), fast och mobil telefoni, 
tillgång till datorer samt läs- och skrivkunnighet.   

                                                 
67 http://www.itu.int. 
68 ITU (2009b). 
69 För mer information http://www.un.org/millenniumgoals/. 
70 http://www.itu.int/, hämtat material den 8 september 2009. 
71 ITU (2009c). 
72 ITU (2009a). 
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4.5 IT-politik och uppföljning i andra länder73 
Inom ramen för uppdraget har Tillväxtanalys genomfört kortare studier av IT-politiken i en 
rad länder: Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien, USA och Japan. Urvalet 
motiveras av att dessa länder ofta återfinns högt på internationella IT-rankningar. För att 
åstadkomma en jämförelse av hur IT-politiken sköts i dessa länder i förhållande till i 
Sverige följande tre perspektiv analyserats: 

1 Hur är den nationella IT-politiken organiserad? 

2 Finns det någon strategi på IT-området? 

3 Hur sker uppföljning av politiken? 

I Bilaga 2 finns en fullständig redovisning av dessa länderstudier. I tabellen nedan 
sammanfattar Tillväxtanalys de huvudsakliga resultaten.  

 

 Organisation Strategi Uppföljning Övrigt 

Danmark • Ministeriet för 
vetenskap, 
teknologi och 
innovation ansvarar 
för utveckling av 
politiken 

• Myndigheten IT- 
og Telestyrelsen 
(del av ministeriet) 
är en viktig aktör 
för genomförande 

• Regeringen har 
formulerat fem 
strategiska 
målsättningar, 
bl.a. kring 
infrastruktur, 
kompetens och 
säkerhet 

• Särskild strategi 
för e-förvaltning 
och Grön IT 

• Riktlinjer sedan 
2008 om hur 
departement bör 
planlägga IT-
arbete inom 
respektive 
politikområde 

• Årlig 
rapportering till 
parlamentet med 
sammanfattande 
beskrivning av 
regeringens 
initiativ på IT-
området 

• Statistik 
Danmark 
presenterar 
årligen sex 
rapporter bl.a. 
kring IT-
användning hos 
företag, offentlig 
sektor och 
individer  

 

                                                 
73 Avsnitten om de europeiska länderna har skrivits av Måns Lindberg på Tillväxtanalys Bryssel-
kontor. Avsnittet om USA har skrivits av Eva Hunnius Ohlin på Tillväxtanalys kontor i Washington 
D.C.  
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 Organisation Strategi Uppföljning Övrigt 

Finland • Ingen omfattande 
koordinering utan 
det sektoriella 
perspektivet 
dominerar. Dock 
sker strategiarbetet 
i Kommunikations-
ministeriet 

• Sedan 2007, 
Delegationen för 
vardagens 
informations-
samhälle, en 
rådgivande 
kommitté med 
kommunikations-
ministern som 
ordförande 

• Samlade 
strategier (1995-
2000, 2003-2007, 
2007-2015) 

• Fyra strategiska 
avsikter – ”mål” 
kring 
infrastruktur, 
kompetens och 
innovationer  

• 72 åtgärder  

• Delegationen har 
fastställt 
handlingsplan för 
genomförande av 
strategin  

• Delegationen 
redovisar årligen 
till ministern om 
genomförandet 
av 
handlingsplanen.  

• Statistikcentralen 
producerar 
statistik bl.a. över 
IT-användning 

• Tankearbete 
kring hur man 
kan mäta 
”nya” 
områden, t.ex. 
sociala 
medier, e-
demokrati, e-
tjänster 

Nederländerna • Ekonomiministeriet 
koordinerar 

• Respektive 
fackdepartement 
ansvarar sedan för 
sina frågor 

• Samrådsgrupper 
med näringsliv, 
akademi, lokal och 
regional nivå 

• Samlade 
strategier, just nu 
den fjärde i 
ordningen (2008-
2011) 

• Fem 
fokusområden: 
kompetens, 
förvaltning, 
interoperabilitet 
och standards, 
sociala sektorerna 
(t.ex. e-hälsa) 
samt tjänste-
innovationer 

• Årlig redovisning 
till parlamentet 
om 
genomförande av 
strategin och ev. 
tillägg  

• Statistikmyndigh
eten producerar 
statistik över bl.a. 
IT-användning 

• Den nationella 
strategin 
kommer att 
utvärderas 
2010 
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 Organisation Strategi Uppföljning Övrigt 

Storbritannien • Ministeriet för 
företagande och 
innovation (BIS) 
koordinerar 
tillsammans med 
Ministeriet för 
kultur, media och 
sport (DCMS) 

• Särskild minister 
har ansvaret för att 
koordinera IT-
strategin  

• Ny strategi 
presenterades i 
juni 2009, Digital 
Britain 

• Fem mål kring 
infrastruktur, 
innehåll, tjänster, 
e-förvaltning, 
kompetens 

• Fokuserade 
strategier t.ex. 
inom e-
förvaltning och 
investerings-
främjande   

• Strategins 70 
åtgärder är 
tidsatta och har 
utpekat ansvar 
Regelbundna 
rapporter 
publiceras sedan 
augusti 2009 

• Statistikmyndigh
eten producerar 
statistik över bl.a. 
IT-användning   

 

USA • Office of Science 
and Technology 
Policy – rådgivare 
åt Presidenten 
(OSTP) 

• Dep of Commerce 
– National Tele-
communications 
and Information 
Administration 
(NTIA) 

• Federal 
Communications 
Commission (FCC) 

• Tankesmedjor m.fl. 

 

• Ingen samlad IT-
politisk strategi 

• Ökat fokus på IT-
frågor i nya 
administrationen 
(t.ex. både en 
CIO och en CTO 
i Vita Huset) 

• Initiativ inom i 
synnerhet 
bredband, IT i 
vården och 
eGovernment 

• Ofta med lagstöd 

• OMB ansvarar 
för årlig 
rapportering om 
e-Gov. Använder 
PART – Program 
Assesment 
Rating Tool 

• Just nu mycket 
fokus på 
bredband, t.ex. 
Broadband Data 
Improvement Act 

• GAO 
(Government 
Accountability 
Office) granskar 
också IT 

• Ökad 
efterfrågan på 
uppföljning 
kring 
användning 
och effekter 
snarare än 
tillgänglighet  



UNDERLAG FÖR IT-POLITISKA INSATSER 

57 

 Organisation Strategi Uppföljning Övrigt 

Japan • IT Strategic 
Headquarters 
bildades 2001 för 
att driva IT-
frågorna. Leds av 
premiärministern 
och har flera 
ministrar bland 
ledamöterna 

• IT Strategy Council 

• Samlade 
strategier, just nu 
den fjärde i 
ordningen (den 
första 
presenterades 
2001), i-Japan 
Strategy 2015 
som 
presenterades i 
juni 2009  

• Tre prioriterade 
områden: e-
Government, 
hälsa samt 
utbildning och 
kompetens 

• Viktig del av 
strategierna  

• Utvärderingskom
mitté bildades 
2003: Expert 
Committee on IT 
Strategy 
Evaluation 

• Tydligt system 
med ”targets”, 
”policies” och 
”key evaluation 
points”. 2009 
fanns 154 
indikatorer 
identifierade  

• Stor osäkerhet 
kring hur den 
nya 
regeringen 
Hatoyama 
kommer driva 
frågorna  
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5 Myndighetsgenomgång sektor för sektor  

Läsanvisning 

Politiken för informationssamhället syftar till att den tekniska utvecklingens möjligheter 
ska utnyttjas så effektivt som möjligt för att bidra till måluppfyllelse inom andra 
politikområden. Det är därför relevant att närmare studera hur IT-frågor drivs inom olika 
sektorer. En betydande del av detta regleringsbrevsuppdrag har därför ägnats åt ett 
omfattande kartläggningsarbete. Med utgångspunkt i en kategorisering av IT-politiken i 12 
sektorer, är en omfattande redovisning genomförd av det arbete som IT-politiskt relevanta 
myndigheters gör för att i allmänhet följa IT-utvecklingen och i synnerhet följa upp IT-
politiskt motiverade initiativ inom deras respektive område. Vilka indikatorer följs upp i 
dag och hur ser funderingarna ut kring framtida indikatorer? Med utgångspunkt i denna 
inventering har Tillväxtanalys sedan lämnat förslag på initiativ som bör tas vidare av olika 
aktörer inom olika områden för att utveckla nya indikatorer eller för att genomföra 
uppföljnings/utvärderingsåtgärder. 

I den första delen av varje avsnitt ges en bakgrund och en översikt av utvecklingen av det 
aktuella politikområdet där i förekommande fall olika IT-politiska ”riktningar” noteras. De 
två senaste IT-propositionerna (1999/2000 resp. 2004/05) är oftast utgångspunkten för 
denna redogörelse. I de fall det tillkommit nationella handlingsplaner eller viktigare 
lagändringar eller policydokument inom det aktuella området redogörs för dessa. 

I den andra delen av varje avsnitt redovisas under rubriken inventering i första hand den 
statistik som kan kopplas till de IT-politiska mål som kan härledas ur beskrivningen i det 
första avsnittet. I förekommande fall redovisas också utvärderingar inom olika avsnitt eller 
utredningar och rapporter som kan vara av värde utifrån ett uppföljningsperspektiv.  

Den tredje delen i varje avsnitt har rubriken diskussion. Detta är ett första försök att utifrån 
förståelsen av IT-politiken och genomgången av existerande statistik, rapporter och 
utvärderingar identifiera områden för möjliga nya indikatorer lämpliga för en kontinuerlig 
uppföljning av IT-politiken. Det finns ibland anledning att tro att dessa indikatorer redan 
finns tillgängliga hos berörda myndigheter. Ibland tar Tillväxtanalys upp en diskussion om 
helt nya indikatorer som framkommit i dialog med myndigheterna eller i analyser av 
utredningsmaterial.  

Indikatorerna behöver oftast utvecklas i diskussion med berörda departement, myndigheter 
och andra aktörer. Varje avsnitt har en avslutande fjärde del ge förslag till områden för 
tänkbara indikatorer. Förslagen får ses som ett första diskussionsinlägg. 

Genomgången börjar med politikområdet Ett informationssamhälle för alla som har en 
central ställning i IT-politiken och avslutas med Tillgänglighet och elektronisk 
kommunikation.    

5.1 Ett informationssamhälle för alla 

5.1.1 Bakgrund 
Att informationssamhällets frukter ska komma alla till del har varit vägledande för IT-
politiken. Det övergripande målet för den svenska IT-politiken är att skapa ”ett hållbart 



UNDERLAG FÖR IT-POLITISKA INSATSER 

60 

informationssamhälle för alla”74. Samtliga IT-propositioner har haft delaktighet som en 
bärande tanke och IT-propositionen från 1999/2000 hade också ”ett informationssamhälle 
för alla” som titel. 

I Budgetpropositionen för 2010 skriver regeringen att medborgarna ”ska kunna ta del av 
utvecklingen oavsett kön, etnicitet, ålder eller funktionsförmåga. Allas deltagande i 
informationssamhället förutsätter att tjänster utformas så att såväl äldre personer som 
personer med funktionsnedsättning kan använda dem”75. 

En genomgående tanke som inte bara präglat den svenska IT-politiken utan också den 
europeiska är att tillgången till IT-baserade tjänster inte ska förstärka redan existerande 
ekonomiska och sociala skillnaderna mellan individer, grupper, regioner osv. Därför har 
det funnits ett stort intresse för att se hur informationssamhällets utbredning skiljer sig åt 
mellan olika grupper beroende på faktorer som kön, ålder, etnicitet, funktionshinder, 
geografi osv. Det har konstaterats tämligen snabbt att denna utveckling – i alla fall till en 
början – varit mycket ojämn. Begreppet digitala klyftor (”digital divide”) myntades.  

Inom området digitala klyftor uppmärksammade IT-propositionen 2004/05 speciellt de 
funktionshindrade och en rad myndigheter som t.ex. PTS, Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket och Hjälpmedelsinstitutet tilldelades uppgifter inom detta område. 

SIKA fick 2007 i uppdrag av regeringen att samla in och sammanställa kunskap om vilka 
insatser som har gjorts och görs för att överbrygga digitala klyftor samt vilken forskning 
som bedrivs på området. Den viktigaste slutsatsen är att det inte räcker med att bygga ut 
infrastrukturen för att minska de digitala klyftorna utan att det också behövs insatser för att 
öka kunskap och skicklighet i att använda informationstekniken. I denna skicklighet 
inkluderas även förmåga att söka, värdera och bearbeta den information och tjänster som 
finns på Internet.  

Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, fick hösten 2008 i uppdrag av 
regeringen att ”analysera vilka initiativ som pågår eller planeras i Sverige och på EU-nivå 
inom e-inkluderingsområdet, med särskilt fokus på personer med fysiska och kognitiva 
funktionsnedsättningar”.76 Uppdraget avrapporterades i februari 2009. Därefter fick 
Handisam ett nytt uppdrag i maj 2009 att på basis av den första rapporten ” utarbeta ett 
underlag för en nationell handlingsplan för e-inkludering”77 Detta uppdrag rapporterades i 
augusti 2009.  

Handisam har också redovisat sektorsmyndigheternas arbete för att driva 
handikappfrågorna inom sina respektive sektorer.78  

Delaktighet är ett tema också på EU-nivå. EU driver programmet e-inclusion. Inom detta 
tema har begreppet e-accessibility utvecklats - Towards an accessible information society - 

                                                 
74 I IT-propositionen från 2004/05 används begreppet “hållbar” ofta i anknytning till miljön. 
Brundtlandskommissionen har givet ”hållbarheten” tre dimensioner; den ekonomiska, den sociala 
och den ekologiska. Den ekologiska aspekten behandlas i avsnitt 6.10 om ”IT och miljön”. I detta 
avsnitt har Tillväxtanalys givit stort utrymme åt hållbarhetens sociala dimension. 
75 Budgetproposition 2010. Utgiftsområde 22. Kommunikation. 
76 N2008/5985/ITP. 
77 Handicams delrapportering av uppdraget har titeln “Kartläggning över initiativ för e-inkludering 
i EU och Sverige, regeringsuppdrag” och finns tillgänglig på Handicams hemsida. Den andra 
rapporten har titeln: ”Rätt från början - underlag till handlingsplan för e-inkludering” 
http://www.handisam.se/upload/underlag%20till%20handlingsplan%20för%20e-inkludering.pdf. 
78 http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1454.aspx. 
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som togs av EU-kommissionen 2008. Här prioriteras två aspekter: äldre och personer med 
funktionsnedsättning, men även nyttan för alla medborgare79. E-tillgänglighet har av EU 
beskrivits som initiativ ”för att ge alla tillgång till informationssamhällets tjänster. Det 
handlar alltså om att avlägsna alla tekniska, rättsliga och andra hinder som man kan stöta 
på när man använder tjänster som har med IKT att göra. I synnerhet gäller detta 
funktionshindrade personer och vissa äldre”80. 

5.1.2 Inventering 
SCB:s individundersökningar kan ses som grunden för informationen om digitala klyftor i 
Sverige. I den svenska statistiken brukar kön, utrikes födda, ålder och funktionsnedsättning 
ägnas speciell uppmärksamhet. Det svenska materialet kan också i många fall jämföras 
med motsvarande data från andra EU-länder, då i första hand genom samarbetet inom 
Eurostat. För första gången redovisar SCB 2008 statistik om IT-användningen för individer 
grupperade efter födelseland81. SCB:s tolkning av utfallet är att skillnaderna mellan 
grupperna i de flesta fall är små. 

Hjälpmedelsinstitutet har också på basis av Levnadsnivåundersökningarna (ULF) gjort tre 
studier av tillgång till datorer och Internet för personer med funktionsnedsättning. 
Tillgången till Internet ökar också för funktionshindrade men vid tidpunkten för den 
senaste rapporten fanns avståndet kvar till den icke funktionshindrade gruppen. 
Hjälpmedelsinstitutet menar också att de funktionshindrade troligen har större nytta och 
glädje av Internet än icke funktionshindrade. Hjälpmedelsinstitutets undersökning är nu 
några år gammal (bygger på uppgifter från 2005).  

Hjälpmedelsinstitutet driver också i samarbete med PTS en försöksverksamhet med 
webbenkäter som utgår från tanken ”att bygga upp ett system för systematisk och 
fortlöpande dialog om IT och telekom med personer med funktionsnedsättning”. 82  I den 
utvärdering av projektet som institutet gjort redogörs också för erfarenheterna av att 
använda sig av webben som instrument för användarundersökningar. Genom sitt 
sektorsansvar för elektronisk kommunikation och post har PTS ett särskilt ansvar för att de 
handikappolitiska målen uppnås inom sektorn. Huvudinriktningen för PTS arbete är att 
försöka påverka marknadens aktörer. För närvarande har PTS åtta tjänster, t.ex. 
förmedlingstjänster för text- och bildtelefoni, och driver ett antal utvecklingsprojekt i syfte 
att undersöka hur ny teknik kan förbättra kommunikationsmöjligheterna för den aktuella 
gruppen83.  

Under 2009 har PTS låtit utvärdera tjänsterna där resultaten pekar på många personer med 
funktionshinder som använder tjänsterna är nöjda men det finns också potential till 

                                                 
79http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/accessibility/com_2008/index_
en.htm.  
80 Meddelande från kommissionen av den 13 september 2005. E-tillgänglighet. 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24226h_sv.htm 
81 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008. Tabell 12 sid. 38. 
82 Hjälpmedelsinstitutet (2008). IT-frågan - Försök med webbaserade enkäter om IT och telekom till 
personer med funktionsnedsättning. http://www.hi.se/Global/pdf/2008/08363-pdf-itfragan-
metodrapport.pdf. 

83 http://www.pts.se/sv/Lattlast/For-funktionshindrade/ 
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förbättringar, t.ex. kring tillgänglighet.84 PTS har också låtit göra en behovskartläggning 
för att bl.a. undersöka om man satsar på rätt tjänster och om dessa verkligen är till nytta för 
brukarna. Undersökningen identifierar bl.a. olika barriärer som hindrar den enskilde från 
att få tillgång till tjänster, hjälpmedel och information85. 

I SIKA:s tidigare omtalade studie om digitala klyftor gjordes ingen ny undersökning utan 
ITPS tidigare resultat redovisades. 2008 inlämnades och beviljades en ansökan till 
Integrations- och Jämställdhetsdepartementet från högskolan i Växjö att följa upp denna 
undersökning och under hösten 2009 kom rapporten ”Den digitala klyftan . En 
uppföljning”.86 Resultatet från denna studie var att de digitala skillnaderna tenderar att 
minska för alla kategorier men många klyftor finns kvar och riskerar att göra detta under 
relativt lång tid framöver: 

”Det finns många grupper i samhället där det finns en hög sannolikhet att de använder 
IT i dagsläget. För andra grupper i samhället går utvecklingen snabbt åt ett läge då 
sannolikheten blir högre än i dagsläget. Samtidigt finns det individer i samhället som 
inte använder IT i så stor utsträckning. För individer som är äldre, har en låg 
utbildning samt en låg inkomst är sannolikheten att använda IT relativt låg. Denna 
situation kommer dessutom att bestå den närmaste framtiden, även om sannolikheten 
klart minskar om trettio eller fyrtio år.” 

Sammanfattningsvis visar inventeringen på följande starka och svaga sidor i den 
tillgängliga statistiken:  

• Bra statistisk finns om de digitala klyftorna med avseende på bl.a. kön, ålder, 
födelseland och funktionshinder 

• Det finns viss data kring hur funktionsnedsatta använder och värderar tjänster där man 
med hjälp av ny teknik söker förbättra kommunikationsmöjligheterna. 

• Hjälpmedelsinstitutet studerar tillgång till datorer och Internet för funktionsnedsatta. 

• Hjälpmedelsinstitutet och PTS driver försöksverksamhet med webbenkäter för dialog 
om IT och telekom med personer med funktionsnedsättning. 

• I förhållande till statistik om funktionsnedsattas IT-användning saknas mer 
specialiserade data om framförallt äldres IT-användning. 

• Med visst undantag för statistiken kring funktionsnedsatta saknas i princip data om 
olika gruppers faktiska användning av datorer, Internet och bredbandstjänster.   

5.1.3 Diskussion 
Utvecklingen av de åtgärder som vidtas av olika myndigheter för att minska de digitala 
klyftorna tycks gå i två riktningar. 

                                                 
84Utvärdering av pågående tjänster för personer med funktionsnedsättning 
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Funktionshinder/090907%20TNS%20Gallup%20Tj%C3%A4ns
teutv%C3%A4rdering.pdf 
85 Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. 
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Funktionshinder/090907%20TNS%20Gallup%20Behovskartlä
ggning.pdf. 
86 Jenny Grek & Michael Olsson (2009). Den digitala klyftan – en uppföljning. Internationella 
Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping 2009-02-09. 
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Den ena riktningen är att tjänster och utrustning blir mer generella så att de ska kunna 
användas av ”alla”. Särskilda lösningar ska vara ett komplement och inte 
huvudalternativet87. Till denna kategori åtgärder kan nämnas standardiseringar, tillämpning 
av ”design för alla”, etc.  

Den andra riktningen är att mer specialiserade tjänster utvecklas utifrån olika gruppers 
eller individers speciella behov. Den existerande statistiken redovisar hur tillgång till 
datorer och Internet varierar mellan olika grupper och tar inte hänsyn till att olika 
kategorier kan ha speciella behov av IT eller elektroniska tjänster. Olika tekniska lösningar 
har utvecklats utifrån föreställningen att tekniken kan reducera olika skillnader mellan 
personer med och utan funktionsnedsättning.  Det finns ett flertal exempel på sådana 
lösningar: 

Enligt SIKA-rapporten hade 75 projekt genomförts av Hjälpmedelsinstitutet kring hur IT 
kan kompensera för olika funktionshinder. Det skulle också vara värdefullt om det i 
statistiken kring digitala klyftor också vore lätt att hitta information om t.ex. den 
verksamhet som bedrivs av Talboks- och punktskriftsbiblioteket när det gäller talböcker, 
punktskrifter och Internetbaserat material. Omfattningen av anpassningen av läromedel till 
DAISY-format torde också kunna vara en intressant uppföljning som berör såväl Talboks- 
och punktskriftsbiblioteket som Specialpedagogiska myndigheten88. 

I IT-propositionen från 2004/05 menade regeringen att användning av IT för alla 
förutsätter att alla kan ha tillräckligt förtroende för att IT och Internet fungerar och går att 
lita på. För att informationssamhället inte bara ska vara fysiskt ”tillgängligt” för alla utan 
också användas av alla så fordras också att andra faktorer är uppfyllda; den ekonomiska 
tillgängligheten, den kognitiva, tilliten, motivationen och de olika tjänsternas 
användbarhet. Den statistik som publiceras täcker ofta den fysiska tillgängligheten men 
mer sällan, den faktiska användningen. 

Många studier har visat på Internets funktion att bygga ”socialt kapital” och bidra till att 
minska social isolering. EU:s begrepp ”e-inclusion” antyder också den vidare sociala 
dimensionen i Internetanvändningen.  Med tanke på den åldrande befolkningen och de 
stora grupper som lämnar arbetslivet samt den politiska viljan att bryta den sociala 
isoleringen är det angeläget att indikatorer utvecklas som mäter denna aspekt. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas studier av den kategori som kombinerar de tre 
egenskaperna att vara äldre, ha låg utbildning och låga inkomster. I den tidigare refererade 
studien från Högskolan i Jönköping ställs frågan om man ska acceptera att alla inte är 
användare av den nya tekniken och att detta tillstånd kommer att bestå under en relativt 
lång period framöver. Om detta accepteras menar författarna till rapporten att samhället 
måste hålla parallella system igång samtidigt för att alla individer ska kunna rösta, 
deklarera, betala räkningar med mera. 

Denna aspekt är i sig viktig utifrån målet ”ett informationssamhälle för alla” men har 
bäring också mot områden som IT och demokrati, IT och kulturen och IT i offentlig sektor. 

                                                 
87 Handisam (2008) Från särintresse till ett allmänt intresse, Dnr 2008/0187. 
88 DAISY (Digitalt Anpassat Informationssystem) är en öppen, internationellt väletablerad standard 
för digitala talböcker som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i 
och läsa texten och som fungerar också för publicering av multimedia. Syftet med formatet är att 
göra böcker tillgängliga på ett så användarvänligt sätt som möjligt för personer med läshandikapp, 
exempelvis synskada och dyslexi. 
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5.1.4 Tänkbara indikatorer 
• En diskussion bör föras om hur statistiken kring användningen av elektronisk 

kommunikation ser ut bland funktionshindrade och äldre. Med tanke på den 
demografiska utvecklingen och de kostnader denna kommer att medföra då det gäller 
produktion av olika välfärdstjänster är det rimligt att i detta läge prioritera de äldres 
situation. För äldre kan indikatorer rörande digitala kommunikationshjälpmedel i 
hemmet vara intressanta som t.ex. möjligheten till direktkommunikation till 
vårdcentral, sjukhus eller läkare som möjliggör vård i hemmet. Erfarenheterna av 
Seniornets arbete bör tas tillvara i detta sammanhang 

• Speciella studier bör riktas mot den grupp som kombinerar de tre egenskaperna att 
vara äldre, ha låg utbildning och låg inkomst. Vilka stödinsatser finns för dessa 
grupper i form av familj, vänner, etc.? 

• Statistik rörande utbudet av olika tjänster och hjälpmedel som direkt vänder sig till 
funktionsnedsatta bör sammanställas. Detta kan vara statistik kring talböcker, 
punktskrifter och Internetbaserat material samt den utlåning som sker av Talboks- och 
punktskriftsbibliotekets publikationer på skol-, kommun- och folkbibliotek samt till 
högskolestuderande bör redovisas. I detta sammanhang kan också statistik kring 
anpassningen av läromedel till DAISY-format och Hjälpmedelsinstitutets projekt då 
det gäller hur IT och elektronisk kommunikation kan utgöra ett kompensatoriskt stöd 
för funktionsnedsatta redovisas.  

• Den roll som elektronisk kommunikation har för social inkludering bör diskuteras i ett 
bredare perspektiv och hur dessa effekter kan mätas. En indikator inom detta område 
kan vara antal individer som är ”bostadslösa” men som har tilldelats en e-postadress så 
att de ändå kan hålla kontakt och bli nådda av anhöriga, vänner och myndigheter. 

• Användarstudier bör göras av de offentliga e-tjänsterna där olika gruppers möjligheter 
att använda tjänster undersöks och kan jämföras. Möjligheten av att organisera 
användarpaneler som bedömer myndigheters, kommuners och landstingens e-tjänster 
utifrån ett ”design för alla” – perspektiv bör undersökas. Samarbetspartner till 
Handisam kan vara e-delegationen och SKL. Hjälpmedelsinstitutets panelenkäter bör i 
detta sammanhang utvärderas och eventuellt anknyta till E-delegationens arbete med 
offentliga e-tjänster. 

5.2 Demokrati 

5.2.1 Bakgrund 
En viktig drivkraft bland politikerna för att utveckla informationssamhället har varit 
föreställningen att utvecklingen, inte minst av Internet, skulle öppna nya möjligheter för 
insyn och dialog, direktdemokrati och medborgarkontroll. Redan i 1996 års proposition 
hade demokratiaspekten en stark koppling till tillgänglighetsperspektivet. Lika möjligheter 
för alla skulle skapas så att IT kunde bli ett medel för demokrati och rättvisa och en bred 
tillgång till information för bl.a. ökad delaktighet.  

I IT-propositionen från 1999/2000 uttrycktes förhoppningarna på IT:s kopplingar till 
demokratifrågor följande sätt: 

”Informationstekniken öppnar helt nya vägar för medborgare eller grupper av 
medborgare att sluta sig samman. Mycket talar för att förmågan att söka och hitta 
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information i olika elektroniska medier, framför allt på Internet, kommer att vara en 
viktig faktor för demokratin i framtidens samhälle.”89  

Politiken inom dessa områden har varit något sökande. En stor del av intresset för IT och 
demokrati kom tidigt att riktas mot möjligheten att göra det möjligt att rösta med hjälp av 
IT så att därmed medborgarnas besvär med att rösta skulle reduceras, vilket i sin tur borde 
leda till ett högre valdeltagande och därmed förbättrad demokrati. Regeringen lämnade 
2002 en proposition, Demokrati för det nya seklet, till riksdagen.90 I denna aviserades en 
arbetsgrupp IT och demokrati. Denna arbetsgrupp hade till uppgift att följa och främja 
utvecklingen av demokratiska processer med stöd av IT och publicerade dels en rapport 
om E-röstning i september 2002, dels ett förslag till strategi för att minska de digitala 
klyftorna i samhället i februari 200491. En parlamentarisk kommitté med uppdrag att se 
över bestämmelserna i vallagen kom fram till att inte vid denna tidpunkt lägga fram något 
förslag som möjliggjorde elektronisk röstning92. 

I dagens situation verkar det politiska intresset för de ”traditionella” demokratiansatserna 
återigen ha ökat. I budgetpropositionen för 2010 skriver regeringen följande93: 

”Från en demokratisk synvinkel är det avgörande att medborgarna har tillgång till 
Internet och väl fungerande elektroniska kommunikationer. Teknikens värde för 
demokrati, politiskt deltagande och yttrandefrihet är tydligt och måste värnas. Internet 
är i allt högre grad en plattform för en levande samhällsdebatt och den tekniska 
utvecklingen ger nya möjligheter till ökad transparens och deltagande från 
medborgarna i de politiska processerna.” 

En viktig IT-politisk fråga inom ”demokratiblocket” är också frågan om individers 
integritet. I IT-propositionen 2004/05 påpekas det att ”informationstekniken har medfört 
nya och ökade möjligheter att samla in, bearbeta och sprida personanknuten information” 
och att frågan om individens integritet därmed kommer fram som en viktig fråga, en aspekt 
som tidigt uppmärksammades i Sverige. Samtidigt betonas också i propositionen behovet 
av att beivra olika brottsliga verksamheter på Internet och behovet av att i olika 
sammanhang skydda barn mot olika övergrepp. Inom andra politikområden, som 
”informationssamhällets sårbarhet” uppmärksammas också behovet av att skydda 
samhället mot informationsattacker och även möjliga terroristangrepp.  

Den s.k. FRA-lagen innebar att en ny lag om signalspaning antogs och samtidigt 
genomfördes en del ändringar i andra lagar, bl.a. i Lagen om elektronisk kommunikation.94 
FRA-lagen trädde i kraft den 1 januari 2009 samtidigt med ändringarna i de andra lagarna. 
Lagen innebar i princip att FRA gavs rätten att bedriva signalspaning på kabelburen trafik 
som passerar Sveriges gränser. Den av riksdagen antagna lagen har väckt stor debatt och 
heta känslor. Speciellt ungdomarna som lägger ut ”hela sina liv” på nätet har känt sin 
integritet hotad, medan riksdagen ansett att den nya lagen väl balanserar 
integritetsaspekterna och säkerhetsfrågorna efter att justeringar i lagförslaget gjorts innan 
den slutligen antogs av riksdagen i oktober 2009. 

                                                 
89 Prop. 1999/2000:86. 
90 Prop. 2001/02:80. 
91 Arbetsgruppen för IT och demokrati (Ju 2002:E) E-röstning – en antologi, Förslag till strategi 
för att minska de digitala klyftorna. 
92 SOU 2004:111. 
93 Prop. 2009/10:1 Utgiftsområde 22 sid. 99. 
94 2008:717. 
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startade 2006 projektet Medborgardialog. Detta 
projekt inriktas mot att söka nya former för samspelet mellan det politiska systemet och 
medborgarna. SKL förklarar sitt engagemang i detta projekt med de förändringar som kan 
ses i det demokratiska systemet i Sverige med ett över tid sjunkande valdeltagande och där 
allt färre blir medlemmar i politiska partier och där förtroendemannauppdraget har blivit 
mer och mer professionaliserat. Fler lokala partier har bildats och koalitioner med många 
partier kan innebära att partipolitiken blir otydlig för medborgarna. Men samtidigt menar 
SKL att svenskarna vill delta i samhällsdebatten och är intresserade av politiska frågor. 
Medborgarna engagerar sig på andra arenor än tidigare och inte minst de sociala medierna 
har blivit mötesplatser95.  

5.2.2 Inventering 
I stort sett saknas täckande utvärderingar inom området IT och demokrati. I den ovan 
refererade rapporten E-röstning – en antologi diskuteras olika aspekter för och emot e-
röstning men rapporten kan inte sägas vara en utvärdering utan snarare en uppmaning till 
fler försök och utvärderingar96. 

Regeringen beslutade i december 2004 att ge Örebro universitet i uppdrag att utreda 
användningen av IT i demokratiska beslutsprocesser97. I Örebro drivs också ett program, 
DemocrIT och Örebro Universitet har också tillsammans med Vinnova initierat en del 
projekt rörande IT i demokratiska beslutsprocesser.  

Då det gäller att finna indikatorer för området IT och demokrati är det uppenbart att valet 
av indikatorer till stora delar bestäms av den demokratimodell som används. Denna fråga 
diskuteras i en översikt av hur propositionen Demokrati för det nya seklet kan följas upp 
genom befintliga och nya indikatorer98. Propositionen tar ställning för vad som kallas för 
"en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter".99 Detta öppnar för en bredare 
demokratisyn som ger utrymme för alla de sociala innovationer som senare vuxit fram på 
Internet och som ofta har med opinionsbildning och aktiviteter att göra som nödvändigtvis 
inte kopplas till partipolitik eller traditionellt medbestämmande. På olika typer av 
offentliga arenor diskuteras den offentliga politiken, från lokala angelägenheter till globala 
stormaktsfrågor. 

I brist på offentliga utredningar om ”den nya” demokratiutvecklingen på Internet kan de 
skrifter som gruppen D2D (Dialogue to Democracy) publicerat ge underlag för 
utvärderingar av politikområdet IT och demokrati. Speciellt bör skriften ”Med- eller 
motborgare: maktdelning” uppmärksammas100.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det råder en hel del luckor vad gäller uppföljning 
och statistik inom området IT och demokrati.  

                                                 
95 SKL. 11 tankar om medborgardialog. http://www.skl.se/bunt.asp?C=7653. 
96http://www.nll.se/upload/IB/lg/regio/Regional%20demokrati%20och%20-
organisation/Rapporter/Antologi%20om%20e-demokrati.pdf 
97 Dnr Ju2004/5731/D. 
98 Bretzer Norén, Ylva (2006) CEFOS Centrum för forskning om offentlig sektor: Rapport 2006:3.  
http://www.cefos.gu.se/digitalAssets/1117/1117926_cefosrapp2006_03.pdf. 
99 Prop. 2001/02:80, sid. 20.  
100 http://www.d2d.nu/2009/D2D_boken2009ny.pdf. 
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5.2.3  Diskussion 
IT och demokrati är ett betydelsefullt IT-politiskt område men också ett av de svåraste att 
formalisera och utveckla indikatorer för. Troligtvis sammanhänger det med att effekterna 
först visar sig på lång sikt och att de inte alltid är lätta att mäta. Vad Tillväxtanalys har att 
anföra inom detta område får därför ses som ett första diskussionsinlägg som syftar till att 
få till stånd en fortsatt process kring hur indikatorer ska kunna utarbetas inom detta 
område. 

IT och demokrati är ett brett område som omfattar många olika aspekter. Ofta, inte minst i 
de IT-politiska dokumenten, har begreppet använts i sammanhang som haft en mer eller 
mindre direkt anknytning till ”de demokratiska institutionerna” och den politiska 
processen. Webbsända fullmäktigedebatter, de förtroendevaldas "bloggande", den politiska 
informationen på regeringens och kommunernas hemsidor osv. speglar denna aspekt. Men 
det verkar också ha skett en viktig utveckling som illustrerar hur IT påverkar demokratin 
utanför det politiska systemet inom ramen för olika sociala medier och som närmare bör 
undersökas. I det följande diskuteras IT och demokratin utifrån fyra perspektiv: 

• IT och demokrati i relation till de politiska institutionerna 

• IT och demokrati i relation till sociala medier 

• IT och demokrati i relation till de digitala klyftorna 

• IT och demokratin i relation till integritet och tillit.  

IT och demokrati i förhållande till de politiska institutionerna 
Det kan vara svårt att få fram indikatorer på demokratiaspekter utanför det egentliga 
politiska systemet och om sådan politisk kommunikation som inte har ett uppifrån-och-ned 
perspektiv. I Mediabarometern finns uppgifter om den tid Internetanvändarna ägnar åt att 
läsa bloggar men detta mått säger inte mycket om hur tungt demokratiaspekten väger i de 
lästa bloggarna. I det tidigare beskrivna projektet Medborgardialog hänvisas till 
”delaktighetstrappan” som anger olika nivåer på delaktighet; information-konsultation-
dialog-inflytande-medbestämmande. En sådan typ av klassificering skulle kunna utgöra en 
bas för utvecklingen av indikatorer för området IT och demokrati. En förenklad modell av 
denna delaktighetstrappa består av tre steg: information, delaktighet och medbestämmande. 

Information är det första steget på delaktighetstrappan, men samtidigt det mest 
grundläggande och förutsättningen för de senare stegen på delaktighetstrappan. På 
kommunal nivå är information om verksamhet och resultat något som oftast läggs ut på 
kommunens hemsida. SKL har i samarbete med olika studentgrupper försökt skaffa sig en 
ögonblicksbild av hur informationen till medborgarna ser ut på kommunernas hemsidor.101 
Redovisningen har gjorts på sådant sätt att den lämpar sig för jämförelser kommunerna 
emellan. Bedömningen sker inom olika områden såsom öppenhet och påverkan, förskola, 
äldreomsorg, vägar och miljö, funktionalitet och tillgänglighet etc. En uppmärksammad 
fråga är kommunernas information om kvalitativa resultat och brukarundersökningar.  

Dialog är i detta sammanhang ett begrepp som täcker flera olika typer av verksamheter. 
Konsultation kan t.ex. innebära att medborgarna ges möjlighet att ta ställning till ett antal 
på förhand definierade alternativ. I dialoger har medborgaren möjlighet att möta andra för 

                                                 
101SKL (2009) Information till alla – en granskning av kommunernas information till medborgarna. 
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39598_1.pdf. 
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att föra fram sina åsikter och argumentera för sin syn på en speciell fråga. Dialogen kan 
äga rum mellan medborgarna och det politiska systemet men den kan också äga rum 
medborgare emellan som diskuterar på plattformar utanför den politiska sfärens kontroll. 
En utvecklad form av dialog är delaktighet där medborgarna deltar, ofta långsiktigt, i 
arbetet med att utarbeta färdiga förslag som underlag till politiska beslut. En form av 
delaktighet som bedrivs inom ramen för Medborgardialogen är medborgarpaneler.  

Det sista steget på delaktighetstrappan är medbeslutandet. I detta steg har den politiska 
församlingen delegerat ansvaret till en nämnd eller styrelse där delegaterna inte är valda 
utifrån partitillhörighet utan valda som enskilda personer. I England t.ex. kan ungdomar på 
vissa platser bland flera kandidater välja en ungdomsborgmästare som också kan få en viss 
budget till förfogande och som kan arbeta i kontakt med den ”riktige” borgmästaren102.  

IT och demokrati i relation till sociala medier 
Facebook, Twitter, Youtube, bloggosfären, MSN etc. har skapats för andra ändamål än 
politiska/demokratiska och innehållet består säkert till minst 90 procent av ”övriga” ämnen 
men detta betyder inte att innehållet på dessa arenor är ointressant ur politisk synpunkt. 
Obamas valkampanj, mobiliseringen och manifestation av kritiken mot exempelvis FRA-
lagen illustrerar potentialen som finns. Ungdomar har nätverk t.ex. på Facebook som 
informerar om demonstrationer, andra manifestationer eller till musikevenemang med mer 
eller mindre stark koppling till samhällsfrågor.  

Internets betydelse för demokratisk utveckling visas inte minst på den internationella 
arenan. Manuel Castells har i sina verk om ”nätverksamhället” beskrivit 
informationsteknikens roll i Sovjetunionens sammanbrott103. Dagspressen rapporterar så 
gott som dagligen om Internets spridning i Kina och dess betydelse för Kinas ”öppning” 
mot omvärlden och det är uppenbart att Internet har stor betydelse för organisering av en 
demokratisk opposition i ett land som Iran. IT och Internet ”öppnar upp” och så är det 
förmodligen också i demokratiska länder som Sverige även om vi har svårt att formalisera 
och mäta denna inverkan. 

Det komplex som finns att hantera inom IT och demokrati gäller enskilda medborgare och 
deras möjligheter att informera sig och delta i de demokratiska samtalen och processerna 
men berör också utvecklingen inom partier, folkrörelser, organisationer och nätverk - hela 
det komplex som vi ibland kallar ”det civila samhället”. 

Det är möjligt att den stora uppslutningen bakom sociala medier kan vara ett resultat av att 
dessa skapar bättre möjligheter för individerna att uttrycka sig jämfört med andra medier. 
Detta är en aspekt som skulle kunna undersökas. 

På finska justitiedepartementets mötesplats för frågor som gäller demokrati behandlas 
indikatorer för mätning av demokratin som kan vara av intresse i detta sammanhang104. De 
indikatorer som där behandlas är: 

• deltagardemokrati och socialt kapital 

• aktivitet i organisationer 

                                                 
102 Se t.ex. Lewisham.gov.uk. I slutredigeringen av denna rapport har Tillväxtanalys också fått 
information om att en liknande funktion upprättats i Botkyrka kommun. 
103 Castells, Manuel (1996, 1997 och 1998) The Information Age: Economy, Society and Culture. 
Malden, Mass.: Blackwell. 
104 http://www.kansanvalta.fi/sv/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Demokratiaindikaattorit. 
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• uppfattningar om medborgarskap och de egna möjligheterna att påverka 

• inställningar gentemot politiska institutioner och aktörer 

• kriterier för ett upplyst medborgarskap 

Ett sätt att diskutera kring frågan om hur IT kommer in i den politiska processen är att, 
som redovisats ovan, utgå från delaktighetstrappan. IT har inte huvudrollen i denna trappa, 
men är en förutsättning för att de olika stegen ska fungera vilket också klart sägs i 
projektbeskrivningarna till Medborgardialogen.  

Ett annat förhållningssätt är att utgå från en mer generell demokratiansats som sätter olika 
typer av aktiviteter i centrum. Frågor kan ställas till individen om hur ofta denna går på 
politiska möten, skriver insändare, skrivit petition, deltagande i medborgarpanel eller 
fokusgrupp, besöker politiska webbplatser eller YouTube med politiskt innehåll. En skala 
kring medborgarinflytande skulle kunna definieras och mätas för olika grupper eller inom 
olika politikområden och den roll IT spelar skulle kunna bedömas utifrån denna. En del av 
denna information finns troligen i de rapporter som publicerats av SOM-institutet, i 
Mediebarometern eller i SCB:s individundersökningar. Ett batteri frågor skulle kunna 
utarbetas som direkt utgår från medborgarna och den demokratiska processen. 

För att få material till en uppföljning av vad som händer inom området IT och demokrati 
skulle två ansatser kunna kombineras: SCB skulle inom ramen för ”IT bland individer” 
kunna ställa IT-relaterade frågor medan t.ex. SOM-institutet skulle kunna göra en speciell 
undersökning där IT och sociala medier tas med men där ett bredare grepp kring 
demokratifrågorna tas så att de nya medierna kan ses i ett större sammanhang. Inom ramen 
för EU-samarbetet för redan SCB diskussioner om delaktighet (”civic and political 
participation). En fråga kan t.ex. vara om individer: ”used Internet for accessing or posting 
opinions on websites discussing civic and political issues”. 

En viktig demokratiaspekt är hur medborgarna och företag kan ta till sig den offentliga 
informationen.  En aspekt på detta är hur stor andel av den offentliga informationen som är 
fritt tillgänglig för medborgare och företag. Viktiga aspekter på demokratin står också att 
finna i de lokala och kommunala perspektiven. Finns det t.ex. möjlighet att på kommunens 
hemsida väcka ett ärende digitalt? Går det att ”prenumerera” på information om nyheter 
inom olika områden som intresserar just den medborgaren? En modell som kan vara 
inspirationskälla är den norska ”Min sida” som gör det möjligt för medborgaren att ha en 
enda ingång till den offentliga sektorn och att denna sida också fungerar som ”sökmotor” 
för de frågor som intresserar individen i fråga. De aspekter av tillgänglighet kopplad till 
delaktighet som finns inom ramen för denna typ av lösningar skulle kunna mätas (”Hittar 
du det söker?”, ”Söker du inte för att du tror att det är svårt?”).  

Samtidigt som det lokala perspektivet är viktigt är det också många människor som 
intresserar sig för de globala frågorna. Informationsutbyte och diskussioner knyter samman 
människor runt om i hela världen, inte minst gäller detta för ungdomen. Den globala 
dimensionen av ”IT och demokrati” är något som bör mätas i t.ex. enkätundersökningar.  

IT och demokrati i relation till de digitala klyftorna 
Budgetpropositionen från 2010 betonade att det utifrån demokratisk synpunkt är 
”avgörande” att medborgarna har tillgång till Internet eller elektronisk kommunikation. De 
medborgare som inte har till gång till Internet kommer att få tillgång till en mer begränsad 
information, får sämre möjligheter att utveckla sitt sociala kapital och får därmed svårare 
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att på samma villkor som andra medborgare delta i de politiska processerna. Av detta skäl 
blir de digitala klyftorna också en demokratifråga. Högskolan i Jönköping redovisade 
nyligen resultaten av ett uppdrag om digitala klyftor. Enligt denna rapport hade dessa 
klyftor minskat under tiden 2000-2006 för samtliga kategorier.105 Det gemensamma för 
den kategori som har den lägsta användningen 2006 var tre egenskaper: hög ålder, låg 
inkomst och låg utbildning. I studien förväntas denna effekt kvarstå under ”en relativt lång 
tid framöver”. Konsekvenserna av denna klyfta borde diskuteras utifrån ett demokratiskt 
perspektiv. 

IT och demokratin i relation till integritet och tillit 
Till området IT och demokrati kan också frågor som rör medborgarnas integritet föras. 
Medborgarnas förtroende eller tillit till IT-mediet hänger sannolikt i stor utsträckning 
samman med hur individen upplever integriteten på nätet. Samtidigt har staten legitima 
skäl att förhindra att nätet används för kriminella aktiviteter. En viktig fråga är om 
medborgarnas oro för att bli ”avlyssnad” påverkar hur vederbörande ”censurerar” sig själv 
i bloggar eller mail. 

En annan aspekt på frågan om Internet, demokrati och tillit är den smutskastning och ofta 
de kränkande inlägg som görs på nätet, ofta i anonymitetens skydd. Här skulle en 
”avanonymisering” på vissa plattformar leda till ökat ansvarstagande och därmed ge ett 
positivt bidrag till de demokratiska processerna. Säkrare E-identifikation kan också ha en 
positiv funktion. 

5.2.4 Tänkbara indikatorer 
• Det är angeläget att få en mer övergripande bild av hur IT:s användning påverkar det 

politiska samtalet och den demokratiska processen. SCB:s undersökning om IT bland 
individer kan möjligtvis vara en kanal att använda.  

• En diskussion bör föras om hur en bredare undersökning av medier och demokrati ska 
utformas i vilken IT och sociala medier har en given plats men där de effekter dessa 
har ses i ett bredare sammanhang. 

• Det vore intressant att diskutera hur ett verktyg som ”Medborgardialogen” kan 
uppföljas och hur indikatorer kring denna verksamhet skulle kunna utformas. 

• Demokratiaspekter på de offentliga e-tjänsterna är ett viktigt område. Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet och E-delegationen bör initiera en diskussion om detta.  

• En diskussion bör initieras om hur de digitala klyftorna påverkar den demokratiska 
processen. Av särskilt intresse är den kategori som under relativt lång tid riskerar att 
stå utanför ”informationssamhället”. Berörda är bland andra Integrations- och 
Jämställdhetsdepartementet, Handisam, Näringsdepartementet samt statsvetenskaplig 
expertis. 

• Demokrati, integritet och tillit är ytterligare ett område som bör belysas. En viktig 
fråga i detta sammanhang är hur medborgarna uppfattar en eventuellt begränsad 
integritet som en restriktion på att fritt uttrycka sin mening på nätet. I detta 
sammanhang kan det också vara lämpligt at initiera en diskussion kring hur 

                                                 
105 Grek, Jenny, Michael Olsson (2009) Den digitala klyftan – en uppföljning, Internationella 
Handelshögskolan,    Högskolan i Jönköping 2009-02-09. 
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”nedsmutsningen” på nätet ska beivras. Detta är en stor fråga med juridiska 
implikationer. En god början skulle vara att denna aspekt tas upp i en 
attitydundersökning kring Internet. 

5.3 IT i kulturen 

5.3.1 Bakgrund 
I IT-propositionen från 2004/05 ses utbildnings- och kulturfrågorna i ett sammanhang 
(dessa två politikområden var då sammanslagna i ett Utbildnings- och kulturdepartement). 
Propositionen tar här bl.a. upp det s.k. ABM-samarbetet (arkiv, bibliotek och museer) och 
de digitala radio- och TV-sändningarna.  

”Regeringen konstaterar att IT-användningen inom kulturområdet är både omfattande 
och innovativ. Informationsteknik i olika former medverkar till att uppfylla de 
kulturpolitiska målen, såsom att öka tillgängligheten till kulturarvet, öka mångfalden 
inom kulturlivet samt att ge ökad möjlighet för den enskilde att aktivt delta i och ta del 
av kulturområdets olika verksamheter.” (IT-proposition 2004/05.) 

Den IT-politiska strategigruppen hade en arbetsgrupp för IT och kultur. I gruppens 
slutrapport, ”IT + kultur = tillväxt?”, identifierades sju fokusområden: näringslivs-
utveckling, mångkultur, kulturarv, upphovsrätt, designmaterial (IT som design), 
konstnärligt material (IT-baserad konst) samt media och konvergens106.  

Upphovsrättsfrågorna rörande Internet skulle kunna behandlas inom flera politikområden: 
inom IT och rättsväsendet, inom demokratin eller inom kulturen. I IT-propositionen från 
2004/05 behandlas frågan i huvudsak under rubriken ”hållbar tillväxt”.  

Politiken har med andra ord sökt en balans mellan upphovsmännens intressen och å andra 
sidan enskildas och andra användares intressen. Den 1 april 2009 genomfördes EG-
direktivet om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (direktiv 2004/48/EG) i 
svensk rätt. Till följd av de lagändringar som då trädde ikraft har rättighetshavarnas 
möjligheter att tillvarata sina rättigheter ytterligare förstärkts. Detta har bl.a. skett genom 
den nya möjligheten till information om intrång, varors och tjänsters ursprung och 
distributionsnät. En del i detta är att en domstol kan besluta att en internetleverantör ska ge 
rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer, om 
rättighetshavaren kan presentera tillräcklig bevisning för att IP-numret använts för att begå 
ett immaterialrättsligt intrång.  

Under våren 2009 lämnade kulturutredningen sitt betänkande107. I analysdelen spelar 
informationsteknik och informationssamhällets utveckling en avgörande roll men det är 
svårt att finna förslag som skulle kunna karaktäriseras som ”IT-politiska”. En annan 
rapport som påverkar kulturpolitiken är Museikoordinatorns utredning där det t.ex. 
påpekas att lokala lösningar t.ex. vid digitaliseringar ofta medför dyra läropengar och 
sämre funktionalitet108. 

 

                                                 
106 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/32/03/16027ff7.pdf. 
107 SOU 2009:16. 
108 Kraftsamling, museisamverkan ger resultat SOU 2009:15. 
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5.3.2 Inventering 
Ingen utvärdering av IT i kulturen är känd efter det att området ingick i ITPS utvärdering 
från 2003. 

Det finns olika perspektiv som är av relevans för IT i kulturen. Valet har fallit på att 
fokusera på: Internet som kulturbärare och nya ungdomskulturer, ABM med betoning på 
digitalisering av kulturarvet samt medieanvändningen.  

När det gäller Internet som kulturbärare så har Internet och den moderna 
informationstekniken möjliggjort för människor att på nya sätt kunna uttrycka sig i skrift, 
tal, musikaliskt i filmvideos, i olika diskussionsfora osv. Även om skapandet av dessa 
plattformar inte alltid tillhör ”finkulturen” så tillhör dessa uttryck kulturområdet. Beroende 
på innehållet i denna verksamhet och graden av kommunicerbarhet gentemot omgivningen 
innebär de digitala redskapen stora demokratiska möjligheter.   

Det finns flera undersökningar som i viss mån berör detta. I SCB:s individundersökningar 
(IT bland individer) redovisas andel personer mellan 16-74 år som använt Internet för att 
skapa eller underhålla bloggar109. Undersökningen mäter också andelen personer som 
använt Internet för att lyssna på webbradio/se på webb-TV. Andelen av befolkningen som 
laddar upp eget material till någon hemsida är ytterligare en indikator som mäts årligen.  

Nordicom, Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning vid 
Göteborgs universitet publicerar sedan 2001 en särskild Internetbarometer. 
Internetbarometern innefattar förutom frågor om tillgång till Internet (och bredband) på 
olika sätt en rad frågor om användning av Internet i hemmet, arbetet och totalt (räckvidd 
och tid); användningen av medier (inkl sociala medier) på Internet; användningsområden 
på Internet; Internetanvändares (och icke-Internetanvändares) medieanvändning. 

När det gäller ABM med speciell betoning på digitalisering av kulturarvet ryms såväl det 
digitaliseringsarbete som pågår inom arkiv, bibliotek och museer som det mer omfattande 
IT-relaterade uppgifter som ligger på biblioteken både då det gäller att tillhandhålla datorer 
och Internet till allmänheten och för att hjälpa till med litteratur- eller andra sökningar. 
Viss statistik om bibliotekens betydelse för tillgänglighet finns i SCB:s undersökningar om 
IT bland individer där tabell 65 innehåller information om andel och antal personer i åldern 
16–74 år som har använt Internet på ett bibliotek. Regeringen har genom åren genomfört 
omfattande satsningar på digitalisering av såväl statliga som andra arkiv-, biblioteks- och 
föremålssamlingar. Inom ramen för det s.k. Accessprojektet fördelades t.ex. en stor del av 
resurserna till projekt som var inriktade på digitalt tillgängliggörande och bevarande. 
Regeringen beslutade 2007 att förlänga Accessprojektet med två år och totalt tillfördes 
projektet 673 miljoner kronor under de år det pågick. 

På europeisk nivå har det tagits initiativ för att inrätta ett europeiskt digitalt bibliotek – 
Europeana – för digitalt material från hela Europa (böcker, tidningar, fotografier, film, 
audiovisuella verk, arkivhandlingar, museiföremål, monument och arkeologiskt kulturarv). 
Enligt de rådsslutsatser som antagits ska medlemsstaterna upprätta nationella strategier och 
mål för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande samt främja synergier 
mellan de olika institutioner som är engagerade i processerna för digitalisering och 
elektronisk tillgång till kulturellt material och digitalt bevarande. 

                                                 
109 Tabell 102. 
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Regeringen bedömer i propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) att den digitala 
utvecklingen ger både arkiv, bibliotek, museer och audiovisuella samlingar helt nya 
möjligheter att ge medborgare och forskare tillgång till kulturarvet och forskningsmaterial, 
oberoende av fysisk lokalitet. Samtidigt är det tydligt att det krävs fortsatt 
utvecklingsarbete för att denna potential ska realiseras fullt ut. En del av de frågor och 
möjligheter som uppkommit rör enskilda institutioner, men mycket handlar om att finna 
gemensamma lösningar. 

Regeringen har gett vissa myndigheter och institutioner i uppdrag att inkomma med 
underlag för en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt 
bevarande. Uppdraget ska redovisas senast den 9 april 2010. Avsikten är att redovisningen 
ska kunna ligga till grund för ett ställningstagande vad gäller framtida arbetssätt och 
prioriteringar. 

I övrigt kan det nämnas att Riksantikvarieämbetets söktjänst - Fornsök - med information 
om över 1,7 miljoner fornlämningar, vann priset för den mest innovativa nya e-tjänsten 
inom offentlig förvaltning (Guldlänken) 2009. 

När det gäller medieanvändningen dokumenterar Nordicom på kontinuerlig basis den 
svenska medieutvecklingen. I den årliga medievaneundersökningen Mediebarometern, 
belyses hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under 
respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video/dvd, bio, 
ljudkassett, CD, mp3, datorspel, morgontidning, kvällstidning, vecko-
månadstidning/tidskrift, böcker, reklam, Internet och medier i mobiltelefonen. Syftet är att 
beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier. 

Även Radio- och TV-verket, en relativt liten myndighet som framförallt hanterar 
tillståndsgivning, publicerar viss statistik på medieområdet i en årlig rapport –
Medieutvecklingen.110 Bevakningen fokuserar på radio, TV, branschstruktur och 
mediepolitik. 

I dessa publikationer finns en hel del statistik relaterade till IT och media. T.ex. har det 
visat sig att cirka 1,9 miljoner 15–74-åringar åtminstone någon gång under det senaste 
kvartalet har tittat på webb-TV. Fler och fler hittar också till radion på webben – över 1 
miljon lyssnare per vecka lyssnar på webbradio. Enligt Teracoms rapport Morgondagens 
mediekonsumenter är det de riktigt unga som tittar på webb-TV. De flesta TV-kanaler, 
men även tidningar, sänder webb-TV i någon form i dag. I statistiken är det också möjligt 
att jämföra den roll Internet har i jämförelse med andra medier. I genomsnitt ägnar vi i dag 
61 minuter per dag (2007) åt Internet vilket är mer än dubbelt så lång tid som vi ägnar åt 
morgontidningen (28 minuter) eller åt böcker (19 minuter). 

Sammanfattningsvis kretsar indikatorerna på kulturens område kring olika former av 
användning. Synergier finns gentemot kompetensfrågor och säkerhetsfrågorna.  

• Frågor kring digital användning och kompetens är bra belysta, liksom användningen av 
Internet för att skapa och underhålla bloggar eller andra former av sociala medier, 
användandet av använder Internet för webb-radio eller TV, användningen av Internet 
för att ladda upp eget material 

                                                 
110 Rapporten för 2008 finns på: 
http://www.rtvv.se/_upload/Publikationer/Medieutveckling%202008.pdf. 
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• Andel personer som använt sig av fildelning 

• Användningen av Internet på bibliotek 

• ”Medieutvecklingen”. Rapport från Radio- och TV-verket, följer upp användningen av 
radio, TV, branschstruktur. 

5.3.3 Diskussion 
Politikområdet IT och kultur har många likheter med IT och demokratin. Båda 
politikområdena tillhör IT-politikens ”mjuka” inslag där målen inte alltid så lätt kan 
formuleras i uppföljnings- och utvärderingsbara termer eller effekterna lätt kan mätas. 
Båda områdena har traditionellt från politiskt håll bedömts som viktiga men har av olika 
skäl sedan tonats ned. Men på samma gång som det är uppenbart att det nu hänt något 
inom demokratiområdet så är det lika tydligt att något hänt också inom kulturområdet och 
att de två områdena på många sätt överlappar varandra.  

Många nya tendenser kan identifieras inom demokratin (ökad transparens, brett deltagande 
i de politiska diskussionerna etc.) och inom kulturområdet har IT inte bara vidgat 
möjligheterna att ta till sig den av olika professioner utbjudna kulturen utan det har också – 
i likhet med demokratiområdet – inneburit möjligheter för breda skikt av medborgarna att 
uttrycka sina tankar, känslor och upplevelser av sin samtid. Dessa samhällsdiskussioner 
och ”konsumtion och produktion” av kultur sker nätverksbaserat där varje individ relaterar 
till och kommunicerar med andra, ett kännetecken som också går igen i ytterligare ett 
politikområde – lärandet. 

Folkets Hus driver ett intressant projekt – Digitala Hus – som innebär att troligen Europas 
största digitala biografkedja har skapats. Men den moderna kommunikationstekniken har 
inneburit att Digitala Hus blivit långt mer än en biograf. Via bredband eller satelliter kan 
olika typer av evenemang som konserter, teater, sport, revyer, kortfilmfestivaler kopplas 
till en digital projektor och visas i salongen. Men den digitala projektorn kan också skapa 
möjligheter till interaktiv kommunikation för studier, föreläsningar, konferenser etc. 
Samtidigt pågår säkert en hel del andra verksamheter där skolor sänder 
teaterföreställningar till varandra men i dag är det oss veterligen ingen myndighet eller 
organisation som samlar information kring dessa verksamheter.  

Besöksfrekvensen på de sidor som bygger på digitalisering av kulturarvet borde vara 
möjliga att sammanställa. Det är dock viktigt att inte bara en frekvensuppföljning 
genomförs utan att även besökarnas reaktioner på tjänsten följs upp. Vidare borde det vara 
viktigt att undersöka vilka grupper det är som besöker kulturinstitutionernas hemsidor.  

Då det gäller digitaliseringen av kulturlivet finns det också skäl att undersöka hur själva 
processen går. Hur stor andel av digitaliseringen sker i processer enligt standarder som 
utifrån något mått kan sägas vara ”tillräckligt bra” utifrån de förutsättningar som råder. 
Vad är det som digitaliseras? Är det efterfrågan från forskare och allmänhet som styr eller 
sker besluten efter andra kriterier inom myndigheterna? 

Genomförandet av det civilrättsliga sanktionsdirektivet (Ipred) har skapat debatt om i 
första hand balansen mellan å ena sidan den enskildes integritet och å andra sidan skyddet 
av immateriella rättigheter. Regeringen beslutade den 23 juli 2009 om en utvärdering av 
lagändringarna. En särskild utredare har fått i uppdrag att redovisa och utvärdera 
tillämpningen av bestämmelserna när det gäller intrång som begås via Internet eller andra 
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elektroniska kommunikationstjänster. Det uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 
2012. 

Utifrån ett IT-politiskt perspektiv är det intressant att veta hur olika gruppers beteende på 
nätet förändrats. Information om detta torde i någon form vara tillgänglig hos operatörerna. 
Hur har t.ex. såväl legal som illegal fildelning förändrats sedan lagen antogs och hur ser 
detta ut för olika grupper? Vilka lagliga alternativ har tillkommit, hur stor är användningen 
och vilka grupper är det som använder dem? Hur vanligt är det att kulturskapare valt nya 
affärsstrategier för marknadsföring och för att få intäkter av sitt skapande? 

5.3.4 Tänkbara indikatorer 
• Individers två roller i kulturlivet på Internet dvs. både som konsument och producent 

är ett område som bör belysas ytterligare. Kulturdepartementet, Näringsdepartementet 
och SCB kan förslagsvis diskutera vilka vägar som är framkomliga för att bygga 
kunskap inom detta område. 

• En sammanställning av åtminstone de större projekt som pågår om digital projektion 
av kulturlivet borde vara möjlig att åstadkomma, t.ex. genom nuvarande Kulturrådet. 
Besök på kulturinstitutionernas hemsidor, användning och grupper vore också 
intressant att veta mer om. 

• Den nationella strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande 
som regeringen aviserat bör samlat ta upp de frågor som rör ABM-institutionernas 
användning av ny teknik. Kulturdepartementet, E-delegationen och berörda 
myndigheter inom kultur- och forskningsområdet bör särskilt diskutera hur 
användarstatistik kan utformas och vilka format och standarder som används i detta 
arbete. 

• Kulturdepartementet, Näringsdepartementet och berörda myndigheter kan med 
tillgänglig statistik som underlag föra en diskussion kring utvecklingen av 
webbaserade medietjänster.  

• Möjligheten att följa upp hur den generella Internetanvändningen bland olika grupper 
förändrats bör undersökas. Likaså är det intressant att veta vilka nya lagliga tjänster för 
tillgång till kreativt innehåll som har tillkommit och hur dessa används. 

5.4 IT i skolan 

5.4.1 Bakgrund 
Ungdomsskolan har varit ett område som traditionellt haft hög prioritet i IT-politiken, 
framförallt som den kommit till uttryck i IT-propositionerna. I princip finns det kopplingar 
till två andra politikområden som rättfärdigar denna prioritering nämligen demokratin och 
näringspolitiken. I IT-propositionen från 1999/2000 inleddes skolavsnittet på följande 
sätt111: 

”Skolan bör ge alla en grundläggande kompetens för att använda IT i vardags- och 
yrkeslivet. IT-kompetensen bör vara tillräcklig för att tillgodose arbetstagarnas behov 
av att hålla jämna steg med strukturomvandlingen, för att stärka deras ställning på 

                                                 
111 Prop. 1999/2000:86, sid. 49. 
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arbetsmarknaden och för att arbetsgivarna skall få tillgång till en kompetent 
arbetskraft. Vidare behövs specialiserad IT-kompetens för forskning och utveckling.” 

Den enskildes anställningsbarhet spelar här en viktig roll och det är också denna aspekt 
som bar upp personaldatorreformen. Skrivningen kan tolkas på många sätt men den 
vanligaste tolkningen har varit att skolan ska ge en grundläggande teknisk kunskap om hur 
en dator fungerar, hur den ska kopplas upp mot Internet, e-postskrivande osv. 

ITiS-projektet (1999-2002) innebar att cirka 70 000 lärare fick en dator som personligt 
arbetsredskap och att de medverkande lärarna och eleverna fick e-postadresser och 
anslutning till Internet. Kanske den viktigaste effekten var att statsmaken fullt ut erkände 
den viktiga roll lärarna spelar för utveckling och införande av IT i undervisningen. Efter 
ITiS-projektet överlämnades mer eller mindre ansvaret för utvecklingen av IT på 
kommunerna.  
I propositionen från 2004/05 har skrivningarna som gäller förståelse och innehåll fått en 
ännu större betoning:  

”Detta (de krav morgondagens samhälle ställer; vår anmärkning) ställer krav på en 
hög digital- och mediekompetens hos lärare och elever. Det kan exempelvis omfatta 
elevens intresse, attityd, säkerhetsmedvetande och förmåga att på ett säkert sätt 
använda lämpliga digitala informations- och kommunikationsverktyg för att söka, 
lagra, sammanställa och kritiskt värdera information, samt att prestera resultat, skapa 
ny kunskap och kommunicera med andra som en aktiv medborgare i samhälle.” 

Det är intressant att notera diskussionen på EU-nivå om livslångt lärande. Kommissionen 
har identifierat åtta nyckelkompetenser som konstituerade detta lärande, där en är ”den 
digitala kompetensen” som definieras enligt följande112.   

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 
teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 
grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, 
bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 
och delta i samarbetsnätverk via Internet. 

I många EU-länder pågår ett intensivt arbete med att följa upp hur digitala kompetenser 
integreras i utbildningsväsendets styrdokument. På Skolverket har en arbetsgrupp bildats 
för att förbereda denna uppgift. I direktiven till Skolverket för utarbetande av kursplan för 
ny grundskola och för uppdraget kring en modell för ämnesplaner för gymnasieskola, 
saknas emellertid referenser till digitala kompetenser113.  

När det gäller lärarutbildningen togs dock frågan om lärares kunskaper i IKT och lärande i 
digitala miljöer upp i utredningen om ny lärarutbildning som lämnade sitt betänkande i 

                                                 
112 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf, sid. 7. 
113 Regeringsbeslut 2009-01-22: Uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för 
grundskolan och motsvarande skolformer m.m. U 2009/312/S: 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/48/02/Uppdrag_att_utarbeta_nya_kursplaner_och_kunska
pskrav.pdf respektive Regeringsbeslut 2009-10-01: Uppdrag rörande examensmål och ämnesplaner 
för gymnasieskolan m.m. U2009/2114/G, 2009/5688 G: 
 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/75/29/Uppdrag%20avseende%20examensm%E5l.pdf 
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december 2008 (uppdraget gavs som ett tilläggsdirektiv).114 I betänkandet betonade 
utredare vikten av digital kompetens:  

”IT genomsyrar i dag samhällsverksamhet och utbildning i stor utsträckning. I 
framtiden kommer detta sannolikt att gälla i än högre grad. Den nya skolvardagen 
kräver en helhetssyn som sätter in IT och digital kompetens i ett större sammanhang 
och som gör det till en integrerad del av skolans reformarbete. Flera länders 
satsningar på IT lägger i sin utbildningspolitik vikt vid helhetssyn och 
långtidsperspektiv, som Norge, Nya Zeeland och Singapore. Det handlar om att 
prioritera digital kompetens i skolan i en sammansatt utvecklingsprocess där många 
faktorer samverkar.115” 

Digitala kompetenser eller ”IT-kompetenser” betonas också i många andra IT-politiska 
sammanhang. Globaliseringsrådet pläderar för fler och bättre digitala läromedel i skolan, 
digitala läroresurser och nätbaserad pedagogik som komplement till den traditionella 
undervisningen116. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) förespråkar 
undervisning i informationssäkerhet i ungdomsskola och lärarutbildning. 

I detta avsnitt behandlas IT och lärandet endast utifrån ungdomsskolans perspektiv. 
Frågor om fortbildning, vuxenutbildningen och lärande i arbetet behandlas i avsnittet 
om IT i arbetslivet.  

5.4.2 Inventering 
Under de första åren på 2000-talet publicerades mycket statistik och många 
forskningsrapporter om IT i skolan både i Sverige och internationellt. Denna tendens tycks 
ha avtagit i styrka de senaste åren. 

När det gäller användningen av IT i skolan fanns det efter ITiS-projektet avslut under lång 
tid ingen myndighet som hade någon betydande uppföljningsuppgift. I regleringsbrevet för 
2008 fick dock Skolverket i uppdrag att ”kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares 
IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning”.117 Uppdraget 
skulle ske i enlighet med det förslag som myndigheten tidigare lämnat (i en redovisning av 
ett uppdrag att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av IT-användning och IT-
kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning).  

Uppdraget redovisades i april 2009 och var då den första större uppföljningen av detta slag 
som ägt rum sedan 2001.118 I rapporten redovisas ett stort antal indikatorer på skolans IT-
användning som t.ex. lärarnas tillgång till datorer, antal elever per dator i olika skolformer 
och i skolor med olika typer av huvudmän, pedagogiska datorprogram/IT-verktyg för olika 
ämnen, utrustningens ålder, behov av nyinvesteringar osv. 

                                                 
114 På utredningens sida finns så väl kommittédirektiv som förslag, 
http://www.regeringen.se/sb/d/11220/a/116571.  
115 En hållbar lärarutbildning - Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning(HUT 07). 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/67/37/b25fd881.pdf. sid. 173. 
116 Globaliseringsrådet (2009) Bortom krisen – Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala 
ekonomin. Ds 2009:21.  
117http://www.esv.se/StatsliggarenApp/OpenFile?regleringsbrevId=10140&visningTyp=1&mediaT
yp=1&period=2008. 
118 Skolverket (2009) Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i 
förskola, skola och vuxenutbildning, Dnr U2007/7921/SAM/G. 



UNDERLAG FÖR IT-POLITISKA INSATSER 

78 

Skolverket uppskattar att denna typ av undersökning kommer att göras ungefär vart tredje 
år. I undersökningen har myndigheten använt sig av enkäter till slumpvis utvalda skolor 
som metod vilket gör att materialet dock inte kan användas som bas för jämförelser 
kommuner emellan. Ytterligare material har publiceras av Skolverket under hösten 2009. 
Skolverket har också för avsikt att publicera en undersökning riktad till eleverna under 
våren 2010. 

Skolverket har också behandlat utvecklingsbehov avseende IT i skolan i en rapport hösten 
2009.119 När läroplanen för det obligatoriska skolväsendet skrevs 1994 (Lpo 94) var det få 
som förutsåg den utveckling som skulle ske avseende IT-användningen. Relevanta 
kompetens- och färdighetskrav för informationssamhällets behov kunde därför inte 
behandlas vid denna tidpunkt och Skolverket menar att de förändringar som skett ska 
beaktas i den pågående revideringen av styrdokumenten. 

Lärarens roll diskuteras utifrån flera perspektiv i rapporten. Trots att majoriteten av lärarna 
har en positiv attityd till att använda IT i undervisningen uppvisar de svenska lärarna en 
väsentligt mer negativ attityd jämfört med andra länder. Avsaknaden av en nationell 
strategi för IT i skolan gör det svårare för svenska lärare att anknyta sitt vardagsarbete till 
en uttalad nationell strategi som kollegor, skolledare, verksamhetschefer osv.:   

”En ökning av den relativt låga IT-användningen i klassrummet kräver tydliga 
strategier och en kontinuerlig pedagogisk diskussion om IT:s möjligheter och 
begränsningar. Lärare måste också utifrån såväl strategier som verktyg öka sin 
kompetens och förtrogenhet med IT. Detta måste ske utifrån en långsiktig plan för hur 
IT integreras i den pedagogiska vardagen. IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, 
däremot finns en stor pedagogisk potential om läraren har IT-kompetens och 
reflekterar över sin roll samt över hur undervisningen ska kunna utvecklas med ny 
teknik.” 

En stor del av det lärande som sker när unga människor använder sig av IT sker utanför 
skolan. Detta lärande sker i nätverk där kunskap och insikter konstrueras i kontakt med 
personliga vänner, digitala kontakter, på Facebook osv. När denna typ av lärande utvecklas 
också i skolan kommer kontaktbehoven med andra skolor, företag, föreningar osv. att öka. 
Redan nu har skolorna webbplatser eller kommunikationsplattformar som kan användas 
för information till och kontakt med föräldrar.  

Skolverket menar att standarder behövs för att öka tillgängligheten till information och 
skapa förutsättningar för informationsutbyte. Systemen måste kunna utbyta 
information vilket kräver en nationell samordning av olika aktörer som skolor, 
skolhuvudmän och leverantörer av såväl innehåll som tjänster. Satsningar på 
infrastruktur, informationshantering och tjänsteutveckling bör enligt Skolverket i 
möjligaste mån harmoniera med det arbete Delegationen för e-förvaltning bedriver för 
att säkerställa gemensamma principer för informationsutbyte och för användning av 
enhetliga format för informationsöverföring. 

                                                 
119 Skolverket (2009) Bedömning av utvecklingsbehov avseende IT-användning i skolan, Dnr 84-
2008:3780. 
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KK-stiftelsen har framförallt arbetat med att stödja IT-utbildningen för lärarstuderande men 
har också publicerat en del rapporter om IT och lärande (bl.a. en forskningsöversikt120), 
attitydundersökningar om IT i skolan och inte minst om lärarutbildningen.  

Ett stort antal andra rapporter av intresse för att följa upp IT i skolan finns tillgängliga på 
Skolverkets hemsida under rubriken hemsida ”IT för pedagoger”. Denna verksamhet riktar 
sig till pedagoger från förskolan till vuxenutbildning. Skolverket presenterar där nyheter, 
aktiviteter, forskning, skolexempel och stöd för kompetensutveckling. 

På Skolverkets hemsida finns även ”Multimediabyrån” vars verksamhet syftar till att 
stimulera skolor ”att använda, granska och skapa med IT och medier”. På 
”Multimediabyrån” finns kurser, videofilmer och artiklar med tips från pedagoger som 
också tillhandahåller arkiv för bilder, ljud, musik och faktagrafik.  

Då det gäller frågan om underlag för utveckling av IT inom undervisningen bör också den 
debatt som förs inom nätverket Datorn i utbildningen uppmärksammas121. 

När det gäller tillgång till internationellt jämförbara data finns flera statistikkällor. KK-
stiftelsen redovisade 2003 en internationell jämförelse av IT i skolan.122 OECD har inom 
detta område publicerat undersökningar dels inom PISA och dels i Education at a Glance. 
I en nyligen publicerad OECD-rapport studeras sambanden mellan IT-användning och 
skolresultat123. Ju mer förtrogen och van IT-användare eleven är, desto bättre 
studieresultat. Detta samband gäller dock endast IT-användning i hemmet och inte i 
skolan. Den senare kan ses som så begränsad i förhållande till IT-användningen i hemmen 
att den inte rimligen kan påverka studieresultaten och urskiljas från andra faktorer. 

I ”IT för pedagoger” från 2006124redovisas bl.a. lärarnas användning av datorer i 
undervisningen och elevernas tillgång till Internet i skolan. Studien omfattar 27 länder. En 
genomgång av aktuell forskning om IT gjordes av Myndigheten för skolutveckling 
2007.125 De flesta studier visar på positiva effekter men dessa effekter skiljer sig åt och det 
avgörande är sammanhangen och utgångspunkterna för användningen av IT. 

En annan studie som finns på Skolverkets hemsida är A review of studies of ICT impact on 
schools in Europe - Executive summary, 2006 som redovisar olika undersökningar om 
samband mellan skolornas resultat och datortillgänglighet. På Skolverkets hemsida finns 
också länkar till olika internationella översikter om hur den digitala tekniken påverkar 
skolan, som t.ex. Harnessing Technology Review 2009126. 

Sammanfattningsvis utgör följande punkter exempel på statistik och rapporter om IT i 
skolan: 

• Skolverkets rapport om IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och 
vuxenutbildning med bl.a. information om tillgång till datorer, Internet osv.  

                                                 
120 KK-stiftelsen (2006) IT och lärande – en översikt om aktuell forskning inom IT och lärande 
2006. http://www.kks.se/templates/Publications/PublicationPage.aspx?id=8953. 
121  http://www.diu.se/default.asp. 
122 http://www.kks.se/upload/diverse_filer/internationell_jamforelserapport_IT_i_skolan_2003.pdf. 
123 OECD (2009). New millenium learners.. 
124 http://itforpedagoger.skolverket.se/forskning/Undersokningar_rapporter/ 
Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools, 2006.  
125 Myndigheten för skolutveckling (2007). Effektivt användande av IT i skolan. Analys av aktuell 
forskning.   
126 Aktuella forskningsrapporter finns upplagda på Skolverket - IT for pedagoger - Forskning, 
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• Skolverkets rapport om utvecklingsbehov avseende IT i skolan. Fokus är här bl.a. 
lärarens roll. 

• KK-stiftelsen publicerar rapporter kring IT och lärande och IT i lärarutbildningen.  

• Internationella jämförelser finns bl.a. hos OECD. 

5.4.3 Diskussion 
Vilken statistik och vilka indikatorer är då relevanta för en kontinuerlig uppföljning av 
IT-politiska perspektiv inom skolområdet? Tillväxtanalys skulle vilja peka på följande 
områden för fortsatt diskussion om analys och dokumentation:  

• Elevernas skolrelaterade användning av IT 

• Lärares och skolledares utbildning/fortbildning 

• Skolornas tillgång till digitala lärresurser inklusive programvaror 

• Skolans kommunikationer med det omgivande samhället 

• Mål och strategier på nationell och kommunal nivå 

• Utveckling och pedagogiska/didaktiska innovationer 

Mått på elevers skolrelaterade användning av IT är den kanske viktigaste indikatorn på 
hur Sverige lyckas inom området IT i skolan. Idag finns inga mer heltäckande studier 
avseende hur IT används i klassrum och undervisningssituation. Det är därmed inte 
möjligt att beskriva exakt hur användandet ser ut, eller på vilket sätt IT påverkar 
elevers och lärares arbete. Det är mycket glädjande att Skolverket kan följa upp sin 
studie om tillgång till datorer, Internet och e-post med en studie av hur IT används i 
klassrumssituationen. Studierna kan inriktas antingen mot att mäta sambandet mellan 
faktiska studieresultat och mått på skolornas ”IT-mognad” eller, vilket förmodligen är 
lättare, mot elevers och lärares subjektiva bedömningar.  

Mycket tyder på att lärarnas skicklighet att integrera IT i det didaktiska arbetet är 
avgörande för skolresultaten.  Indikatorer behöver här utvecklas för att lärarnas 
kompetenser i detta avseende kan mätas såsom PIM-utbildningar (praktisk IT- och 
mediekompetens), andra fortbildningskurser, antal lärare med modern IT-bildning från 
universitet eller lärarhögskola som är verksamma i skolan osv. I den mån detta är 
möjligt bör dessa indikatorer utformas så att de kan jämföras med motsvarande mått i 
EU eller i alla fall i grannländerna. 

Den rimliga tolkningen av det material som redovisats om svenska lärares attityd till IT är 
att de inte har en negativ hållning till IT. Den överväldigande delen av lärarna har en 
positiv inställning, men de har inte det stöd i professionen som deras kollegor i några av 
grannländerna har. Om fördjupade studier ska göras av kritiska faktorer för en 
framgångsrik användning av IT i ungdomsskolan är detta ett område som närmare bör 
studeras.    

Den undersökning som Skolverket presenterade våren 2009 om skolornas tillgång till 
datorer, Internet och e-post ger mycket värdefull information och ger en god grund för 
en uppföljning av IT-politiken inom skolan. Det är angeläget att denna studie 
regelbundet följs upp. Det material som presenteras i denna rapport ger bra underlag 
för externa bedömare som politiken och media men avsaknaden av data på kommunal 
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basis gör att materialet inte kan tjäna syftet att ge återföringsinformation till de 
enskilda kommunerna så att de kan se sin egen position och förbättra sin verksamhet.  
Vidare är det viktigt att ett brett grepp tas på digitala läroresurser så att de även 
omfattar digitala läromedel, tillgång till programvaror, användningen av öppen källkod 
osv.  

Skolverket lägger stor vikt vid att skolornas informationsutbyte med omgivningen 
standardiseras och samordnas med E-delegationens arbete. Tillväxtanalys instämmer i 
denna bedömning och anser att denna synpunkt är viktig både för skolornas inre arbete 
och för utvecklingen av e-förvaltningen som regeringen vill se som en ”en gemensam 
resurs som bör ställas till förfogande för den övergripande samhällsutvecklingen”. Om en 
sådan utveckling ska kunna ske anser Tillväxtanalys att det är viktigt att någon indikator 
utvecklas så att utvecklingen kan följas.  

Inom skolområdet är det enligt Tillväxtanalys mening svårt att finna uttalade politiska 
visioner. Ett uttryck för detta är att arbetet med att införliva digitala kompetenser i 
skolans styrdokument inne påbörjats (med undantag för lärutbildningen). Ungefär 60 
procent av alla kommuner har lokala program för IT i skolan. Indikatorer skulle kunna 
formuleras som dels visar hur införlivandet av digitala kompetenser sker i de olika 
nationella styrdokumenten men också hur de har inarbetats i de lokala programmen. 

Det är också önskvärt att det finns indikatorer som visar hur utvecklingen går i den 
svenska skolan och hur innovationer, tekniska, sociala eller pedagogiska/ didaktiska 
sprider sig i skolväsendet. En sådan indikator skulle vara andelen digitala läromedel 
eller hur ”politiska” innovationer som tanken att förse en kommuns högstadieelever 
med en egen dator sprider sig i landet. Flera kommuner som Falkenberg och Nacka har 
fattat sådana beslut och i Falkenbergs fall följs projektet av en forskargrupp. De 
utvärderingar som görs i detta projekt skulle kunna ligga till grund för arbetet med att 
utveckla nya indikatorer inom området. 

5.4.4  Tänkbara indikatorer 
• Tillväxtanalys anser att det är värdefullt om Skolverket får möjlighet att med inte 

alltför långa uppehåll regelbundet följa upp den under sommaren 2009 publicerade 
rapporten om tillgången till datorer och Internet i svenska skolan. En möjlig utveckling 
av metodiken skulle vara att rapporten görs så att jämförelser mellan kommunerna kan 
göras. Det är också angeläget att följa upp denna rapport med en som fokuserar på 
elevernas perspektiv. Användarperspektivet är viktigt inom alla områden inom vilka IT 
finns och är ett område som får hög – om inte högsta prioritet. 

• Det är angeläget med ökad kunskap kring det faktiska stöd som lärarna får vid 
integrationen av IT i det pedagogiska och didaktiska arbetet och hur de uppfattar denna 
situation. I detta sammanhang är även tillgång till elektroniska läromedel, 
programvaror inklusive användningen av öppen källkod och standarder/normer för 
informationssäkerheten av intresse. 

• En diskussion bör föras om hur standardiseringen av skolornas kommunikation med 
omvärlden fortskrider. Berörda är bland andra E-förvaltningen och Skolverket. En 
möjlighet är att inkludera denna fråga i årlig webbaserad enkät till kommunerna.   
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• Det finns behov av ökad kunskap om hur begreppet digitala kompetenser införlivas i 
t.ex. nationella styrdokument och strategier. Även kommunernas strategier för IT i 
skolan (inklusive digitala kompetenser) är av intresse.  

• En diskussion bör föras om indikatorer för hur tekniska, pedagogiska/didaktiska eller 
organisatoriska innovationer sprids. En indikator skulle vara antalet elever som genom 
huvudmannens försorg har tillgång till egen dator i skolarbetet. Berörda är bland andra 
Närings- och Utbildningsdepartementen samt Skolverket.  

5.5 IT för ett konkurrenskraftigt näringsliv och ekonomisk 
tillväxt 

5.5.1 Bakgrund 
Frågor om tillväxt och IT i näringslivet är av stor vikt för IT-politiken och har en central 
ställning i de övergripande målen. Det andra delmålet lyder som bekant: IT ska användas 
för att främja hållbar tillväxt. I IT-propositionerna finns det många skrivningar insprängda 
under andra kapitelrubriker men näringslivsfrågorna har som regel inte sammanställts i 
något sammanfattande kapitel under någon huvudrubrik.  

Det finns en rad olika områden som tas upp av betydelse för näringslivet i IT-
propositionerna och i andra dokument. Kompetensförsörjning är ett sådant. En annan rör 
infrastrukturen och lokal näringslivsutveckling. I många – kanske rent av de flesta – av de 
infrastrukturprogram som skrevs av kommunerna för att kunna ta del av det statliga 
bredbandsstödet 2001-2007 integrerades infrastrukturen med det lokala näringslivets 
behov. I regeringens strategidokument för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning anges också riktlinjerna för de åtta regionala strukturfondsprogrammen för 
regional konkurrenskraft och sysselsättning127. I Regeringens bredbandsstrategi som 
presenterades i november 2009 pekar regeringen på betydelsen av att svenska företag och 
hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt 
bredband ger för att bidra till att traditionella arbetsmetoder kan förändras, nya tjänster och 
affärsmodeller kan utvecklas och nya beteenden kan växa fram.128 

I IT-propositionen från 2004/05 framhåller regeringen IT:s möjligheter till effektivare 
produktionsmetoder och nya, tillväxtfrämjande arbetssätt inom såväl privat som offentlig 
verksamhet. Små och medelstora företag har varit ett viktigt fokusområde i detta 
perspektiv och insatser har genomförts för att öka IT- användningen i dessa företag. Några 
av de större projekten som genomförts har på regeringens uppdrag hanterats av dåvarande 
Nutek i samarbete med Företagarna (it.sme och it.reg). 

Forskning är ytterligare ett område som tas upp. I IT-propositionen från 2004/05  
behandlas forskningsfrågorna under rubriken Behovsmotiverad IT-forskning. Vinnova och 
Vetenskapsrådet tillskrivs viktiga roller som finansiärer av grundläggande forskning av 
hög kvalitet. I den senaste forskningspolitiska propositionen lyfts e-vetenskaperna fram 
som ett prioriterat område.129 Bland annat lyfts möjligheterna med geografiskt spridning 
fram. Sveriges satsningar på forskning inom IT-området borde kartläggas bättre. De 

                                                 
127 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–
2013. Bilaga 1 till regeringsbeslut Näringsdepartementet den 6 september nr I 6 N2007/7152/RT. 
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/48/35/a1936bfb.pdf 
128 Prop. 2004/05:175 sid. 46. 
129 Regeringens proposition  2008/09:50: ”Ett lyft för forskning och innovation” sid. 192. 
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projekt som finansieras av Vetenskapsrådet och Vinnova omfattar allt från hårdvara, 
mjukvara till olika former av applikationer. Denna gruppering kan sedan brytas ned i olika 
undergrupper, men även andra grunder för en klassificering kan göras. Den “rena” IT-
forskningen kan exemplifieras med området mobil kommunikation, men IT har också 
starka beröringspunkter med områden som nanoteknologi, transportforskning, 
produktionsteknik, säkerhet och krisberedskap, vårdforskning och med området 
forskningsbaserade tjänsteinnovationer. 

Slutligen är offentlig upphandling ett område av betydelse för näringslivet. Den offentliga 
upphandlingen bestäms av EG-direktiven. Under 2004 kom nya direktiv som bl. a tar upp 
elektronisk upphandling130. Detta direktiv banar väg för en snabbare utveckling av olika 
typer av elektroniskt stöd i upphandlingsarbetet bland medlemsländerna. Direktivet öppnar 
också för elektroniska auktioner. Kammarkollegiet fick i november 2008 av regeringen i 
uppdrag att förbereda en verksamhet för att bl.a. ta fram och förvalta en plattform för 
elektronisk upphandling 131. I direktivet betonas att upphandlande myndigheter ska väga in 
bl.a. kvalitet och hållbar utveckling samt underlätta för små och medelstora företag att 
delta i upphandlingar. 

I regeringens handlingsplan för e-förvaltning anges att målet är att göra hela 
inköpsprocessen elektronisk132. Genomförandet kan delas in i tre steg. Första steget var att 
införa elektroniska fakturor i staten (skedde 2006–2008), i ett andra steg utvecklas 
gemensamt IT-stöd för beställningar från ramavtal och det tredje steget handlar om  att ge  
IT-stöd i upphandlingsprocessen. Målet är att myndigheterna ska kunna hantera egna 
utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt vid utgången av 2013.  

Ekonomistyrningsverket har på regeringens uppdrag kartlagt och kostnadsberäknat 
införandet av elektroniska beställningar i statsförvaltningen och har nu i uppdrag att leda 
och samordna införandet av elektroniska beställningar från ramavtal i statsförvaltningen133. 
Detta uppdrag ska redovisas senast den 16 januari 2010.  

Även enskilda branscher har uppmärksammats ur ett IT-politiskt perspektiv. I IT-
propositionen från 2004/05 behandlas, förutom IT-branschen själv, IT-användningen i två 
branscher, skogs- och jordbruket134. Då det gäller skogsbruket betonas att IT-användningen 
kan ge förbättrad logistik och bidra till hållbar utveckling. Det påpekas också att 
skogsbaserade företag ofta återfinns i glesbygd och landsbygd och därför i hög grad är 
beroende av effektiv och säker IT-infrastruktur. Då det gäller jordbruket knyts IT-
användningen till de kontrollfunktioner Jordbruksverket har, registerhantering för 
kontrolländamål, smittspårning, beredskap för bekämpning av smittsamma djursjukdomar, 
och hantering av djurdatabasen etc. 

                                                 
130 Punkt 13 i direktivet 2004 (18) .Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the 
Council of the 31 of March 2004. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdo
c=32004L0018&model=guichett. 
131 Dnr Fi2008/6941. 
132 Dnr Fi2008/491. 
133 Dnr Fi2007/9783. 
134 Proposition 2004/05:175. 
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5.5.2 Inventering 
Den viktigaste källan till information om IT i näringslivet är de rapporter SCB årligen ger 
ut om IT i företag. Den senaste rapporten är från 2008 och har titeln ”Företagens 
användning av IT 2008”135. Dessa rapporter ger en samlad bild av IT-användningen i 
näringslivet. Statistik finns för såväl stora som små- och medelstora företag, företagens IT-
kostnader redovisas, användningen av elektroniska affärsprocesser och elektronisk handel 
redovisas liksom förekomst av hemsidor, andel företag som har operativsystem som 
bygger på öppen källkod eller mobil anslutning till Internet.  

Som vi nämnt ovan är dessa undersökningar EU-harmoniserade och ett stort arbete har 
lagts ned på att få jämförbara data. Dessa data redovisas av statistikorganet Eurostat136. I 
årets undersökning (2009) har SCB ställt frågor om IT:s användning för att reducera resor, 
kontrollera energiförbrukning och andra miljörelaterade aspekter.  

På SCB:s hemsida finns också en länksamling som uppdateras årligen och som utgör en 
sammanställning av IT-relaterad statistik med inriktning på företag som andra 
statistikproducenter tar fram.137 Många av dessa länkar har koppling till IT i näringsliv 
eller forskning men statistiken är ofta av mer allmän karaktär, som statistik om 
sysselsättning, löner, FoU och näringsverksamhet, IT-konsultindex, export och import 
inom olika branscher etc. 

Den intressantaste indikatorn på hur IT påverkar näringslivet är effekterna av IT-
investeringarna på arbetsproduktivitet och totalfaktorproduktivitet (TFP). De studier av 
detta samband som publicerats rörande den svenska utvecklingen stöder hypotesen om ett 
positiv samband av hur IT har påverkat TFP inom de IT-användande sektorerna i svensk 
tillverkningsindustri under 1990-talet.138  En SCB-studie från 2005 kom till resultatet att 
den andel av personalen som använder IT i arbetet signifikativt påverkar 
totalfaktorproduktiviteten, liksom bredbandstillgång.139 

Statistik om ”IT-utbildningar” finns tillgänglig på Högskoleverkets hemsida. På denna 
hemsida är det möjligt att finna examinationsstudier inom olika utbildningar men också 
etableringsstudier som visar vilken typ av verksamhet de examinerade finns inom.  

När det gäller IT-branschen, har ITPS årligen publicerat en statistikrapport om 
elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag där branschen beskrivs utifrån statistik 
om produktion, utrikeshandel, löne- och utbildningsnivå.  

Sammanfattningsvis kan sägas att området näringsliv är välförsett med indikatorer idag via 
SCB:s statistik beträffande: 

• Företagens IT-användning och tillgång till infrastruktur. Här kan dock kopplingen till 
direkta kostnadsbesparingar till följd av ökad användning av IT göras, dessutom 
kopplingen till energibesparingar och miljövänlig användning, t.ex. reducerat resande. 

                                                 
135 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/IT0101_2008A01_BR_IT02BR0801.pdf. 
136 www.europa.eu.int/comm/eurostat. 
137 http://www.scb.se/Pages/List____282973.aspx  
138 Mellander, Erik m.fl. (2004). Effekter av IT i svensk industri. IFAU. 2004:11. 
139 Hagén, Hans-Olof, Jennie Glantz and Malin Nilsson, (2008. ICT use, broadband and 
productivity. 
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• Små- och medelstora företag, företagens IT-kostnader redovisas, användningen av 
elektroniska affärsprocesser och elektronisk handel redovisas liksom förekomst av 
hemsidor, andel företag som har operativsystem som bygger på öppen källkod eller 
mobil anslutning till Internet.  

• Offentlig sektors IT-användning, handlar bl.a. om användande av e-tjänster och 
blanketthantering. 

• IT-branschen belyses i en årlig statistikrapport.  

5.5.3 Diskussion 
”IT i näringsliv” är inget eget område i IT-propositionerna. En orsak är att politikerna inte 
vill gå in på områden som de och näringslivet anser tillhöra ”marknadens” domäner utan 
man har sett som sin uppgift att ge strukturella förutsättningar (fysiska, juridiska och 
kunskapsmässiga) för en framgångsrik användning av IT i näringslivet. Mycket av IT-
politiken som berör företagen är som regel ”bokförda” inom andra politikområden.  

Utifrån de mål som formulerats av regering och riksdag i IT-propositioner och 
budgetpropositioner finns fem kategorier av indikatorer för IT i näringslivet som känns 
angelägna:  

• Kompetensförsörjning 

• E-handel och förenklad/förbättrad vardag för företagen  

• Offentlig upphandling 

• Regional utveckling, tillgänglighet och kapacitet 

• IT och ökad produktivitet 

På kompetensförsörjningsområdet ger Högskoleverkets examinations- och 
etableringsstudier ganska detaljerad information då det gäller högkvalificerad IT-
kompetens. Ett problem med denna statistik är dock att indelningen i utbildningsområden 
inte har förändrats under överskådlig tid och att det kan diskuteras hur relevant den är i 
dag. Frågor som bör diskuteras är hur ”nya” yrken som IT-, verksamhets- eller 
affärsarkitekter ska kunna identifieras eller var det är möjligt att finna utbildningar inom 
komplexa IT-system. Vidare finns det i dag funktioner i företagen där såväl IT som 
verksamhetskompetens efterfrågas och det är svårt i den nuvarande statistiken att urskilja 
utbildningar som har kopplingar mellan flera ämnen, t.ex. teknik och ekonomi eller teknik 
och organisation. 

E-handel och förenklad/förbättrad vardag för företagen är ett annat viktigt område att 
belysa. Statistik om e-handeln finns redovisad i SCB:s rapporter om IT i företagen. SCB 
redovisar också elektroniska affärsprocesser (informationsdelning med kunder och 
underleverantörer, affärssystem etc.). Information om effekterna av IT för effektivare 
produktionsmetoder och nya, tillväxtfrämjande arbetssätt saknas. 

Då det gäller elektronisk upphandling är det viktigt att denna följs upp och att dessa 
uppföljningar också inkluderar kommuner och landsting. En viktig aspekt på elektronisk 
upphandling är i vilken utsträckning små och medelstora företag kan göra sig gällande. 
Enligt vissa uppfattningar torde den ökade transparensen i upphandlingsprocesserna 
underlätta för de mindre företagen att vinna anbuden men å andra sidan kan kompetensen 
att hantera e-handelsfrågor vara mer utvecklad i de större. 
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Regional utveckling, tillgänglighet och kapacitet är ett betydelsefullt område. 
Bredbandspolitiken har oftast inriktats på områden som har ”vita fläckar” i täckningen. 
Utanför de mer tätbefolkade områdena finns det också företag som har ”täckning” men 
som inte har tillgång till sådan kapacitet att de kan bevara och utveckla sin 
konkurrenskraft. Kapacitetskraven höjs ständigt och företagen kommunicerar med ägare, 
kunder, samarbetspartners som befinner sig i storstäderna eller utomlands medan näten 
byggdes vid en tidpunkt då kraven på näten var betydligt lägre. Hur många företag detta 
kan gälla och var de i så fall finns skulle vara värdefullt att veta. 

En viktig aspekt inom detta område är hur bredbandsnäten sedan länkar in i företagens och 
kanske också i förvaltningens olika verksamheter så att investeringarna resulterar i tillväxt 
och ökad konkurrenskraft för regionens näringsliv. Dessa mekanismer ser ut på många 
olika sätt. De infrastrukturprogram kommunerna gjorde i samband med det tidigare 
bredbandsstödet och de skrivningar som gjorts av många regioner i samband med att de 
sökt stöd av strukturfonderna för att länka tillgänglighetsfrågorna med regional tillväxt kan 
här ge många uppslag. Det är uppenbart att dessa mekanismer ser mycket olika ut. Ibland 
vill en kommun eller region satsa på att stärka konkurrenskraften i redan befintliga företag 
och ibland vill man med en bredbandssatsning dra till sig nya verksamheter, ibland vill 
man satsa på turism eller förlängt fritidsboende etc. Det är i detta sammanhang viktigt att 
de bredbandskartläggningar som görs kan kopplas till de regionala och kommunala 
utvecklingsprogram som skrivs av regioner och kommuner. En intressant ansats i detta 
sammanhang är det projekt som bedrivs av PTS tillsammans med länsstyrelserna i Uppsala 
och Örebro och som behandlas i avsnittet om infrastruktur. 

Slutligen är arbete för att ytterligare belysa IT:s inverkan på arbets- och 
totalfaktorproduktivitet och IT:s andel i kapitaltjänster angeläget. SCB:s arbete har visat på 
att IT påtagligt har bidragit till de produktivitetshöjningar som ägt rum i svenskt näringsliv 
de senaste åren.  Resultaten visar att IT ”levererar” då det gäller ekonomisk tillväxt men 
det går inte att utifrån dessa beräkningar säga vilka inslag i IT-politiken det är som varit 
avgörande. Är det infrastrukturpolitiken, regelsystemet, den allmänna näringspolitiken, 
kompetensförsörjningen eller ledning som är mest betydelsefull?140 Genomförda 
vetenskapliga studier tyder på att tillgången till kvalificerad arbetskraft är ett viktigt 
komplement men även olika typer av organisatoriska förmågor och skickligheten i att 
utveckla en kreativ dialog mellan IT- och verksamhetsspecialister tycks vara viktiga 
faktorer i detta avseende. 

Sverige har unika möjligheter att kombinera olika data om investeringar, utbildning mm. 
som skulle kunna föra denna diskussion vidare.141  

5.5.4  Tänkbara indikatorer 
• Frågan om statistik och indikatorer kring den kompetensförsörjning som i dagens läge 

är relevant bör diskuteras, t.ex. hur ser en modern indelning av IT-utbildningar ut? 
Berörda är bland andra Högskoleverket, Näringsdepartementet, företrädare för 
näringslivet och branschen samt andra organisationer involverade i IT-utbildningen 
som t.ex. dataföreningen. Även regeringens teknikdelegation är en tänkbar part.  

• Näringsdepartementet kan initiera en diskussion med t.ex. Högskoleverket och SCB 
om hur frågor om IT-kunskap bland verksamhetsansvariga kan utformas. 

                                                 
140 Se Lundgren, Kurt (2007) Draken i Tiden, SNS Förlag, för en diskussion kring dessa frågor. 
141 I detta sammanhang bör Meadowprojektet och SCB:s deltagande i detta uppmärksammas. 
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• Ett system för uppföljning av hur elektroniska offentliga upphandlingar utvecklas är av 
intresse. Detta bör även omfatta kommuner och landsting och särskilt beakta hur de 
små och medelstora företagen påverkas av utvecklingen. Berörda är bland andra 
Kammarkollegiet och Ekonomistyrningsverket.  

• Indikatorer på olika former av tillgång och tillgänglighet bland annat ur ett regionalt 
perspektiv är angeläget. Ett sätt är att koppla utvecklingen av indikatorer till relevanta 
strukturfondsprogram och de projekt som där finns med lokalt och regionalt 
deltagande. 

• Indikatorer baserade på företagsdata om hur IT påverkar olika former av produktivitet 
bör säkerställas och få verksamhetsanknytning. 

• Eventuella skillnader i IT-användning mellan små och medelstora företag respektive 
större företag vore intressant att få belysta.  

• Även frågan om indikatorer kring flickors och kvinnors IT-utbildning behöver 
diskuteras. En sammanställning av statistik som speglar flickornas kunskaper och 
intresse på grundskolan, gymnasiet, val av studieväg, eventuella avhopp under 
studietiden, yrkesval och utveckling efter examination. 

5.6 IT i offentlig sektor 

5.6.1 Bakgrund 
Den offentliga sektorns egen IT-utveckling har i alla IT-propositioner fått hög prioritet. 
Olika regeringar har velat se en modern statsförvaltning, men man har också ansett det 
vara viktigt att den statliga förvaltningen ska vara ett föredöme som aktiv användare av 
informationsteknik i den egna verksamheten och i samverkan med företag och 
medborgare. 

Tanken bakom detta har varit att staten skulle utveckla goda lösningar som sedan skulle 
kunna användas i näringslivet och att de standarder som valdes i den offentliga sektorn 
också skulle få genomslag inom andra verksamhetsområden. Under 1980-talet skulle 
datorer användas för att öka myndigheternas produktivitet men i början av 2000-talet var 
det utvecklingen av offentliga elektroniska tjänster som prioriterades inom ramen för 
arbetet med 24-timmarsmyndigheten. 
Under årens lopp har många olika organisatoriska ramar prövats för IT i den offentliga 
sektorn. 24-timmarsmyndigheten tog 2003 över ansvaret för utvecklingen av offentliga e-
tjänster och tog då över många av de uppgifter som Statskontoret dittills hade haft. 24-
timmarsmyndigheten ersattes av en ny myndighet, Verva – Verket för 
förvaltningsutveckling, bildades. 

Alliansregeringen tillsatte en statssekreterargrupp för elektronisk förvaltning 2007.142 
Samtidigt tillsattes en arbetsgrupp med representanter för alla departement, e-gruppen. I 
början av 2008 presenterades en nationell handlingsplan för den svenska e-förvaltningen 
där avsikten var att handlingsplanen ska ligga till grund för en ökad samordning kring 
gemensamma mål och strategier i ett tidigt stadium av beredningsprocessen.143 Enligt 
denna plan är det övergripande målet för e-förvaltningsarbetet och för förvaltningen som 

                                                 
142 Dnr. Fi2007/1981/SF. 
143 Handlingsplan för e-förvaltning. 
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helhet: ”År 2010 ska det vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva 
sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service”.144 
Jämfört med tidigare måldokument inom området betonades att e-förvaltningen är 
sammanbunden med verksamhetsutveckling dock utan att denna aspekt utvecklades i 
uppföljningsbara termer. I handlingsplanen betonas också att elektronisk identifiering är 
”en viktig faktor för tilliten och dialogen mellan myndigheter, medborgare och företag, då 
det i många ärenden finns ett tydligt behov av säker identifiering och skydd för den 
personliga integriteten”. Då det gäller elektronisk legitimation har statens uppgift i denna 
fråga också preciserats av riksdagen: ”Staten bör därför gynna användningen av e-handel 
och e-legitimationer, stimulera konkurrens mellan aktörer och undanröja infrastrukturella, 
marknadsmässiga och konkurrensmässiga hinder.”145 

I den s.k. Stabsutredningen föreslogs att Verva borde avvecklas och att en delegation för e-
förvaltning skulle tillsättas för att i nära samverkan med regeringskansliet driva arbetet 
med e-förvaltning146. Verva lades ned 2008 och i mars samma år tillsattes en 
statssekreterargrupp för strategiska frågor inom e-förvaltning. Under våren 2009 beslutade 
regeringen om direktiv för e-delegationen som består av generaldirektörer inom de ”tunga” 
IT-myndigheterna med Skatteverkets generaldirektör som ordförande.147  

I oktober 2009 publicerades e-delegationen sitt betänkande Strategi för myndigheternas 
arbete med e-förvaltning148. En bärande tanke i denna utredning är att e-förvaltning inte 
längre ska betraktas som en intern angelägenhet för myndigheterna. Produktivitet och 
effektivitet är viktiga utgångspunkter i e-förvaltningen, men handlingsplanens målsättning 
– så enkelt som möjligt för så många som möjligt – bör enligt e-delegationen breddas till 
”att innefatta en målsättning som rör samhällets samlade utvecklingsförmåga och 
innovationskraft.”149 ”Förvaltningen och dess resurser bör i stället betraktas som en 
gemensam resurs som bör ställas till förfogande för den övergripande samhälls-
utvecklingen”.150  

Utgångspunkten för strategin är att utvecklingen av e-tjänster ska utgå från samhällets 
behov och produceras i samverkan med en rad olika aktörer. E-tjänsterna ska utformas som 
enkla och självständiga moduler – legobitar – som kan användas i flera sammanhang och 
kan byggas ihop till mer komplicerade tjänster. Ett antal utvecklingsområden identifieras 
där en utvecklingsansvarig myndighet pekas ut som ansvarig för att koordinera det IT-
baserade utvecklingsarbetet inom varje område. Bastjänster för informationsförsörjning 
ska tas fram av myndigheter med information som ska kunna nyttjas av alla andra 
myndigheter. Gränssnitten i dessa tjänster ska vara standardiserade i enlighet med angivna 
vägledningar. En plan för utveckling av samordnade och gemensamt hanterade 
administrativa stödprocesser presenteras. I betänkandet presenteras också en ny lösning för 
e-legitimationer. En nämnd inrättas inom Skatteverket med uppgift att samordna 
myndigheternas hantering av e-legitimationer, elektroniska underskrifter och gemensamma 
elektroniska tjänster (Nämnden för e-samordning).  

                                                 
144 Ibid sid. 5. 
145   Prop. 2004:05:175 sid. 138 eller Trafikutskottets betänkande 2005/06:tilldenna proposition. 
146 SOU 2008:22, Ett stabsstöd i tiden. 
147 Kommittédirektiv Delegation för e-förvaltning Dir. 2009:19. 
148 SOU 2009:86, http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/38/13/1dc00905.pdf. 
149 Ibid sid. 35. 
150 Ibid sid. 35. 
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Det i många rapporter och utvärderingar omtalade problemet med underfinansieringen av 
myndighetsövergripande investeringar (se nästa avsnitt om inventering) föreslås lösas 
genom att finansieringen vid behov lyfts för avgörande av regeringen. Regeringen ska 
också reservera en del av Vinnovas forsknings- och utvecklingsmedel att användas för e-
förvaltningsprojekt där nyttan beräknas tillfalla tredje part eller där samverkan sker med 
tredje part. 

I betänkandet presenteras även en ny lösning för e-legitimationer. En strategi för en 
långsiktigt hållbar användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter föreslås 
som i huvudsak innebär att en funktion inom Skatteverket ska upphandla och administrera 
nödvändiga lösningar för elektronisk identifiering m.m. inom hela den offentliga sektorn.  

Delegationen kommer nu att fortsätta sitt uppdrag med att utveckla e-förvaltningen med 
utgångspunkt i strategin. Slutredovisning sker senast 31 december 2014.  

5.6.2 Inventering  
Inom e-förvaltningsområdet finns det tillgång till en hel del utvärderingar, studier och 
statistik och det är svårt att göra någon fullständig redogörelse. Nedan redovisas några av 
dessa.  

Utvärderingar 
Riksrevisionsverket granskade ett antal myndigheters hantering av IT-projekt och IT-
investeringar ungefär vid den tidpunkt då den s.k. 24-timmarsmyndigheten förbereddes.151 
Granskningen hade en kritisk ton. RRV menade att myndigheterna var helt beroende av IT 
för att genomföra sina uppgifter men att de ändå hade svårt att få till stånd en effektiv 
dialog mellan sakverksamhet och IT-funktion. Myndigheterna har enligt RRV ett behov av 
en djupare IT-relaterad kunskap för att kunna utveckla och utnyttja IT-baserade 
verksamhetsprocesser. Kunskapsbildningen kring verksamhetsutveckling ansågs vara svagt 
utvecklad. Investeringar i verksamhetsutveckling borde styras och kontrolleras på ett sätt 
som är anpassat till investeringarnas betydelse för verksamhet, ekonomi och typen av 
investeringar det rör sig om.  RRV föreslog ett system för kvalitetssäkring av beslut 
rörande IT–investeringar och enades om att detta mot bakgrund av många misslyckade IT–
projekt i offentlig sektor var nödvändigt inför de förestående satsningarna på 24-
timmarsmyndigheten. 

I den utvärdering som gjordes av ITPS 2002/03 var tonen inte mindre kritisk.152 ITPS 
ställde frågan om 24-timmarsmyndigheten bara gällde myndigheterna eller för hela den 
offentliga sektorn dvs. även för de 290 kommunerna. Vidare varnade ITPS utifrån en rad 
internationella erfarenheter för strategin att utveckla tjänster till medborgarna till varje pris 
med outvecklat back office-arbete och med inbördes icke synkroniserade system. Bland 
annat följande punkter påtalades av ITPS: 

• Bristande anknytning till verksamhetsmål 

• Försummelser av effektivitets- och produktivitetsmål och bristande användning av 
kostnads- och intäktsanalyser 

• Avsaknad av utvärderings- och uppföljningsbara mål 

                                                 
151 ”IT i verksamhetsutvecklingen – Bättre styrning av myndigheternas investeringar i IT-baserad 
verksamhetsutveckling”. Effektivitetsrevision RRV 2002:30. 
152 ITPS (2003). 
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• Avsaknad av strategi för hur hela den offentliga sektorn inklusive landets 290 
kommuner skulle dras in i arbetet 

• Avsaknad av långsiktig strategi 

Riksrevisionen granskade 2004 regeringens arbete med den elektroniska förvaltningen 
utifrån fallstudier.153 Enligt granskningen hade reformen ”fått begränsat genomslag hos 
samtliga granskade myndigheter”. Elektroniska tjänster som i första hand medför nytta för 
medborgare och företag hade inte prioriterats, utan myndigheterna har främst satsat på 
enklare informationstjänster. Interaktiva tjänster var sällsynta. Styrningen var svag och 
myndigheterna hade därmed fått stor handlingsfrihet att själva utveckla e-förvaltningen. 
Den styrning som regeringen hade använt via Statskontoret och Verva var främst av 
stödjande karaktär. En konsekvens blev att e-tjänster där kostnaden i första hand belastar 
myndigheten och där nyttan tillfaller andra inte utvecklades i tillräcklig omfattning. 

Riksrevisionen presenterade i början av december 2009 två nya granskningar av e-
förvaltningen där man konstaterar att regeringens styrning av e-förvaltningen hittills inte 
varit tillräckligt tydlig och aktiv.154 Den ena granskningen rörde myndigheternas 
samverkan kring IT-investeringar där Riksrevisionen menar att samverkan brister t.ex. när 
en myndighet nedprioriterar sin del i investeringarna eller när den egna nyttan prioriteras. 
Enligt de undersökta myndigheterna uteblir i många fall IT-investeringar på grund av 
bristande stöd i lagstiftningen. I rapporten från 2004 menade Riksrevisionen att arbetet 
med att undanröja de lagliga hindren fortskridit ganska långsamt. I den nya revisionen 
framhålls att vissa framsteg gjorts men att en generell översyn av registerlagstiftningen är 
nödvändig.   

Den andra granskningen rör e-legitimationer och Riksrevisionen konstaterar att regering 
och riksdag inte till fullo utvecklat systemet så att det svarar mot riksdagens intentioner. 
Bl.a. har de ramavtal som tecknats skapat inlåsningseffekter. Riksrevisionen pekar dock på 
att e-delegationen lämnat flera förslag för att komma till rätta med dessa brister och att om 
dessa genomförs löses en hel del problem och brister. Riksrevisionen uppskattar att 2,6-2,7 
miljoner använder sig av e-legitimation medan det potentiella antalet användare uppgår till 
5,8 miljoner. Detta kan jämföras med att sju miljoner invånare gör banktjänster över 
Internet. Brister i användningen av öppna standarder påtalas, vilket bl.a. medför 
svårigheter för en innehavare att använda sig av samma legitimation för olika typer av 
tjänster. 

Övriga studier och statistik 
Kommunernas utveckling berörs i en rapport som Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) publicerade 2009 och som på många sätt har utvärderingsinslag155.   

Rapporten bekräftar det som många bedömare förutspått. Det visar sig att det finns ett 
tydligt samband mellan kommunstorlek och redovisade värden för olika indikatorer. Det är 
endast i de större kommunerna som en tydlig positiv utveckling har skett de senaste tre 
åren. Rapporten pekar på det lokala ledarskapets helt avgörande betydelse för utvecklingen 
av e-förvaltningen. 

                                                 
153 Vem styr den elektroniska förvaltningen? (RiR 2004:19).  
154 Riksrevisionen (2009a) IT-investeringar över gränserna (RiR 2009:18). 
Riksrevisionen (2009b) E-legitimation – en underutnyttjad resurs (RiR 2009:19). 
155 Sveriges Kommuner och Landsting (2009). ”e-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-
2008”. 
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Innan Verva lades ned publicerades en del rapporter om utvecklingen av den elektroniska 
förvaltningen och användningen av de olika tjänsterna156. Bland dessa rapporter kan 
nämnas: 

• Förvaltningsgemensamma specifikationer, VERVAR 2008:17 

• Nationellt ramverk för interoperabilitet, VERVAR 2008:19 

• Automatiserade processer för enklare offentlig förvaltning. VERVAR 2008:15 

• Tre års främjande av e-tjänster med e-legitimation, VERVAR 2008:16 

• 69 myndigheter redovisar 915 strategiska insatser för utveckling av e-förvaltningen, 
VERVAR 2008:14 

• Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av 
elektroniska handlingar, VERVAR 2008:12. 

• Hur är läget? - 2007 års uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning, 
VERVAR 2008:1 

I rapporten om interoperabilitet presenterar Verva den tjänsteorienterade arkitekturen som 
lämplig ansats i det svenska decentraliserade förvaltningsväsendet. En processyn anläggs 
på den offentliga förvaltningen etc. Arbetet med e-förvaltningen följs upp och 
myndigheternas gemensamma IT-projekt kartläggs.  

Verva pekade också i flera av de senaste rapporterna på vikten av att fortsätta genomföra 
årliga uppföljningar. Om inte uppdraget att genomföra kommande uppföljningar fördes 
över till ny huvudman menade Verva att regeringen på sikt skulle stå utan värdefull 
longitudinell data om svensk e-förvaltning157. I rapporten om de 69 myndigheternas arbete 
med e-förvaltningen framhålls bristen på referensramar och målbilder som ett 
grundläggande problem. Vidare menar Verva att myndigheterna kan behöva stöd för att 
identifiera samordningsvinster i sitt arbete. 

Rörande statistik finns den bästa informationen om användningen av offentliga 
elektroniska tjänster i SCB:s årliga rapporter IT bland individer respektive Företagens 
användning av IT. I dessa rapporter finns inga särskilda kapitelrubriker om offentlig 
sektor, men utifrån olika tabeller kan en del information fås, t.ex. rörande användningen av 
e-tjänster. Rapporterna är, som vi nämnt ovan, EU-harmoniserade och möjliggör 
jämförelser med övriga Europa. I 2008 års rapport finns också en separat undersökning av 
företag med 1-9 anställda, bl.a. med uppgifter om användning av e-tjänster, samt en 
undersökning om företagens utgifter för IT. 

SCB:s portal för den IT-relaterade statistiken är uppdelad i tre områden, IT-relaterad 
statistik om individer, företag respektive offentlig sektor.158 Denna sida länkar oftast till 
statistik som är av mer allmän karaktär som t.ex. till Arbetskraftsbarometern eller FoU i 
offentlig sektor. Syftet med att uppmärksamma denna generella statistik är att beskriva det 
framväxande informationssamhället. 

                                                 
156 Rapporterna finns arkiverade på: http://verva.24-
timmarswebben.se/master.html?http://verva.24-
timmarswebben.se/publikationer/rapporter/rapporter-2008/default.htm. 
157 VERVAR 2008:15. Automatiserade processer för enklare offentlig förvaltning. 
158 http://www.scb.se/Pages/List____282913.aspx.  
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Bland de länkar som har en direkt koppling till IT i den offentliga sektorn märks ”E-
tjänster och besökare på offentliga webbplatser – 2005”159. Denna länk går till en 
undersökning gjord av Statskontoret och syftar till att ”få en bild av antalet besökare på 
offentlig sektors webbplatser, dels totalt dels fördelade på olika myndigheter, kommuner 
och landsting”.  

När det gäller internationella jämförelser, har det under åren publicerats många rapporter 
där olika länder jämförs med avseende på hur långt de har kommit i arbetet med e-
förvaltningen. EU, OECD, FN och stora konsultföretag har gjort studier av olika grupper 
av länder, men det finns också många studier där ett lands regering beställt en jämförelse 
av länder med likartade förhållanden. Omfattande och väl dokumenterade studier 
genomförs av FN160. Orsaken till att FN ändrat fokus i sin senaste rapport från e-tjänster till 
connected governance förklaras på följande sätt: 

“Drawing on OECD’S observations, governments around the world are realizing that 
continued expansion in e-services is not possible without some kind of integration of 
back-end government systems. Whereas earlier the emphasis of e-government was 
mostly on developing e-services, the increasing importance of cross-organizational 
coherence today has clearly shifted the focus towards building and managing, 
integrated and coordinated government services. This is critical, since a lack of 
coordination in policy decisions and announcements can play a considerable role in 
undermining policyobjectives and also weakening the credibility of institutions and 
policies.” 

“What is important is to think about connected governance with a view towards the 
reengineering of technology, processes, skills and mindsets of public officials in the 
government within a holistic framework”. 

I denna undersökning visar det sig att Sverige sedan förra undersökningen 2005 passerat 
USA och rankas på första plats. Danmark och Norge placerade sig också före USA. 
(Sverige - 0.9157, Danmark – 0.9134, Norge – 0.8921, USA – 0.8644). 

5.6.3 Diskussion 
SCB:s undersökningar, IT bland individer och IT i företagen ger en översiktsbild av hur 
medborgare och företag använder sig av de offentliga e-tjänsterna. Den svenska statistiken 
kan lätt jämföras med den från de övriga EU-länderna. Denna statistik tillsammans med de 
internationella jämförelser som görs t.ex. av EU ger en bra bild för den som vill använda 
statistik och indikatorer för att få en översikt och se hur Sverige klarar sig i internationella 
jämförelser. Om syftet med indikatorer är att skaffa sig en översiktsbild så verkar det vara 
två områden inom vilka statistiken är bristfällig; uppgifter om kommunerna samt 
användarstatistik fördelad på olika verksamhetsområden. 

Kommunerna svarar för kanske 70 procent av den offentliga verksamheten. Det finns 290 
kommuner som själva bestämmer över sin IT-verksamhet och som dessutom visar upp en 

                                                 
159 http://www.verva.se/upload/publikationer/2005/2005-350-Anvandningen-av-offentlig-sektors-
webbplatser-2005.pdf . 
160 UN e-Government Survey( 2008) From e-government to connected governance, 
Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and 
Development Management. 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf. 
. 
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mycket stor heterogenitet. Någon statistik liknande den som gäller för företags och 
individers användning av Internet gentemot myndigheterna på de nivåer som redovisats av 
Eurostat eller SCB finns i mycket liten utsträckning för kommunerna (SCB frågar dock om 
företagen haft kontakt med myndigheter via Internet och för vilka ändamål och då 
inkluderas även landsting och kommuner). Den undersökning som gjorts av SKL ger en 
översiktsbild över situationen och görs inte regelbundet. En översyn av IT-användningen 
av det slag som finns i Företagens användning av IT finns inte för myndigheter eller 
kommuner.  

Den andra bristen är att SCB-statistiken endast ger en allmän bild av allmänhetens 
användning av offentliga e-tjänster men inte går in på enskilda tjänster. Verva var 
ansvarigt för undersökningar inom detta område från 2006 till dess att myndigheten lades 
ned 2008 och någon mer aktuell undersökning har vi inte funnit i vår inventering.  

Utifrån utvärderingssynpunkt har det svagaste inslaget i tidigare e-förvaltningsstrategier 
varit avsaknaden av uppföljnings- och utvärderingsbara målformuleringar. I detta avseende 
innebär betänkandet från e-delegationen från oktober 2009 – Strategi för myndigheternas 
arbete med e-förvaltning – ett stort framsteg161. I betänkandet ingår ett kapitel med 
rubriken ”Genomförande och konsekvenser” och i Bilaga 7 redovisas en detaljerad 
genomförandeplan. För varje område anges tidsatta delmål och vem som är ansvarig för 
genomförandet. 

Uppföljningsfrågorna tas nu också på ett större allvar än tidigare. E-delegationen ska från 
och med 2010, utifrån de förvaltningspolitiska målen, följa upp myndigheternas samlade 
arbete med e-förvaltningen. Arbetets konsekvenser för brukarna ska beskrivas och 
analyseras. Indikatorer för uppföljning ska utarbetas. Tidsatta mål med ansvariga 
myndigheter utpekade finns med möjliga indikatorer för varje enskilt delområde. 
Uppföljning av gemensamma verksamhetsstöd föreslås, i delar tillsammans med 
Ekonomistyrningsverket. Svårigheten när det gäller indikatorer torde till stor del ligga i hur 
e-strategin i dess helhet ska kunna utvärderas.  

Till verksamhetens utveckling bör ett antal indikatorer knytas för att underlätta 
uppföljning, gärna med användande av framgångsfaktorer baserade på ett balanserat 
styrkort. Bland de dimensioner som bör diskuteras i ett sådant sammanhang märks: 

• Medborgarperspektiv (användare, vilka, nöjd-kund index, paneler) 

• Lärande och kompetensutveckling, arbetsmiljö och utveckling 

• Effekter på produktivitet och effektivitet (evidensbaserat) 

• Effekter på miljö (energiförbrukning, resande, pappersförbrukning) 

• Processen (som också inkluderar kommunerna) 

Fokus på samhällsnyttan pekar ut medborgare och företag och deras användning av 
offentliga e-tjänster som en viktig kategori indikatorer (se föregående avsnitt).  I e-
strategin betonas vikten av ömsesidigt lärande och benchmarking vilket kan mätas med 
mått som antal arbetsdagar som ägnats åt erfarenhetsutbyte med andra myndigheter. 
Utbildning av personal, certifieringar osv. kan här utgöra andra mått. Med tanke på de 
erfarenheter som finns av svårigheten att hantera IT-projekt är det viktigt att effekterna för 
personalen följs upp. Har de varit involverade i förändringsarbetet? Hur påverkas 

                                                 
161 SOU 2009:86, sid, 253. 
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delaktighet, kontroll, arbetstillfredsställelse, sociala relationer, lärande etc. I en bilaga i 
betänkandet redovisas en fördjupad studie av konsekvenserna av koncentration av 
administrativa stödtjänster. Investeringar, kostnader uppskattas liksom årliga 
besparingspotentialer och den tidpunkt vid vilken denna kan förväntas162. Årliga 
uppskattningar av realiserade effektivitetsvinster kan inom många områden ställas mot de 
förväntade. Effekter på miljön utifrån miljöledningssystemen bör följas upp, t.ex. 
pappersförbrukningen. 

Då det gäller innovationer bör detta givetvis omfatta tekniken men även utvärdering av 
olika lösningar, organisatoriska innovationer och nya lagar, regler. I e-delegationens 
betänkande framhålls att man försöker anlägga en koncernsyn på den offentliga 
förvaltningen då det gäller synkroniseringsarbetet. Vidare menar e-delegationen att ”en bra 
lösning måste tillse att olika arkitekturer kan samverka utan krav på större investeringar i 
en gemensam arkitektur”. 

Ett begrepp som ofta används i diskussionen om tjänsteorienterad arkitektur i näringsliv 
och inom högskolan är målarkitektur. Hela upplägget i strategin tyder på att delegationen 
arbetat med ambitionen att åstadkomma en tjänstebaserad arkitektur, ett begrepp som inte 
används i betänkandet. Denna princip bygger på utbytbarhet, återanvändning och 
gemensamma gränssnitt. Detta tjänsteorienterade synsätt är basen i synkroniseringsarbetet, 
vilket också var något som VERVA i sin rapport om interoperabilitetsarbetet från 2008 
föreslog163. I uppföljnings- och utvärderingsperspektiv är utarbetandet av en målarkitektur 
centralt. Inom en koncern eller ett företag är det inte nödvändigt att alla använder samma 
system för att de ska kunna kommunicera med varandra men gränssnittet dem emellan ska 
vara standardiserat. Allt behöver inte göras genast utan synkroniseringarna kan tas steg för 
steg vilket är möjligt om ledningen har kraften att prioritera de olika förändringarna. 
Utifrån erfarenheter och förändrade betingelser förnyas målarkitekturen successivt, genom 
beslut om att använda egna lösningar eller att köpa på marknaden, rekommenderade 
standarder, synen på öppen källkod etc.  

E-delegationen har också presenterat ett förslag på hur den s.k. investeringsparadoxen, dvs. 
underinvesteringen i gemensamma IT-lösningar, ska hanteras. Det mål som delegationen 
formulerar om att e-förvaltningen ska bidra till hela samhällets utveckling ställer också 
höjda krav på hur denna typ av problem kan hanteras. Utvecklingen av 
myndighetsövergripande investeringar bör därför följas upp. 

En målarkitektur kan finnas på olika nivåer: på myndighets- eller förvaltningsnivå, på 
verksamhetsnivå eller på en övergripande interoperabilitetsnivå.  En sådan målarkitektur 
för den svenska e-förvaltningen bör också omfatta kommunerna. Samverkan med 
kommunerna måste anses som en nyckelfråga att lösa i genomförandeplanen. Inom SKL 
pågår ett arbete kring kommunernas IT-arkitektur och plattformar för informations-
försörjningen. Detta skulle kunna vara en första beståndsdel för kommunerna i den 
gemensamma målarkitekturen. En intressant indikator skulle vara i vilken utsträckning det 
i kommunerna finns nedtecknade e-strategier.  I största möjliga utsträckning är det också 
viktigt att kommunernas arbete med e-förvaltningen kan följas kontinuerligt. En möjlighet 
som bör övervägas är att E-delegationen förslagsvis en gång per år gör en webbaserad 
enkät till kommunerna rörande e-förvaltningen. Förekomsten av e-strategier, läget rörande 
                                                 
162 Den årliga besparingspotentialen uppskattas till cirka 850 Mkr per år vilken kan förväntas 
uppnås fr.o.m. år 2017. 
 
163 Nationellt ramverk för interoperabilitet.  
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informationssäkerheten samt de aspekter som tagits upp i avsnittet om demokratin och e-
förvaltningen, synkroniseringen mellan skolan och E-delegationen, samt eventuellt också 
rörande digitaliseringen av arkiv mm. som berörts i avsnittet om kulturen skulle kunna 
beaktas i utarbetandet av en sådan enkät.  

Utarbetandet av en målarkitektur och bättre synkronisering på ”höga nivåer” är ingen 
garanti för att tjänster utvecklas. Det är därför viktigt att en gemensam målarkitektur också 
kombineras med effektstudier. Ingenting hindrar heller att effektmål på användarnivå 
inkluderas i målarkitekturen. Effektstudierna skulle kunna göras i form av användar-
undersökningar där de uppföljningar som tidigare gjordes av VERVA skulle kunna vara en 
utgångspunkt för utformningen av dessa. 

Då det gäller elektronisk legitimation (e-id) talar både riksdagens beskrivning av statens 
roll (se bakgrundsbeskrivningen) som ”att gynna användningen” och Riksrevisionens 
utvärdering (se avsnittet om inventering ovan) för att en uppföljning bör riktas mot i första 
hand användningssidan. Hur många använder e-id, till vad, hur har det gått med öppna 
standarder, vad säger användare (och kanske också icke-användare) om användbarheten, 
går legitimationen att använda för olika typer av tjänster osv. är här naturliga frågor att 
ställa. 

5.6.4 Tänkbara indikatorer   
• Möjligheten att åstadkomma en rapport om IT-användningen inom offentlig sektor av 

det slag som redovisas i SCB:s rapporter om Företagens användning av IT bör 
övervägas 

• Studier av användningen av offentliga e-tjänster som tidigare publicerades av Verva 
bör komma ut även i fortsättningen. 

• För att underlätta uppföljningen av hur arbetet med interoperabiliteten inom den 
offentliga sektorn fortskrider bör en målarkitektur utarbetas både för vart och ett av de 
olika verksamhetsområdena och för synkroniseringen mellan dem.  

• Uppföljningen bör kombineras med effektstudier inom viktiga delområden. 

• Kommunernas arbete med e-förvaltningen bör följas upp, förslagsvis genom en årlig 
webbenkät från E-delegationens sida. En tänkbar indikator är också i vilken 
utsträckning kommunerna har upprättat e-strategier. 

• Frekvens och omfattning av myndighetsövergripande IT-investeringar bör ägnas 
speciell uppmärksamhet. 

• Indikatorer kring e-id bör inriktas i första hand mot användarsidan med beaktande av 
den precisering som gjorts av riksdagen om statens roll och Riksrevisionens 
synpunkter kring användarproblematiken. 

5.7 Rättsväsendets informationsförsörjning 

5.7.1 Bakgrund 
Rättsväsendets informationsförsörjning är ett IT-politiskt område som skulle kunna ha 
räknats till den offentliga sektorns arbete med den elektroniska förvaltningen men får ett 
eget avsnitt. Det finns flera skäl till att göra denna åtskillnad.  
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För det första skiljer sig huvudmännen åt. Medan Finansdepartementet är det departement 
som ansvarar för den elektroniska förvaltningen så är det Justitiedepartementet som 
ansvarar för rättsväsendets informationsförsörjning.  

För det andra har de två ”projekten” skilda bakgrunder. Den elektroniska förvaltningen har 
sina rötter i och inspiration från 24-timmarsmyndigheten och e-governance medan 
rättsväsendets projekt har uppstått ur diskussioner om den egna informationsförsörjningen 
och har en mer begränsad målsättning. Rättsväsendets projekt beskriver processer och 
informationsflöden i ett mer begränsat perspektiv än för e-förvaltningen i dess helhet.  

För det tredje har E-förvaltningen haft en struktur med en statssekreterargrupp och tidigare 
en för ändamålet speciellt skapad myndighet (Verva) och har nu tillsatt e-delegationen med 
uppgift att driva och samordna utvecklingen av e-förvaltningen. Inom rättsväsendet har 
man först haft ett roterande ordförandeskap mellan berörda myndigheter varefter 
ordförandeskapet lades på Rikspolisstyrelsen och nu har verksamheten ”flyttats in” i 
departementet. 

I november 1996 fastställde den dåvarande regeringen en strategi för samordning av 
rättsväsendets informationsförsörjning. Domstolsverket, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, 
Kriminalvårdsstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, dåvarande 
Generaltullstyrelsen och Riksskatteverket fick i uppdrag att arbeta i enlighet med strategin. 
”RIF-rådet” bildades med tillhörande grupp och sekretariat. En samordnad 
informationsförsörjning ansågs vara en förutsättning för att rättsväsendets myndigheter 
bättre än vad som dittills varit fallet skulle kunna bedriva en verksamhet som präglas av 
effektivitet, kvalitet och rättssäkerhet, och som tillgodoser statsmakternas krav på en 
samordnad verksamhetsredovisning. Regeringen beslutade 2006 att ordförandeskapet 
skulle ligga på Rikspolisstyrelsen. 

RIF-rådet gav i sin årsredovisning för år 2007 inte bara en redovisning av de framsteg som 
har gjorts under senare tid utan också gav också uttryck för svårigheterna att hålla samman 
och prioritera utvecklingsarbetet för de elva myndigheter som deltagit i rådet. Rådet 
hemställde därför om att regeringen skulle uttrycka en viljeinriktning för det fortsatta 
arbetet. 

Våren 2009 beslutade regeringen att arbetet skulle föras in i departementet.164  

”Rådets arbete med att samordna myndigheternas utveckling av IT-baserade 
verksamhetsstöd för att elektroniskt kunna utbyta grundläggande information i 
brottmålsprocessens ärendehantering måste intensifieras. Mot denna bakgrund och 
RIF-rådets hemställan bör samordningsarbetet framgent ledas av Regeringskansliet.” 

5.7.2 Inventering 
Utan tvekan har det inom de olika regeringarna gjorts skilda bedömningar av hur arbetet 
med rättsväsendets informationsförsörjning utvecklats sedan 1996. Det är annars svårt att 
förklara de frekventa omorganisationerna. Så vitt Tillväxtanalys kan finna har dock inga 
redovisade utvärderingar gjorts sedan den som redovisades av Statskontoret år 2000.165 

I denna utvärdering menade Statskontoret ”att påfallande många av påbörjade aktiviteter 
antingen försenats eller att resultat inte kommit till användning på ett tydligt sätt i det 
                                                 
164 I:6 2009-03-05  ”Ordförande i Rådet för Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet)”. 
165 ”Kan rättsväsendets information samordnas? En utvärdering (2000:45). 
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2000/200045.pdf . 
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fortsatta arbetet”. Resultatet av verksamheten bedömdes ha varit ”begränsat”. En viktig 
orsak till de begränsade resultaten bedömdes vara att verksamheten varken har prioriterats 
i Regeringskansliet eller i myndigheterna.  

5.7.3 Diskussion 
”Målbild för informationsutbytet 2012 – En uppdragsbeskrivning för RIF-myndigheterna” 
är ett dokument i vilket målen för verksamheten av de i RIF deltagande myndigheterna 
beskrivs och där de tankemönster som fortfarande ligger som grund för arbetet 
presenteras.166 Det informationsutbyte som ska vara digitaliserat och i vart fall delvis 
strukturerat år 2012 preciseras i termer av ”grundläggande” eller ”önskvärda” mål. De 
effekter som förväntas uppnås då målbilden preciseras inom ett antal områden som 
rättssäkerhet, brottsmålsprocesser, medborgarperspektiv och styrning, ledning samt 
utveckling. Huvudprocessen beskrivs och delas in i ett antal underprocesser. 
Informationsflödena presenteras i text och i diagram. 

Målbild 2012 utarbetades för ett antal år sedan och myndigheterna gjorde vissa 
avgränsningar i arbetet. Förutsättningar och prioriteringar förändras kontinuerligt vilket 
gör målet rörligt. I RIF-arbetet sker ett kontinuerligt arbete med målbilden, 
utformningsfrågor för att möta målen (målarkitektur), planering, prioriteringar och 
uppföljning av initiativ som rör rättsväsendets informationsförsörjning. Det fortsatta 
arbetet med etappindelning och målsättning kommer därför att ha ett bredare perspektiv än 
Målbild 2012. Ett uppföljnings- och utvärderingsarbete är i sammanhanget en del av den 
kontinuerliga processen. 

RIF-arbetet är ett långsiktigt arbete som delats in i flera etapper. Den första etappen, som 
ska vara genomförd 31/12 2011, omfattar ett avgränsat elektroniskt huvudflöde av 
information i rättskedjan. I senare etapper kommer pappershanteringen helt att kunna 
ersättas med en elektronisk ärendehantering och informationen ska kunna användas för 
kunskapsåtervinning samt kvalitets- och verksamhetsuppföljning. Det initiala arbetet med 
etapp 1 har koncentrerats till Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, 
Kriminalvården och brottsförebyggande rådet. En utvidgning till att även inkludera övriga 
myndigheter i rättskedjan kommer att genomföras i ett senare skede.  

Myndigheterna har utarbetat en planering för hur etapp 1 ska genomföras som omfattar  
leveranser som ska göras av respektive myndighet och vad som ska göras gemensamt. 

Det är Tillväxtanalys intryck att projektets målbeskrivning i stor utsträckning tycks 
uppfylla SMART-kriterierna (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta). Det 
torde därför inte vara omöjligt att formulera kvantitativt mätbara indikatorer. Arbetet sker 
också inom den ram för arkitekturarbetet Tillväxtanalys diskuterat i avsnittet om e-
förvaltningen.  

5.7.4 Tänkbara indikatorer 
• Då RIF:s arbete bygger på en målarkitektur är det rimligt att indikatorer för 

uppföljning bygger på mätningar av hur denna arkitektur implementeras. 

• Effektstudier inom de berörda myndigheternas verksamheter planeras. Mål inom de av 
RIF nämnda områdena för förväntade effekter kan utgöra underlag för detta arbete. 

                                                 
166 RIF (2007) ”Målbild för informationsutbytet 2012 – En uppdragsbeskrivning för RIF-
myndigheterna” POA 450-01/08. 
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• Ett balanserat uppföljningsinstrument av den typ som diskuterades i kapitlet om e-
förvaltningen kan utvecklas också inom RIF:s verksamhetsområde. 

5.8 IT inom vård och omsorg 

5.8.1 Bakgrund 
IT inom vård och omsorg är ett område som är välutvecklat i relation till andra 
politikområden. Vården var också det första område inom vilket begreppet ”nationell 
handlingsplan” nämndes. Mycket av diskussionen har handlat om den bristande 
synkroniseringen av IT-lösningarna inom olika landsting och sjukhus. Den viktigaste 
barriären mot en breddad användning av IT i vården har varit avsaknaden av en gemensam 
informationsstruktur. Det visade sig t.ex. att det inom ett och samma landsting kunde 
finnas mellan 400 och 800 med varandra överlappande IT-stöd.167 

I IT-propositionen 1999/2000 aviserades en nationell handlingsplan för utveckling och 
förnyelse av sjukvården. Ett förslag till strategier för att koordinera nationella insatser 
inom området telemedicin publicerades under titeln ”Vård ITiden”.168 I mars 2005 bildades 
en nationell ledningsgrupp för IT i vård och omsorg med representanter för 
Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB, Carelink samt 
Sveriges Kommuner och Landsting. I mars 2006 presenterade slutligen regeringen en  
Nationell IT-strategi för vård och omsorg som utgör utgångspunkten för de insatser som 
gjorts sedan dess.169 

Den motivering för initiativet som redovisades tog fasta på den kritik som av många hade 
riktats mot IT i vården: 

“Potentialen att effektivisera och förbättra verksamheten med hjälp av IT är stor. Ändå 
ger inte de nuvarande IT-verktygen de positiva effekter som skulle vara möjliga. Detta 
beror dels på att IT-användningen varierar kraftigt inom vård- och omsorgssektorn, 
dels på att många av de IT-stöd som används inte kan kommunicera med varandra. 
Tillgång till relevant information är en nödvändighet för att kunna garantera en god 
och säker vård.” 

I dokumentet framhålls att informationshanteringen inom viktiga områden måste 
samordnas nationellt om vården ska fungera.  

”Alla huvudmän och utförare måste dokumentera viktig information om patienter och 
brukare på samma sätt. De måste också kunna utbyta eller ha gemensam tillgång till 
nödvändig information i säkra former. Samtidigt måste säkerheten vara sådan att 
endast behörig personal har tillgång till informationen.” 

Arbete som sattes igång gällde sex insatsområden och hade som mål att: 

• Harmonisera lagar och regelverk med en ökad IT-användning  

• Skapa en gemensam informationsstruktur  

• Skapa en gemensam teknisk infrastruktur  

                                                 
167 Carelink, Strategier för effektiva och samverkande IT-stöd i sjukvården. Rapport 1/200. sid. 8. 
168.Ds 2002:3, Vård ITiden – Strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin 
och distansöverbryggande vård” Socialdepartementet. 
169 Regeringens skrivelse 2005/06:139. 
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• Skapa förutsättningar för samverkande och verksamhetsstödjande IT-system  

• Möjliggöra åtkomst till information över organisationsgränser  

• Se till att göra information och tjänster lättillgängliga för medborgarna 

Arbetet inom de tre första områden syftar till att skapa bättre grundförutsättningar för IT i 
vård och omsorg och arbetet inom de tre sistnämnda områdena till att förbättra IT-stöden 
som arbetsverktyg och att anpassa dem till patienternas behov. 

IT har fått stort utrymme i den senaste budgetpropositionens avsnitt om vård och omsorg 
(budgetpropositionen 2010) även om den inte explicit kopplas ihop med IT-politiken. 170 På 
ett tydligare sätt än tidigare kopplas IT samman med verksamhetsutveckling inom vården: 

”Oavsett om det handlar om initiativ för en förbättrad patientsäkerhet, öppna 
jämförelser av kvalitet och resultat, stärkta patienträttigheter, fritt vårdval eller 
tandvårdsreformen så löper IT som en röd tråd genom alla dessa områden som en 
möjliggörare för det löpande förbättringsarbetet. Informationstekniken är dock inte 
bara en möjliggörare för nämnda reformer, utan också en katalysator för strukturella 
och kulturella förändringar inom vården med potential att utveckla och förbättra såväl 
arbetssätt som metoder och rutiner i hela sektorn.” 

Fem frågor för vårdens fortsatta utveckling, effektivisering och förnyelse anges som 
huvudpunkter i ett strategiskt perspektiv: 

• Förstärka medborgarnas och patienternas ställning och inflytande 

• Ge vård utan att hindras av verksamhetsmässiga och administrativa gränser samt 
geografiska avstånd 

• Ge vårdpersonalen effektiva kvalitets- och kompetenshöjande arbetsredskap 

• Sträva efter god resurshushållning och ekonomisk effektivitet i verksamheten 

• Skapa goda förutsättningar för IT i vården 

I budgetpropositionen gör regeringen bedömningen att stora framsteg nu gjorts genom att 
arbetet bedrivits på flera fronter, med lagstiftningen, informationskvaliteten och de 
tekniska verktygen. Enligt regeringens mening går nu arbetet med den nationella IT-
strategin in i en ny fas, där fokus under de kommande åren kommer att ligga på ett brett 
införande och användande av de grundläggande IT-tjänster som redan har utvecklats för att 
åstadkomma nytta för medborgare, patienter, anhöriga och vårdpersonal. 

Det finns också initiativ från andra politikområden som anknyter till IT-politiken inom 
vården. En statlig utredning om patientsäkerhet publicerades 2008.171 ”Informationsteknik” 
nämns inte i utredningen men det betonas att vårdsystemet måste göras ”tåligt” för 
mänskliga misstag. Det ska t.ex. inte tolereras att av misstag koppla in fel slang i en 
medicinteknisk utrustning eller att ta fel läkemedel. 

Sverige måste också anpassa sig till gällande EU-lagstiftning. Nyligen har en proposition 
lagts om implementeringen av ett nytt EG-direktiv om medicinteknisk utrustning172. 
Definitionen av en medicinteknisk produkt ändras och framförallt tydliggörs det att 
                                                 
170 http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/17/16/d9bde503.pdf. 
171 SOU 2008:11, Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras? Patientsäkerhet – Vad har 
gjorts?, http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/77/64/74405322.pdf. 
172  Prop. 2008/09:105 (pdf 1,6 MB). Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik.  
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programvara inkluderas i det som är en medicinteknisk produkt, vilket ställer andra krav på 
hanteringen av sådan utrustning i vården. 

5.8.2 Inventering 
De indikatorer på nationell nivå som i dag finns tillgängliga för hur IT används i vården 
finns framförallt i de rapporter som är kopplade till den nationella IT-strategin. För varje år 
lämnas lägesrapporter173. Där informeras t.ex. om att alla landsting har beslutat att anta den 
nationella IT-strategin och att tre fjärdedelar av kommunerna gjort detsamma.  

Hur långt de enskilda landstingen kommit i implementeringen av de nationella projekt som 
ingår i den nationella strategin beträffande beslutsläge redovisas. Ett antal internationella 
jämförelser görs avseende användning av IT i vården inom områden som IT-stöd för 
vårddokumentation, digital bildhantering och elektroniska recept. Enligt Apotekets statistik 
skickades i oktober 2008 ca 80 procent av alla förstagångsrecept elektroniskt. 

När det gäller vårddokumentation så presenterar rapporten siffror om täckningsgrad i 
förhållande till befolkningen, vilket kan tolkas som sannolikheten för att en medborgare 
ska träffa en vårdgivare som arbetar med IT-stöd för vårddokumentation. För sjukhusen i 
Sverige är denna sannolikhet 88 procent och för primärvården 100 procent.  Då det gäller 
sjukhusen är motsvarande siffra för Europa 51 procent och för USA 12 procent. 
Motsvarande siffra för primärvården i USA är 5 procent. 

En förutsättning för att målen i den nationella strategin ska uppnås är att det finns ett 
utbyggt lokalt IT-stöd på sjukhus, vårdcentraler och hos privata vårdgivare. Det finns idag 
ingen officiell statistik eller sammanställning som beskriver i vilken omfattning IT-stöd 
finns infört hos de olika landstingen. Landstingens IT-chefer gör via sin intresseförening 
(SLIT) sedan flera år en egen inventering avseende system, utveckling och kostnader.174 
Enskilda landsting kan också redovisa om patientjournalsystem, patientadministrativa 
förskrivningssystem, tidsbokningssystem finns och vilka de är men uppgifter om deras 
användning är svår att hitta. 

Då det gäller utvärderingar har det inte påträffats någon offentliggjord utvärdering av 
arbetet på den nationella nivån. Konsultföretaget Gartner har utvärderat ”e-health” i ett 
europeiskt perspektiv.175 På regional nivå tycks utvärderingar ha skett inom speciella 
insatsområden eller projekt. Men Tillväxtanalys har inte hittills lyckats få fram någon 
sammanställning av dessa.  

En utvärdering av den nationella IT-strategin sägs vara planerad att göras av ett nätverk av 
högskolor176. Även nyttoanalyser planeras. 

                                                 
173  Den senaste är ”Lägesrapport: Verksamhetsberättelse 2009. Beställarfunktionen för Nationell 
IT i Vård och Omsorg. Att driva IT-samordning.” Beställarfunktionen har under hösten 2009 bytt 
namn till Center för e-hälsa. 
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=7925&A=57286&FileID=263283&NAME=L%E4gesrap
port%5F2009.pdf 
174 Den senaste rapporten har titeln: IT-stöd i landstingen. Augusti 2009 och finns tillgänglig på: 
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=7925&A=50448&FileID=268740&NAME=Rapport+IT
%2Dst%F6d+i+landstingen+SLIT+aug+2009.pdf. 
175  eHealth for a Healthier Europe!– opportunities for a better use of healthcare resources. 
176  Telefonsamtal mellan Kurt Lundgren, Tillväxtanalys, och Gösta Malmer, Beställarfunktionen 
25.08.2009. 
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5.8.3 Diskussion  
Hur skulle då en kategorisering av området IT i vård och omsorg kunna se ut utifrån ett 
uppföljnings- och indikatorperspektiv? Följande områden borde beaktas: 

• En uppföljning av den nationella strategin med hjälp av indikatorer som mäter 
utvecklingsprocesser och har verksamhetsanknytning 

• En uppföljning av hur de fem huvudpunkterna för vårdens fortsatta utveckling 
utvecklats inklusive effektstudier av de grundläggande IT-tjänster som har utvecklats 
på den grund som lagts av den nationella strategin. 

• Uppföljning av IT som katalysator för verksamhetsutveckling inom vården bör 
förberedas. 

• Uppföljning av hur åtgärder eller strategier eller direktiv från andra 
aktörer/politikområden påverkar IT-användningen och informationssäkerheten inom 
vård och omsorg.  

Uppföljning av nationella strategin som process 
Som påpekats i avsnitt 5.8.2 ovan redovisas årligen information om implementeringen av 
projekt som påbörjats eller upphandlats av de enskilda landstingen. För kommunerna 
redovisas endast aggregerade data och med tanke på det stora antalet upphandlingar inom 
vården är det intressant att veta hur de privata aktörerna förhåller sig till strategin och dess 
projekt.  Likaså är det på sikt viktigt att se hur anpassningen mellan E-förvaltningen och 
den nationella strategin utvecklas och indikatorer som mäter denna samordning bör 
utvecklas. 

Indikatorer kring de fem huvudpunkterna för vårdens fortsatta utveckling 
Arbetet med den nationella strategin är inget självändamål utan syftar till att förbättra 
vårdens möjligheter att nå ett antal andra mål. De fem ”huvudpunkterna” som refererades 
till i avsnitt 5.8.1 ovan, t.ex. att strategin ska stödja patienternas ställning och inflytande 
tjänar som en god utgångspunkt för en uppföljning av hur den nationella strategin bidragit 
till att andra mål uppnås. 

De fem målen täcker olika aspekter och lägger en god grund för ett indikatorarbete som 
uttrycker en balanserad helhetssyn. En naturlig utgångspunkt är att medborgaren/patienten 
ställs i centrum för detta arbete.  

Vissa ”objektiva” mått är då möjliga att mäta som t.ex. hur stor andel av patienterna det är 
som själva tagit del av sina journaler, hur patienterna valt att behandla tillgången till den 
egna patientjournalen för behörig personal över huvudmannagränserna osv. Andra 
indikatorer som kan tänkas i detta sammanhang är om strategin underlättat för patienterna 
att göra fria val, dvs. informationsmässigt och administrativt underlättat val av 
vårdproducent, förkortat den tid en tidsbokning tar osv. 

”Patientsäkerhet” är ett begrepp som återkommer i många sammanhang kring den 
nationella strategin. Så gott som alla de projekt som ingår i handlingsplanen påverkar 
patientsäkerheten: den nationella patientöversikten, bokföringen, e-recepten, regelverket 
för interoperabilitet, läkemedelsinformationen kvalitetssäkrad sjukvårdsrådgivning osv. 
Medborgarnas delaktighet och patientsäkerheten omnämns både i EU:s arbete med e-hälsa 
och i den nationella strategin. Indikatorer för delaktighet kan formuleras, men indikatorer 
för effekterna på patientsäkerheten är svårare att formulera. Olika mått på patientsäkerhet 
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”före och efter” implementeringen av den nationella strategin skulle kunna göras men det 
skulle också vara möjligt att t.ex. genom enkäter/bedömningar av klinikerna avgöra den 
effekt de enskilda projekten haft i detta avseende. 

Frågor om ”ställning och inflytande” är viktiga men låter sig säkert inte självklart mätas  
med data varför det torde finnas utrymme för enkäter/intervjuer för att få en bild av hur 
medborgarnas/patienternas subjektiva bedömningar ser ut. I enkäter kan också frågor 
ställas om i vilken utsträckning patienterna tagit del av öppna jämförelser och hur detta 
sedan påverkat deras val av vårdgivare. 

Frekvensen av vårdinsatser utanför de traditionella administrativa gränserna är också något 
som skulle kunna mätas. Samarbetet inom EU kring e-hälsa ställer krav på att information 
mellan medlemsstaternas nationella sjukvårdssystem ska kunna överföras på ett effektivt 
sätt. En indikator här skulle kunna vara omfattningen av journalinformation för vård och 
behandling som överförts till sjukvårdssystemen i andra EU-länder. 

Den nationella strategins betydelse för att ge personalen effektiva och kompetenshöjande 
arbetsredskap är också något som skulle kunna mätas genom enkäter eller intervjuer. 
Återigen är det troligt att många projekt kommer in här som den nationella 
projektöversikten, kvalitetsregistret, läkemedelsdatabasen, kunskapsstödet. 

Mått på konsultationer, diagnostik, kvalitetssäkring torde i stor utsträckning finnas 
tillgänglig lokalt men skulle kunna sammanställas och publiceras liksom förekomsten av 
överförande av patientinformation såsom EKG från ambulanstransport till mottagande 
sjukhus. Information om frekvensen av konsultation kring diagnostik genom överförande 
av röntgenbilder är ett annat exempel på en indikator som många mot bakgrund av den 
tidigare diskussionen om IT:s potential i vården skulle vara intresserade att ta del av. 
Frekvens av tidsbokningar över Internet är en indikator. En intressant indikator är också i 
vilken utsträckning elektroniska kommunikationslösningar utnyttjas för vård i hemmet. 

Det är viktigt att alla verksamheter utvecklar sin förmåga att göra goda kostnads- och 
intäktsanalyser av olika IT-relaterade investeringar. Implementeringen av den nationella 
strategin kan ses som en investering som innebär en kostnad i nuläget men som förväntas 
ge framtida avkastning.  Inom vilka områden förväntas kvalitetshöjningar och kostnads-
besparingar att bli speciellt stora och kan effekterna redan nu spåras? 

Implementeringen av den nationella strategin ska skapa goda förutsättningar för IT i 
vården. Den tidigare avsaknaden av en nationell informationsstruktur för IT i vård och 
omsorg ansågs utgöra ett hinder för implementering och användning av IT i vården. Om 
detta antagande stämmer skulle IT-användningen inom vården öka i takt med att en 
nationell informationsstruktur implementeras. Mått på landstingens IT-användning eller 
IT-investeringar torde redan nu finnas tillgängliga för en sammanställning. 

IT som katalysator för verksamhetsutveckling i vården 
Regeringen betonade i budgetpropositionen inför 2010 att informationstekniken också är 
en katalysator för strukturella och kulturella förändringar inom vården som har potential att 
utveckla och förbättra arbetssätt, metoder och rutiner. 

Att få indikatorer på denna påverkan är ingen lätt uppgift med tanke på de ökade krav som 
kommer att ställas på vården de närmaste årtiondena. På grund av de demografiska 
förändringarna och de höjda kvalitetskraven från medborgarnas sida är det viktigt att denna 
aspekt uppmärksammas och att arbetet med att finna indikatorer för denna process 
påbörjas.  
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Åtgärder från andra aktörer/politikområden 
Vissa aspekter på samarbetet inom EU har berörts ovan. Implementeringen av det i 
inledningen behandlade EG-direktivet om medicintekniska produkter skulle kunna kopplas 
till kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och implementeringen skulle kunna följas upp.  

I arbetet med informationssäkerheten vill Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) se en obligatorisk rapportering av IT-incidenter. Inom vården finns Lex-Maria som 
delvis täcker detta behov, men det behöver diskuteras hur andra typer av IT-incidenter 
bättre kan följas upp. I arbetet med informationssäkerheten är användningen av 
gemensamma standarder en viktig indikator för uppföljning. Samma resonemang kan 
tillämpas gällande de gränssnitt som finns inom vård och omsorg gentemot det 
standardiseringsarbete som bedrivs av E-delegationen, inte minst rörande säkerhet och 
gentemot kommunerna rörande t.ex. omsorgen och arbetet med e-id.   

5.8.4 Tänkbara indikatorer 
• Beställarfunktionens lägesrapporter ger en mycket god bild av hur implementeringen 

av den nationella strategin fortskrider. I framtiden kan det vara lämpligt att bredda 
informationen omkring hur kommunerna och privata aktörer upplever förändringarna 
genom främst enkätundersökningar. 

• De ”fem huvudpunkterna för vårdens fortsatta utveckling” erbjuder en mycket god ram 
kring hur ett antal indikatorer som tillsammans kan ge en balanserad helhetssyn över 
effekterna av den nationella strategin borde utformas. Arbetet bör vila på 
medborgar/patientaspekter med betoning på delaktighet och patientsäkerhet där 
indikatorer kring den senare aspekten fordrar ett visst analysarbete. Patienternas val av 
och hantering av patientjournal kan följas upp. Då det gäller rationell hushållning torde 
det vara möjligt att sammanställa den information om t.ex. webbaserad tidsbokning 
som säkert redan finns tillgänglig lokalt. Reduktion av patienters väntetid för 
behandling kan mätas upp och jämföras med fastslagna mål. Effektstudier utifrån 
kostnads- och intäktsanalyser på gjorda investeringar i IT bör initieras och redovisas. 
Datorbaserade journaler och kompabilitet mellan journalsystem bör följas upp, men 
också IT-användning inom andra områden som t.ex. digital röntgen, 
läkemedelsanvändning, tidsbeställning. 

• Arbetet med att finna indikatorer för hur informationstekniken fungerar som 
katalysator för en bredare verksamhetsutveckling bör fortsätta. En inledning på detta 
arbete kan vara att påbörja en dialog med E-delegationen. 

• Frågan om obligatorisk incidentrapportering inom i vården bör diskuteras vidare.  

• Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt gemensamma standarder, förslagsvis i dialog 
med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och E-delegationen. 

5.9 Arbetsliv och arbetsmarknad 

5.9.1 Bakgrund 
Teknikens betydelse för arbetsmiljön samt för arbetets organisation och innehåll är viktig. 
IT förändrar möjligheterna att välja var den enskilde vill utföra sitt arbete, det kan t.ex. 
utföras som distansarbete i hemmet eller på annan plats på avstånd från en mer traditionell 
arbetsplats. 
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Samtidigt ställer IT nya kunskapskrav på användarna både när det gällde att utnyttja 
tekniken och att utnyttja den information som tekniken är bärare av. De snabba tekniska 
och arbetsorganisatoriska förändringarna medför att många utbildningar snabbt blev 
föråldrade.177 I propositionen från 1999/2000 påtalades att den nya tekniken även skapar 
möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling.  

”I dag blir tillämpad kunskap i allt snabbare takt inaktuell till följd av en 
accelererande utveckling, inte minst inom de tekniska områdena. Förmåga att ta till sig 
och omsätta ny kunskap blir avgörande för individernas utveckling, anställbarhet och 
trygghet samt företagens konkurrens- och utvecklingskraft. Det livslånga lärandet är 
därmed ett gemensamt intresse för den enskilde individen, arbetsmarknadens parter 
och staten. Statens roll för att stödja det livslånga lärandet är framförallt att skapa 
strukturer i utbildningsväsendet som tydliggör utbud och möjligheter.”178 

Tekniken ansågs i propositionen också kunna användas till att förbättra arbetsmiljön t.ex. 
för att få bort tunga lyft och skapa ökad arbetstillfredsställelse. Den kunde också bidra till 
att öka stress och otillfredsställelse i arbetslivet. Analysen i propositionen från 2004/05 
påminner till stora delar om den från 1999/2000. 

Den ökade användningen av datorer i arbetslivet ställer också krav på att stärka skyddet av 
den enskildes personliga integritet i arbetslivet. Våren 2009 överlämnade ”Utredningen om 
integritetsskydd i arbetslivet” sitt betänkande till Arbetsmarknadsdepartementet.179    

En viktig reform inom arbetslivsområdet var lånedatorreformen. Denna reform syftade inte 
primärt till att öka tillgängligheten utan till att stimulera de anställdas kunskaper att hantera 
tekniken, vilket förväntades leda till ökad anställningsbarhet. ITPS fann att reformen 
initialt ledde till positiva effekter men att dessa klingade av i takt med att spridningen blev 
allt större.180 

Arbetsmiljöverket är en av de myndigheter som har ett sektorsansvar för genomförande av 
den nationella handlingsplanen för funktionshinder "Från patient till medborgare".181 I 
denna plan fastslås det att: 

”Arbetssökande som har särskilda svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden 
skall erbjudas stöd som kan underlätta för dem att få ett arbete. Åtgärderna syftar till 
att stärka den enskildes konkurrensförmåga men även kompensera hindren för arbete 
såsom t.ex. nedsatt arbetsförmåga till följd av ett funktionshinder.”182 

                                                 
177 Prop. 1999/2000:86. Ett informationssamhälle för alla. 
178 Prop. 1999/2000:86. Ett informationssamhälle för alla.  

179 SOU 2009:44, Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet, 
Arbetsmarknadsdepartementet.  

180 ITPS (2003) En lärande IT-politik för tillväxt och välfärd, A2003:015, Östersund 

 
181 Prop. 1999/2000:79. http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/14/78/e9da3800.pdf. 
182 Prop. 1999/2000:79. sid.119. 
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5.9.2 Inventering 
Då förslagen inom området har varit relativt få har inte heller arbetslivsfrågorna varit 
framträdande i den IT-politiska debatten. Mönstret från IT i skolan går igen där många 
rapporter presenterades i början på detta årtionde för att sedan komma allt mer sällan. 

Detta betyder inte att det inte har funnits forskning inom området under den aktuella 
tiden.183 Dock kan den i efterhand förefalla ha sönderfallit i två skolor – en ”optimistisk 
möjlighetsskola” och en ”pessimistisk eländesskola”. Den förra poängterar främst att IT 
skapar möjligheter för ökad delaktighet, öppnare organisationer och ett rikare 
arbetsinnehåll, medan den andra poängterar att IT utarmar arbetsinnehållet, minskar 
medarbetarnas inflytande och kontroll över arbetsprocessen.  

En viktig fråga då det gäller arbetsmiljön och informationstekniken är den om 
informationsöverflöd (”information overload”). Mer information anses vara bra för en 
individ eller organisation inför ett beslut men endast upp till en viss gräns. För mycket 
information kan leda till svårigheter att sortera, prioritera och handla och kan i stället skapa 
stress, en känsla av förlorad kontroll och därmed leda till sämre beslut. Det har inom 
forskningen diskuterats i vilken utsträckning detta påstående är sant. Det kan hävdas att 
individer och organisationer över tiden lär sig att hantera det intensivare 
informationsflödet. Effektivare sökverktyg och strategier för informationshantering kan 
utveckla nya organisationsformer och eliminera eller i alla fall flytta fram den gräns vid 
vilken tillgången till information slår över från att ha varit positiv till att bli negativ.  

Ett ständigt återkommande resultat då det gäller IT-projekt i företag och offentlig 
förvaltning är betydelsen av användarmedverkan. De studier som gjorts ger starka belägg 
för att i de fall då IT-lösningarna varit föremål för användarmedverkan i ett tidigt skede av 
planeringsprocessen, har inte bara de från företagets sida prioriterade 
funktionalitetsaspekterna kunnat tillgodoses utan också medarbetarnas krav på möjligheter 
att ha kontroll över sitt arbete och få arbetstillfredsställelse i bred mening.184 

Då det gäller statistik och indikatorer förefaller Arbetsmiljöverkets (AV) årliga 
undersökning i publikationsserien Arbetsmiljön vara den viktigaste källan. Här finns 
information om ”datorarbete”, arbete hemifrån och fortbildning. Då det gäller 
”datorarbete” har det de senaste åren visat sig att andelen kvinnor som i det dagliga arbetet 
använder datorer är större än andelen män. Då det gäller arbete hemifrån visar det sig att 
utvecklingen går mycket långsamt och att det framförallt är andelen som arbetar några 
timmar i veckan hemifrån som ökar medan andelen som mer eller mindre helt arbetar 
hemifrån tenderar att minska. 

Med tanke på miljöfrågorna kring arbetsrelaterat resande aktualiseras frågan i 
miljöledningssystem och finns med i SCB:s företagsenkäter. Vid förfrågan vid 
Arbetsmiljöverket visar det sig att de under de senaste åren inte har haft några övriga 
speciella projekt eller publicerat rapporter om IT i arbetslivet. 

På uppdrag av EU-kommissionen drivs ett internationellt projekt, Meadow som spänner 
över områden som organisatorisk förändring, innovationer och arbetsförhållanden. På 
Meadows hemsida beskrivs målsättningen på följande sätt: ”the main goal of the Meadow 
project is to establish a set of Guidelines for collecting and interpreting harmonised data on 

                                                 
183 För en sammanfattning av forskning och diskussion se Lundgren (2007), Draken I Tiden. SNS 
Förlag. 
184 USERS AWARD (2004), ett samarbetsprojekt mellan LO, TCO och KTH m.fl., 



UNDERLAG FÖR IT-POLITISKA INSATSER 

106 

organisational change and work restructuring and their economic and social impacts at the 
EU level”. Projektet berör inte särskilt informationstekniken och dess användning. 

SCB:s personalutbildningsstatistik visar hur fortbildningen i arbetslivet utvecklas. 
Tendensen tycks vara (mer precisa slutsatser fordrar mer noggrann analys) att antalet som 
”får” fortbildning tenderar att öka men att den genomsnittliga tiden för denna minskar. 
Detta kan bero på att fortbildningen har blivit mer flexibel och att medarbetarna numera 
ägnar en större del av fritiden ”framför datorn” åt studier”.185 

Då det gäller fortbildningen har tidigare såväl Nätuniversitetet som Nationellt center för 
”flexibelt lärande” spelat en viss roll. Båda dessa institutioner är nu nedlagda och 
funktionerna har fördelats på andra myndigheter respektive berört departement. Lärcentra 
har också spelat en viktig roll för den lokala arbetsmarknaden och näringslivsutvecklingen. 
Lärcentra hanteras numera av gymnasieenheten vid Utbildningsdepartementet. Verket för 
högskoleservice har registrering av ”distansutbildning”.186  

Då det gäller arbetsmarknaden och IT bör det försök till att använda IT i 
arbetsförmedlingen som genomfördes av AMS i mitten av detta årtionde uppmärksammas. 
Detta initiativ möttes av stark kritik och kunde inte fullföljas i den utformning som det var 
tänkt. Tyvärr har vi inte funnit någon utvärdering av denna satsning där det diskuteras vad 
som var rätt och vad som blev fel med den föreslagna modellen. Information om hur stor 
andel av den vuxna befolkningen som använt sig av Internet för att söka jobb finns i SCB:s 
årliga undersökningar om ”IT bland individer”.  

Sammanfattningsvis finns indikatorer på arbetslivsområdet gällande främst: 

• Användningen av datorer i arbetet, inklusive skillnader mellan kvinnor och män, samt 
användning av IT i samband med jobbansökningar 

• Sambandet mellan IT-användning, arbetsorganisation och produktivitet.  

• Förekomst av distansutbildning och kompetensutveckling med IT-stöd, t.ex. i samband 
med funktionsnedsättning. 

• Arbetsrelaterat resande finns med i undersökningar inom ramen för studier av flexibelt 
lärande, vilket också relaterar till miljöfrågan 

• Fortbildningen med avseende på förekomst och tid inom ramen för flexibelt lärande 

5.9.3 Diskussion 
Behovet av en uppdatering av kunskapsläget måste, med hänsyn till den snabba 
utvecklingen inom såväl teknik- som arbetsorganisation, bedömas som tämligen stort. 
Stagnationen av forskningsrapporter och andra undersökningar inom området förstärker 
detta behov. Vilka aspekter är då viktiga? IT-propositionerna har berört ett stort antal 
områden som ligger inom olika myndigheters ansvarsområden och inom vissa områden 
publiceras statistik som har mer eller mindre beröring med de IT-politiska områdena. 

                                                 
185 Se t.ex. rapporten: Antal och andel personer i personalutbildning efter utbildningstidens längd, 
kön och ålder. Första halvåret, vartannat år 2008. 
186 En presentation av existerade lärcentra, publikationer mm finns på 
http://www.larcentra.se/index.php?id=114 som drivs av Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) 
som bedrivs som en ideell förening. 
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Viktiga frågeställningar kring området arbetsliv och IT återfinns inte inom ramen för 
befintlig statistik. De frågor Tillväxtanalys vill betona är: 

• Fortbildning med stöd till flexibelt lärande 

• IT-baserat lärande i arbetet 

• Förekomst av olika former av flexibelt arbete och dess inverkan på välbefinnande och 
hälsa 

• IT och arbetsrelaterad stress 

• Övriga aspekter på hur IT påverkar arbetsmiljö som känsla av kontroll, social 
gemenskap, stillasittande etc. 

• Integriteten i arbetslivet 

• IT som stöd för funktionsnedsatta i arbetslivet 

Mot bakgrund av den åldrande befolkningen och den ökade internationella konkurrensen är 
det viktigt att förvärvsfrekvensen stiger och att Sveriges förmåga att hantera omställning 
på arbetsmarknaden ökar. Den tekniska utvecklingen har inte bara förkortat livslängden på 
relevanta kunskaper och färdigheter i arbetslivet utan har också skapat möjligheten till 
flexibelt lärande som en viktig ingrediens i det livslånga lärandet. 

Detta flexibla lärande kan ta sig olika former. Det kan äga rum på universitet och 
högskolor där IT används som ett komplement till traditionell undervisning men det kan 
också vara nätbaserade kurser som helt bygger på flexibelt lärande. Den senare aspekten 
bevakas av Verket för Högskoleservice.  Men flexibelt lärande kommer också in i den 
traditionella fortbildningen som följs av SCB i Örebro. Denna statistik säger dock inget om 
denna fortbildning sker på ett traditionellt eller ett ”flexibelt” sätt. 

Det sker också ett påtagligt lärande i själva arbetet med stöd av IT som kan karaktäriseras 
som ”on the job training” eller ”learning by doing” snarare än fortbildning. Det sker t.ex. 
vid faktasökning på Internet, inhämtning av material från databaser, olika typer av 
kommunikation från e-post till videokonferenssystem med kollegor, kunder, affärsbekanta 
osv. Detta lärande är ganska outforskat men det verkar t.ex. vara så att detta lärande har lett 
till att den s.k. lärotiden (den tid det tar för en nyanställd att lära sig jobbet) tenderar att bli 
kortare.187 Förmodligen ligger nyckeln till att utveckla ett effektivt system för livslångt 
lärande i arbetslivet i växelspelet mellan de lärandeformer som här berörts varför det kan 
vara viktigt att statistik och indikatorer utvecklas för var och en av dem. 

Fördjupningar inom området arbetsrelaterat resande kan göras antingen av SCB i samband 
med arbetet med ”IT bland individer” eller av AV i arbetet med ”Arbetsmiljön”. I det 
senare fallet kan det vara lämpligt att AV också ställer frågor om hur flexibelt arbete 
uppfattas av de berörda. Uppfattas det som ett stressmoment? Är det svårt att inte 
uppslukas av arbetet på fritiden? Blir man isolerad från kollegor eller uppfattas det som om 
det flexibla arbetet ger mer frihetsgrader för vederbörande att få ihop det dagliga 
”livspusslet”?  

Frågan om hur informationsöverflöd uppfattas av dem som är i arbetslivet bör 
uppmärksammas. Om möjligt bör denna fråga kopplas till sådana frågor som 
arbetsorganisation och delaktighet.  

                                                 
187 För litteraturöversikt se Lundgren, Kurt (2007) Draken i tiden, kapitel 17. 
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Efter att ha diskuterats mycket intensivt tidigare har frågorna om IT:s effekter på 
arbetslivet fått minskad uppmärksamhet (t.ex. gällande fysisk och psykisk arbetsmiljö, 
delaktighet, arbetsinnehåll, lärande, kontroll). Ett sätt att återuppta dessa frågeställningar är 
att lägga till ett antal frågor i samband med AKU-undersökningarna. 

Integritet i arbetslivet är en fråga som länge kommit i skymundan i den “allmänna” 
debatten om integritet och IT. Det utredningsförslag som presenterats har av 
remissinstanserna i huvudsak bemötts som efterlängtat. En orsak till att denna fråga åter 
kommit upp på den politiska agendan, förutom den generella oron för effekterna av ökad 
övervakning och kontroll av individen som tekniken ger möjlighet till, har troligen att göra 
med de nya digitala medierna. Det har blivit svårare att separera arbetsliv, privata 
relationer, föreningsliv osv. vilket borde vara en fråga att belysa. 

5.9.4 Tänkbara indikatorer 
• En diskussion bör föras om statistik och indikatorer kring olika aspekter av 

fortbildning, flexibelt lärande och IT-relaterad ”on the job training”. Närings- och 
Arbetsmarknadsdepartementen, SCB, AV och Verket för Högskoleservice bör kunna 
bidra till en sådan diskussion. 

• Statistik och indikatorer som behandlar förekomsten av flexibelt arbete och hur detta 
påverkar individens arbetsmiljö bör diskuteras av bland andra Närings- och 
Arbetsmarknadsdepartementen, AV och SCB. Även frågor om hur 
informationsöverflöd ska hanteras och indikatorer kring detta bör diskuteras. 

• Näringsdepartementet bör tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet, AV och 
SCB diskutera hur de arbetsmiljöaspekter som behandlats här ska hanteras, om de är 
möjliga att hantera som tilläggsfrågor inom ramen för AKU-undersökningarna. 

• Näringsdepartementet bör med AV/SCB diskutera hur frågor ska ställas om hur de 
anställda uppfattar integritetsaspekterna i förhållande till arbetsgivaren. Detta kan 
göras i samband med att SCB genomför studier av integritetsfrågor i allmänhet eller i 
samband med AV:s arbetsmiljöundersökningar.  

• Indikatorer som mäter hur IT-hjälpmedel stöder funktionsnedsattas etablering i 
arbetslivet bör diskuteras av bland andra Arbetsmiljöverket, Hjälpmedelsinstitutet och 
Vinnova. 

5.10 IT och miljön   

5.10.1 Bakgrund 
Miljöfrågorna har fått en framträdande plats i både de senaste IT-propositionerna även om 
det är svårt att finna beslut som kan följas upp med hjälp av kvantitativa indikatorer. 
Miljöfrågorna finns i den senaste IT-propositionen under rubriken ”hållbar utveckling” där 
det framförallt är hållbarhetens ekologiska dimension som behandlas  

IT-propositionerna 
Propositionen från 1999/2000 uttryckte en positiv förhoppning om IT:s möjligheter att 
bidra till en bättre miljö: 

”Med ny, resurseffektiv teknik och andra tekniska landvinningar skall välfärd och 
välstånd byggas upp utan att tära på miljön. IT kan bli ett effektivt redskap i arbetet att 
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uppnå miljökvalitetsmålen och för omställningen till det ekologiskt hållbara 
samhället.”188   

I propositionen pekar regeringen på ett antal områden av betydelse både för att minska IT-
användningens miljöbelastning och för att öka IT-användningen i miljöns tjänst. Det 
handlar bl.a. om distansarbete, om att integrera miljöhänsyn i IT-produkters livscykel och 
om elektronisk styrning och övervakning vid energiproduktion.189  

I propositionen från 2004/05 får hållbar utveckling en central roll i formuleringen av de 
IT-politiska målen. Sverige beskrivs som ett land med en progressiv miljö- och 
samhällsbyggnadspolitik och med ambitiösa mål och strategier.190 IT-produkternas 
negativa inverkan på miljön förs fram liksom IT:s potential att minska miljöbelastningen. 
Regeringen lyfter fram följande områden som betydelsefulla för att nå de IT-politiska 
målen om dels hållbar tillväxt, dels kvalitet: inordna IT-utrustning i ett hållbart kretslopp, 
transporter, bostäder och byggande, flexibla arbetsformer samt IT som verktyg i 
miljöarbetet (ökad användning av digital information om geografi, fastigheter och miljö) 

Få åtgärder inom IT och miljö föreslås och politiken är inte formulerad i uppföljnings- 
eller utvärderingsbara termer. I stället består texterna av en uppräkning av och en 
diskussion om ett antal områden inom vilka IT kan förväntas spela en viktig roll för 
miljön. Någon nationell strategi har ännu inte formulerats men i november 2009 gav 
regeringen i uppdrag till Naturvårdsverket att ta fram förslag till handlingsplan för IT för 
miljön i offentlig sektor.191 Handlingsplanen ska ha tydlig koppling till myndigheternas 
miljöledningssystem.  

Propositioner inom andra politikområden 
Frågor relaterade till IT och miljö berörs också i propositioner rörande andra 
politikområden. Då det gäller mer preciserade mål, eller snarare ramar, för miljöpolitiken 
inom områden där IT är relevant, är dessa snarare presenterade inom ramen för klimat- och 
energipolitiken.  

I Energieffektiviseringsutredningen refereras det till ett antal rapporter som tydligt pekat ut 
vikten av en introduktion av ny teknik för en effektivare energianvändning192. Det betonas 
att tidiga investeringar i ny teknik, som ännu inte är kostnadseffektiv, kan leda till viktiga 
läreffekter och till ekonomiska fördelar i ett längre perspektiv. Utredningen pekar på 
betydande potential för effektivisering inom bostäder och service m.m., industri och 
transporter. 

Regeringens politik rörande klimat- och energipolitiken har beskrivits i två propositioner 
kring en sammanhållen klimat- och energipolitik193. I ”klimatpropositionen” får IT ett eget 
avsnitt där IT:s inverkan på klimat delas in i två kategorier:  

                                                 
188 Regeringens proposition 1999/2000:86 sid. 126. 
189 Ibid. sid. 126-128. 
190 Regeringens proposition 2004/05:175 sid. 48. 
191 http://www.regeringen.se/sb/d/12329/a/136039. 
192 SOU 2008:110.       

193 Se Prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – klimat, respektive Prop. 
2008/09:163, En sammanhållen klimat- och energipolitik – energi. 
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• IT:s egen miljöpåverkan 

• Den miljönytta som kan åstadkommas med hjälp av en ökad IT-användning. Det 
senare området i sin tur delas in i tre avsnitt: ”avmaterialisering” (dvs. när elektronisk 
kommunikation minskar resande, administration eller fysisk hantering), 
energieffektivisering och intelligenta transportsystem. I ”energipropositionen” beskrivs 
åtgärder med IT-relevans framförallt inom transportområdet. 

Det finns också ett stort fält inom miljöpolitiken som ligger utanför de frågor som reses 
inom klimat- och energipolitiken. Målen inom dessa områden finns beskrivna i 
Miljömålsportalen som är Miljömålsrådets webbplats och där en beskrivning av Sveriges 
16 miljökvalitetsmål finns tillgänglig194.  

I ”Infrastrukturpropositionen” från 2008 finns ett avsnitt om intelligenta transportsystem 
och regeringen menar att:195 

”Användning av IT genom avancerad telematik är en förutsättning för att ytterligare 
effektivisera person- och godstransporterna, minska logistikkostnader och 
miljöpåverkan samt ge sömlösa transporter med smidiga byten mellan trafikslag. 
Användning av avancerad telematik ger också möjlighet till färre, men mer 
ändamålsenliga trafikövervaknings- eller betalsystem och säkrare infrastruktur, fordon 
och fartyg. (sid 182)” 

Propositionen innehåller en viss uppdatering av olika initiativ och EG-direktiv. Kapitel 11 i 
propositionen ”Effektiv samordning av trafikslagen” är relevant för IT-politiken även om 
IT inte nämns i kapitlet. 

5.10.2 Inventering  
I vår kartläggning har vi inte hittat några utvärderingar inom området IT och miljö. I det 
följande redogör vi för studier, indikatorer och statistik vi funnit i vårt kartläggningsarbete.  

IT-produkters miljöpåverkan 
Den växande IT-användningen står via datorer, skrivare, servrar och basstationer för en 
icke föraktlig andel av energiförbrukningen. Enligt en ofta citerad uppskattning av Gartner 
2007 står den globala ”IKT-industrin” för ungefär två procent av de globala 
koldioxidutsläppen, vilket är ungefär detsamma som utsläppen från flygindustrin.196  

Den miljöpåverkan som IT-produkter och IT-användning har, har nu börjat 
uppmärksammas av kunder, producenter och politiker. Det är främst två perspektiv: dels 
IT-produkternas energianvändning, dels frågor kopplade till kemikalieanvändning, 
elektroniskt avfall och återvinning. En rörelse har bildats kring ”Grön IT” och 
miljövänligare produkter har utvecklats liksom olika styr- och utvecklingsmetoder för 
minskad energiförbrukning i IT-användningen t.ex. i form av olika typer av balanserade 
styrkort197. Då det gäller IT:s miljöpåverkan har inte bara den ”direkta” effekten på 
energiförbrukningen som har diskuterats utan också den betydande ökning av 

                                                 
194 http://www.miljomal.se/. 
195 Regeringens proposition 2008/09:35. Framtidens resor och transporter – infrastruktur för 
hållbar tillväxt. 
196 http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=503867. 
197 Regeringskansliet har för sitt eget arbete valt en modell, ”Gartner Green ICT Scorecard” som 
också ligger som grund för arbetet med miljöledningssystemen.  
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pappersförbrukningen som, tvärtemot visionerna om det papperslösa kontoret, kommit 
under den tid datorerna gjort sitt genombrott i arbetslivet.    

I ITPS utvärdering av bredbandspolitiken 2008 berörs miljöfrågan i samband med ett 
tilläggsuppdrag till utvärderingen rörande samhällsnyttan med bredband. I denna rapport 
diskuteras inte minst arbetsrelaterat resande. ITPS uttrycker sin förvåning över att ”under 
den tid då IT inom så många områden fått ett genombrott så har i princip ingenting skett 
inom distansarbetet eller flexibelt arbete”.198  

När det gäller elavfall så ska producenter av elektriska och elektroniska produkter enligt 
förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, 
rapportera all försäljning och insamling till Naturvårdsverkets EE-register.199 
Naturvårdsverket har också låtit utvärdera införandet av det s.k. WEEE-direktivet som 
ligger till grund för den svenska lagstiftningen.200  

El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av 20 branschföreningar med uppgift 
att hjälpa producenterna att uppfylla detta producentansvar. El-Kretsen redovisar årligen 
insamlade och behandlade mängder uppdelat på kommun. Som exempel kan nämnas att 
under 2008 samlade El-Kretsen in ca 80 000 ton elektronikavfall vilket motsvarar ca 8,8 kg 
per invånare.201    

IT för ökad miljönytta 
Det finns många olika perspektiv på hur IT kan användas för ökad miljönytta. Här nedan 
berör vi arbetsrelaterat resande, transporter och logistik, boende och byggande samt energi. 

Hur IT används för att reducera arbetsrelaterat resande och för att reducera 
energianvändning mm. kommer att redovisas nästa år (januari 2010) i SCB:s rapport 
Företagens användning av IT 2009. Indikatorer om IT och miljö kommer också att 
utvecklas inom ramen för EU-samarbetet. För närvarande finns motsvarande statistik för 
myndigheter och kommunernas förvaltningar, skolor mm. inte tillgänglig.  

Däremot har regeringen 2009-07-16 utfärdat en förordning som ska träda i kraft 2010-01-
01 om miljöledningssystem202.  Miljöledningssystemet ska innebära ”att myndigheten har 
en miljöpolicy och fastställda miljömål för verksamheten”. I bilaga 2 till förordningen 
“Formulär för redovisning av miljöledningsarbete” ställs bl. a. frågorna: 

• På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin 
energiförbrukning (t.ex. IT-system för att styra och reglera belysning, värme, 
ventilation, energieffektivisering i utrustning m.m.)? 

• På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska antalet 
tjänsteresor (t.ex. telefon, webb, videomöten)? 

Detta betyder att samma information som gäller företagens miljöarbete och som kommer 
att undersökas av SCB kommer att finnas tillgänglig också rörande myndigheterna. 
Däremot kommer information om förvaltningar i kommunerna, skolor osv. även 
fortsättningsvis att saknas. 
                                                 
198 ITPS (2008) sid. 143. 
199 http://eeregistret.naturvardsverket.se/. 
200 http://eeregistret.naturvardsverket.se/Om-EE-Registret/Nyheter/Utvardering-av-WEEE-
direktivet-i-Sverige/. 
201 Statistiken redovisas årligen på www.el-kretsen.se/templates/pages/StandardPage____96.aspx  
202 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 
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När det gäller transporter fick Banverket 2003 i uppdrag i regleringsbrevet att för 
trafikverken skapa ett förslag till strategi och handlingsplan rörande elektronisk 
informationsförsörjning för att effektivisera kombinerade transporter, både persontrafik 
och godstransporter.203 Projektet kom att kallas KombiTIF (Kombinerade Transporter, 
elektronisk Informationsförsörjning) och var ett samarbete mellan Vägverket, 
Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Rikstrafiken och Banverket. Strategin tydliggjorde vikten 
av ett fortsatt samarbete för att bland annat i detalj analysera och ytterligare precisera de i 
handlingsplanen angivna åtgärderna.  

Med tanke på att transporterna i Sverige står för närmare en tredjedel av 
koldioxidutsläppen, är intelligenta transportsystem ett viktigt område att följa upp. Detta 
område har också fått hög prioritet både i de IT-politiska dokumenten och i 
infrastrukturpropositionen. Vägverket arbetar med frågor kring ITS och publicerar 
rapporter på området.204  

ITS Sweden är ett nationellt intresseorgan som stödjer ITS-utvecklingen i Sverige. ITS-
Sweden koordinerade bl.a. världskongressen för ITS som ägde rum i Stockholm hösten 
2009. Som ett resultat av detta arbete har en forskarskola skapats med syfte att komplettera 
industrins implementerings- och demonstrationsprojekt med motsvarande långsiktiga 
kompetensuppbyggnad inom akademin. Huvudfinansiärer i uppbyggnadsfasen är 
VINNOVA, Vägverket och Banverket. ITS-Sweden sköter sekretariatet och Linköpings 
universitet är koordinator. De forskningsområden man fokuserar på är: Transport- och 
försörjningskedjor, e-betalningar, Trafikantinformation, Trafikstyrning, Personlig säkerhet 
samt, Trafiksäkerhet.  

Den byggda miljön står för en stor del av både energiförbrukning och utsläpp av 
växthusgaser och här finns följaktligen stora potentiella vinster om man kan åstadkomma 
effektiviseringar med hjälp av IT. Energimyndigheten har i olika studier presenterat 
material om energistatistik för lokaler respektive boendet. Då det gäller lokaler har data om 
kontorslokaler, skollokaler och förskolor, handelslokaler, vårdlokaler och idrottshallar 
presenterats.205 Bl.a. visar det sig att datorer står för 14,3 procent av elförbrukningen i 
kontorslokaler. Energimyndigheten har också genomfört en studie om hushållens 
elanvändning som dock ännu inte finns tillgänglig men där det är rimligt att förvänta sig att 
hemdatorernas elanvändning ligger på ungefär samma nivå, möjligen något lägre, än vad 
som är fallet för kontorslokaler. 

I Boverkets rapport till regeringen ”Så mår våra hus” redovisas situationen rörande 
fastigheters och lokalers tekniska situation rörande områden som ventilation, radon, 
inomhusbuller, fukt och mögel, energianvändning samt värme och varmvatten206. Vidare 
innehåller Energieffektiviseringsutredningen tämligen aktuell information om andel 
lägenheter i vilka individuell mätning förekommer då det gäller varmvatten, elförbrukning 
och andra energikostnader207.  

                                                 
203 KombiTIF, Slutrapport 2004-01-28. Nedladdad från 
http://sirnet.metamatrix.se/material/infopolitik/KombiTIF_slutrapport.pdf.  
204 Se t.ex. http://www.vv.se/Trafiken/Stod-for-resan--ITS/Informationsmaterial/.  
205 Energimyndigheten (2007) Förbättrad energistatistik för lokaler. Stegvis STIL. Inventering av 
kontor och förvaltningslokaler, ER 2007:34, http://www.energimyndigheten.se/stil2 
206 Boverket (2009) Så mår våra hus - redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders 
tekniska utformning m.m.september 2009. 
207 SOU 2008:110. 
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Denna statistik och dessa indikatorer berör inte i första hand IT men de kan ändå kopplas 
till IT-politiken och dess målsättningar. För det första visar det sig att oavsett om vi 
studerar lokaler eller boende så svarar datorer för över tio procent av elförbrukningen.  Om 
vi i lokalerna även tar hänsyn till förbrukningen i datahallar och servrar blir andelen över 
tjugo procent. IT:s egen energiförbrukning är alltså betydande. Här skulle mål kunna 
definieras som man med olika åtgärder, information, överläggningar med bransch och 
byggnadsentreprenörer, upphandlingar etc. sedan skulle försöka uppnå. 

I samband med att många fastighetsbolag nu anlägger fiberbaserade fastighets- och i vissa 
fall även lägenhetsnät finns möjligheter att använda dessa nät inte bara till TV, telefoni och 
Internet utan också till olika informationstjänster och fastighetstjänster. Den senare 
kategorin anknyter till mätning, kontroll och styrning av de flesta av de aspekter Boverket 
och Energimyndigheten tar upp i sina rapporter.   

Sammanfattningsvis utgör följande punkter exempel på statistik och rapporter om hur IT 
kan bidra till ökad miljönytta: 

• SCB:s kommande studier om hur IT används i näringslivet för att reducera 
arbetsrelaterat resande och för att reducera energianvändning 

• Motsvarande uppgifter kommer att finnas i myndigheternas redovisningar av 
genomförandet förordningen om miljöledningssystem (träder i kraft 2010-01-01). Här 
frågas också efter hur myndigheterna använder IT för styr- och reglerteknik  

• Energimyndigheten publicerar energianvändningsstatistik 

• Boverket publicerar data om fastigheters och lokalers tekniska situation 

5.10.3 Diskussion 
Politikområdet IT och miljö kan beskrivas inom ramen för IT-politiken eller så kan den 
formuleras inom ramen för miljöpolitiken. Ett genomgående drag i den ”horisontella” IT-
politiken har varit att den ska kugga in i de enskilda politiska sakområdena, som då också 
ska formulera hur IT ska användas som verktyg i det aktuella områdets egen 
verksamhetsutveckling. Det faktum att klimat- och energipropositionerna nu också tar upp 
IT ligger med andra ord i linje med den övergripande politiken.  

Med detta sagt kan två konstateranden göras: För det första täcker klimat- och 
energifrågorna endast vissa aspekter av miljöpolitiken medan områden som kemiska 
föroreningar, biologisk mångfald, vattenfrågorna etc. lämnas utanför. Detta trots att IT 
mycket väl, t.ex. i form av intelligenta styrsystem eller miljöövervakningssystem har en 
viktig roll att fylla inom dessa områden. Här förefaller det alltså finnas utrymme för 
ytterligare IT-politiska perspektiv. För det andra måste det konstateras att även om klimat- 
och energipolitiken nu tar upp IT-frågor så saknas fortfarande formuleringar som är 
uppföljnings- och utvärderingsbara.  

Vissa områden, som t.ex. arbetsrelaterat resande eller att inordna IT i ett hållbart kretslopp, 
är tämligen väl försedda med statistik. Det problem som i första hand bör diskuteras är 
snarare hur indikatorer ska utvecklas för områden som mätnings-, styr och kontrollsystem, 
intelligenta transportsystem, smarta elnät, system för mätning och kontroll av temperatur, 
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ventilation och varmvatten i fastigheter etc. När det gäller intelligenta transportsystem, 
ITS, finns ett visst arbete kring indikatorer påbörjat inom EU208  

När det gäller indikatorer för olika ”intelligenta” styrsystem för transporter, lokaler, 
miljöövervakning, elnät osv. så är de relativt nya företeelser där implementeringen 
visserligen ligger på olika nivåer men där de stora genombrotten ännu ligger framför oss. 
Arbetet med indikatorer inom dessa områden då det gäller effekter blir därför ganska svårt. 
Som Energieffektiviseringsutredningen påpekar fordrar en framgångsrik implementering 
också goda läroprocesser och att inte bara tekniken används utan att också de system i 
vilka de verkar förändras. Det är också viktigt att staten tar sin roll som föregångare inom 
dessa områden. 

Indikatorer bör kunna hängas upp på olika typer av effektmål. Dessa år i dag inte 
formulerade men de politiska mål som formulerats inom EU och som accepterats av 
Sverige tillsammans med de miljömål som tagits av Sveriges riksdag kan utgöra en lämplig 
utgångspunkt för en diskussion om indikatorer. EU har i sin gemensamt beslutade 
klimatpolitik beslutat att minska utsläppen med 20 procent till år 2020 jämfört med 1990. 
För Sverige gäller att utsläppen för år 2020 vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990. 
Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara ca 20 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års 
nivå. För år 2020 gäller:  

• 50 procent förnybar energi 

• 10 procent förnybar energi i transportsektorn 

• 20 procent effektivare energianvändning 

Minskade utsläpp från transportväsendet kan komma från två källor; mer bränslesnåla 
fordon, förnybara drivmedel etc. respektive en mer effektiv styrning av transporterna givet 
att fordon och bränslen är desamma. De olika energieffektiviseringsmålen kan sedan brytas 
ned på olika användningsområden som transporter, industri, lokaler och de mål som gäller 
de IT-baserade kontroll- och styrsystemens andel av dessa kan preciseras. 

Det finns hos de ansvariga myndigheterna ofta en förhandsuppfattning om vad ett visst 
system i en viss användning kan förväntas ge för resultat.  Detta betyder att ett mått på den 
användningsnivå som krävs för att effektiviseringsmålen ska nås till 2020 kan beräknas. En 
rimlig och informativ indikator skulle i dessa fall vara ett mått på hur användningen 
utvecklas över tiden. 

Det är angeläget att arbetet med indikatorer inom dessa ”nya” områden ges hög prioritet 
även om tekniklösningarna ännu inte är i full drift. Smarta elnät209 befinner sig t.ex. ännu 
endast på demonstrationsstadiet men är ett av de åtta områden som ingår i EU:s ”Strategy 
Energy Technology Plan”210. Detta är ett område som har direkt koppling till IT och 

                                                 
208 Se Kommissionens meddelande om en Handlingsplan för utbyggnaden av intelligenta 
transportsystem i Europa som också innehåller en möjlig kategorisering av effekterna av införande 
av intelligenta transportsystem: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0886:FIN:SV:PDF.  
209” Smart power grids”:  http://www.smartgrids.eu/. 
210http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/doc/2009_comm_investing_development_low_car
bon_technologies_en.pd. 
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intelligenta system och Sveriges möjligheter att göra sig gällande inom området torde 
kunna bedömas som goda. Inom detta område är det i dag inte möjligt eller önskvärt att 
utveckla kvantitativa indikatorer men å andra sidan är år 2020 utsatt som ett etappmål i 
klimat- och energieffektiviseringspolitiken. När det gäller produkter som ännu inte 
implementerats i sådan skala att effekterna kan mätas kan i stället kvalitativa indikatorer 
användas som beskriver var i processen man befinner sig. Har planering genomförts? Är 
lagstiftning på plats? Finns kontrakt med användare? Har Sverige (vilket är en fråga som 
kan vara aktuell för intelligenta elnät) fått något demonstrationsuppdrag? 

Då det gäller indikatorer för processerna kring ”intelligenta lösningar” är det också 
lämpligt att fånga upp om de standarder som används i systemen kan anknytas till det 
europeiska samarbetet och till det interoperabilitetsarbete som bedrivs av E-delegationen. 

Då det gäller indikatorer till lösningar som är relaterade till t.ex. klimatmålen är det viktigt 
att det görs ordentliga samhällsekonomiska kostnads- och intäktsanalyser av de olika 
planerade systemen. Orsaken till detta är att ett stort antal konkurrerande (men kanske 
också kompletterande) åtgärder finns tillgängliga. Klimathotet ställer oss inför stora 
utmaningar men det är viktigt att detta hot avvärjs med kostnadseffektiva metoder och det 
finns ett underlag som gör det möjligt för det politiska systemet att jämföra olika 
lösningars kostnadseffektivitet211.  

När det gäller lösningar som involverar eller ställer krav på medborgarna/trafikanterna är 
det också viktigt att lösningarna accepteras och är ekonomiskt och kognitivt tillgängliga. 
Speciellt för ”större” projekt är det viktigt att indikatorer för denna acceptans blir 
tillgängliga.    

Det som sagts ovan är ett exempel på ett IT-baserat kontroll- och styrsystem. Samma 
resonemang kan tillämpas på andra ”intelligenta” system där sensorer och kommunikation 
av information till en mänsklig eller förhandsprogrammerad ”beslutsfattare” är 
huvudingrediensen.  Det resonemang vi fört ovan kan också förhoppningsvis stimulera 
diskussionen om hur indikatorer också ska utvecklas inom områden som kontrollsystem i 
fastigheter, miljöövervakningssystem eller ”intelligenta elnät”. 

5.10.4 Tänkbara indikatorer 
• Frågan om hur IT kommer in i de områden av miljöpolitiken som inte täcks av 

energifrågorna som t.ex. vatten, biologisk mångfald och kemikalier bör diskuteras 
vidare med målsättningen att identifiera möjliga indikatorer. Näringsdepartementet 
tillsammans med Miljödepartementet och Naturvårdsverket bör kunna bidra till en 
sådan diskussion.  

• En diskussion bör föras om hur indikatorer för ”intelligenta lösningar” inom 
transportväsendet bör utformas. Vägverket och ITS-Sweden arbetar nu med denna 
fråga. En workshop med berörda parter skulle kunna anordnas under det första halvåret 
2010. 

                                                                                                                                        
http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/doc/2009_comm_investing_development_low_carb
on_technologies_en.pd. 
211 En god vägledning för hur såväl kostnader som samhällsekonomiska nyttor kan mätas och denna 
typ av kontrollsystem utvärderas finns i “Handbook of Best Practice” inom ramen för ”The 
TEMPO programme of ITS deployment on the Trans European Road Network” auktoriserad av 
European Commission’s Evaluation Expert Group (EEG). 
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• En diskussion bör föras för att identifiera möjliga indikatorer för IT i kontroll- och 
styrsystem för reglering av energi, ventilation, varmvatten etc. inom byggande och 
boende. T.ex. skulle en workshop kunna anordnas under det första halvåret 2010. 

5.11 Krishantering och informationssäkerhet 

5.11.1 Bakgrund 
Frågan om informationssäkerhet har blivit allt viktigare i takt med den ökade 
användningen av IT i alla samhällssektorer: stat, kommun, företag och hushåll. IT används 
i allt mer samhällskritiska funktioner och i dag är fungerande IT-system en nödvändig 
förutsättning för att vitala samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas. 
Informationssäkerhetsfrågorna har kommit att behandlas utifrån två perspektiv; dels det 
som har kommit från Näringsdepartementet med dess betoning på IT och kommunikation 
och dels från det som kommer från Försvarsdepartementet med betoning på försvar och 
krisberedskap. 

De förslag som restes i IT-propositionen från 1999/2000 gällde områden som 
informationsoperationer, säker domännamnsinformation, tvärsektoriell samordning för IT-
säkerhet, IT-incidenthantering, certifikat och krypteringsnycklar, den internationella 
informationssäkerhetsstandarden, ett säkrare Internet, elektroniska signaturer och annan 
säkerhetsteknik. 

I IT-propositionen 2004/05 behandlas informationssäkerhetsfrågorna i Kapitel 9 under 
rubriken Försvar samt beredskap mot sårbarhet och i ett speciellt avsnitt om 
informationssäkerhet i Kapitel 15. Informationsförsörjningen vid kriser får en 
framträdande plats i skrivningarna. Webbplatser blir en mer använd informationskanal vid 
kriser och informationsförsörjningen ska rikta sig mot allmänhet, massmedia och de 
inblandade aktörerna. Också IT-relaterad brottslighet diskuteras.212 I skrivningarna 
refererades till det rambeslut som antagits inom EU om angrepp mot informationssystem 
vars syfte var att ”tillnärma medlemsstaternas straffrättsliga lagstiftning”. 

År 2005 presenterades promemorian ”Europarådets konvention om IT-relaterad 
brottslighet med tilläggsprotokoll”213. I denna promemoria behandlades frågan om 
Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet och dess tilläggsprotokoll. De 
gärningar som behandlas i konventionen är bl.a. dataintrång, datorrelaterad förfalskning, 
datorrelaterat bedrägeri, barnpornografibrott och upphovsrättsintrång. Tilläggsprotokollet 
behandlar kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur begångna 
med hjälp av datorsystem. 

För försvarets del betonas det nätverksbaserade försvaret - (NBF) som ”skall stödja det 
militära försvarets förmåga avseende information och omvärldsuppfattning, ledning med 
beslutsstöd samt insats och verkan.” I den senaste försvarspolitiska propositionen förefaller 
frågan om det nätverksbaserade försvaret ha nedprioriteras eller i alla fall fått en ny 
inriktning214:  

Post- och telestyrelsen (PTS) fick 2002 i uppdrag att svara för att Sverige har en nationell 
funktion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-

                                                 
212 Prop. 2004/05:86 sid. 67. 
213 Justitiedepartementet, Ds 2005:6. 
214 Prop. 2008/09:140, Ett användbart försvar. 
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incidenter215. Denna uppgift löstes genom att ett IT-incidentcentrum, Sitic, etablerades 
inom PTS med myndigheter, landsting, kommuner och företag som målgrupp216.  

Samma år fick PTS i regleringsbrev uppdraget att redovisa en strategi för hur arbetet ska 
bedrivas när det gäller ”åtgärder för att minska konsekvenserna av svåra påfrestningar på 
samhället i fred och för att öka beredskapen inför höjd beredskap och krig”. PTS fick 
vidare ett uppdrag 2006 att lämna förslag till en strategi för ett säkrare Internet i Sverige 
med utgångspunkt i inriktningen i IT-propositionen från 2004/95. 

Informationssäkerheten uppmärksammas också i Budgetpropositionen för 2010, både inom 
”Utgiftsområde 22” dvs. ”Kommunikation” och inom ”Utgiftsområde 6”, ”Försvar och 
samhällets krisberedskap”. I skrivningarna inom det förstnämnda utgiftsområdet framhåller 
regeringen den ökade sårbarhet som kommer med den ökade användningen av Internet och 
elektronisk kommunikation. ”Samtidigt minskar toleransen för avbrott i 
kommunikationsnäten där allt fler vitala system, tjänster och arbetsuppgifter kräver ständig 
uppkoppling”.  

Det internationella samarbetet inom informationssäkerhetsområdet uppmärksammas. Ett 
avbrott i ett annat land drabbar även Sverige. Detta innebär att Sverige, liksom andra 
länder, har ett internationellt åtagande att skydda och stärka sin infrastruktur för 
elektronisk kommunikation. I detta sammanhang utpekas vikten av att Sverige 
upprätthåller robusta förbindelser genom riket men även mellan kommunhuvudnoder i 
landet. ”För att kunna behålla den höga robusthetsnivån behöver den underhållas och 
utvecklas i takt med teknikutvecklingen.” 

Skrivningarna om informationssäkerheten inom Utgiftsområde 6 är mer uttömmande. I 
detta avsnitt beskrivs redan i inledningen de medel som står till buds för att en ökad 
informationssäkerhet i samhället ska uppnås: 

”Målet med arbetet är att öka informationssäkerheten i samhället. Det innebär att 
arbeta med policys och inriktning, författningsfrågor, standardisering och 
föreskriftsrätt, informationssäkerhet i verksamheter, kompetensförsörjning, samverkan 
och respons, avseende bl.a. kommunikationssäkerhet samt säkerhet i produkter och 
system.” 

Aktuella policydokument 
De viktigaste dokument som i dag formulerar strategin för IT och krishantering utanför 
själva IT-politiken är: 

* Samhällets säkerhet och beredskap (prop. 2001/02:158) 

* Säker information (SOU 2005:42, Infosäkutredningen)  

* Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle (prop. 2005/06:133). 

* Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (prop. 2007/08:92) 

* En ny myndighet med ansvar för frågor om samhällets krisberedskap och säkerhet (Dir. 
2008:27). 

                                                 
215 ”Uppdrag till Post- och telestyrelsen angående IT-incidentrapportering”. 30.05.2002. 
216 På regeringssammanträde 19.11.2009 beslutade regeringen att utreda konsekvenserna av en 
förflyttning av ansvaret för Sitic från PTS till antingen Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap eller till Försvarets radioanstalt. 
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 Prop. 2001/02: 158 
I Prop. 2001/02:158 formuleras det övergripande målet för informationssäkerhetspolitiken: 

”Målet bör vara att upprätthålla en hög informationssäkerhet i hela samhället som 
innebär att man ska kunna förhindra eller hantera störningar i samhällsviktig 
verksamhet. Strategin för att uppnå detta mål bör liksom övrig krishantering i 
samhället utgå från ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen.” 

 SOU 2005:42 
I SOU 2005:42 vidgas ramen för informationssäkerheten då utredaren menade att strategin 
borde tydliggöra vikten av förebyggande och förberedande åtgärder. Vidare betonade 
utredningen att begreppet hantera måste inkludera förmågan att i olika former upptäcka, 
ingripa och agera i samband med störningar – till exempel genom brottsbekämpning. 

Utredningen pekade också på de europeiska och de internationella sammanhangens 
strategiska betydelse: 

 
”Informationssäkerhet är ett gemensamt, internationellt problem och de 
strategiska lösningarna måste därför utvecklas i samverkan med 
andra länder – både inom EU och i internationella organ.” 

 
Utredningen menade också att IT-området utvecklades snabbare är säkerhetsmedvetandet 
som bedömdes vara så dåligt och bristerna så utbredda att särskilda insatser är motiverade 
under lång tid. Kompetensförsörjning och samverkan inom offentlig sektor och mellan den 
offentligas och privata sektorn är viktiga element i strategin 

 Prop. 2005/06:133 
I Prop. 2005/06:133 betonas framförallt det tvärsektoriella samarbetet på nationell nivå och 
det föreslås att en myndighet ska få det tvärsektoriella krisledande ansvaret.  
Informationssäkerheten behandlas och i förhållande till beslut betonas vikten av ”att kunna 
upptäcka, ingripa mot och agera i samband med störningar i samhällsviktiga IT-system”. 

 2007/08:92 
I Prop. 2007/08:92 behandlas direkt eller indirekt en rad frågor som berör IT. Regeringen 
skriver bl.a.: 

”Förmågan att samordna information bör utvecklas på lokal, regional och nationell 
nivå samt med samverkande krishanteringsaktörer i andra länder. För att utveckla 
tvärsektoriell samverkan och stärka krisledningsförmågan inom och mellan centrala, 
regionala och lokala myndigheter bör gemensamma stödsystem och verktyg skapas.”  

Vidare säger regeringen att en god informationssäkerhet är en förutsättning för att 
störningar i samhällsviktig verksamhet ska kunna förhindras och hanteras. Den centrala 
myndighet som skapas för att hålla samman det nationella informationssäkerhetsarbetet 
borde ha föreskriftsrätt inom området, anser regeringen. Såväl utbildning som övningar 
anses nödvändiga för en effektiv krishantering. Även näringsliv och frivilligorganisationer 
bör inbjudas att delta. 

 Dir. 2008:27  
I Dir. 2008:27 preciseras ansvarsområdena för den nya myndighet som planerats och som 
tänktes ta över stora delar av de verksamheter som Krisberedskapsmyndigheten, Statens 
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räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar haft ansvar för. Myndighetens namn 
blev Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dess uppgift blev att ha 
ansvar för samordningen av informationssäkerhetsarbetet. 

I instruktionerna för myndigheten beskrivs två uppgifter som har anknytning till IT. Under 
paragraf 6 fastslås att ”myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets 
informationssäkerhet”. Instruktionens 7 § gäller samordning och stöd vid olyckor och 
kriser.” Myndigheten ska samordna krishanteringsåtgärder, samordna information till 
allmänhet och media samt stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga med 
information och lägesbilder. Myndigheten ska också bistå Regeringskansliet med underlag 
och information i samband med allvarliga olyckor och kriser. 

5.11.2 Inventering 

Riksrevisionens utvärdering 
Trots många larmsignaler och kritiska röster dröjde det ända till 2007 innan en ordentlig 
utvärdering av regeringens arbete med informationssäkerheten företogs. Riksrevisionen 
granskade då elva myndigheter i detta avseende217. Slutsatserna var minst sagt kritiska. 
Den slutsats som dras utifrån granskningen av de elva myndigheterna var att 
”myndigheterna inte utifrån gängse normer arbetar systematiskt med sin interna styrning 
och kontroll av informationssäkerheten”. Myndigheterna har inte lyckats avvärja 
virusattacker, allvarliga incidenter har inträffat när myndigheterna bytt IT-system och 
brister i skyddet av myndigheternas hemsidor har lett till att obehöriga fått tillgång till 
integritetskänsliga uppgifter och även kunnat ändra i dessa. Rikerevisionen menade att 
dessa brister bland annat har sin grund i brister i myndighetsledningarnas arbete med 
informationssäkerheten. Ledningen är t.ex. osäker på vilka uppgifter den har i 
informationssäkerhetsarbetet och hur de ska utföras. Ledningen begär inte något tydligt 
underlag om vilka risker och hot som finns för verksamheten. Beslut om säkerhetsåtgärder 
fullföljs inte. Vidare heter det att betydelsen av utbildning och information till personalen 
underskattas, inklusive sin ledningspersonal och styrelsen. 

KBM:s lägesrapport 2008 
I Krisberedskapsmyndighetens (KBM:s) årliga rapport, Samhällets informationssäkerhet – 
Lägesrapport 2008, redovisades myndighetens bedömning218.  Myndigheten menade att 
”det är osäkert hur det svenska samhället skulle hantera ett storskaligt nätangrepp och inom 
det offentliga råder det brister i arbetet med att förebygga IT-relaterade incidenter”. Denna 
utveckling som sker samtidigt som samhällets beroende av IT ökar, speciellt i tidskritiska 
verksamheter som sjukvård och den finansiella sektorn. 

Enligt KBM orsakas majoriteten av de IT-relaterade incidenterna av organisatoriska 
brister.  Myndigheterna prioriterar sällan arbetet och på många håll saknas en fastställd 
informationssäkerhetspolicy, ledningssystem för informationssäkerhet och 
systemsäkerhetsanalyser för verksamhetskritiska system. Majoriteten av myndigheterna 
saknar också en kontinuitetsplan i händelse av avbrott eller incidenter. 

                                                 
217 Regeringens styrning av informationssäkerhetsarbetet i den statliga förvaltningen (RiR 
2007:10). 
218 
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/upload/16817/lagesbedomning_infosakerhet_%202008_s
lutlig.pdf 
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MSB:s  lägesrapport 2009 
MSB fortsätter traditionen från KBM och publicerar årliga lägesrapporter om 
informationssäkerheten. Myndigheten menar att spelreglerna för 
informationssäkerhetsarbetet har ändrats under 2008 i och med ny teknik, ny reglering och 
nya användarbeteenden. Cloud Computing ger organisationer möjlighet att koncentrera sig 
på sin kärnverksamhet men innebär samtidigt att kontrollen över informationshanteringen 
minskar. Andra viktiga faktorer är den ökade mobiliteten och ett ökat utnyttjande av 
interaktiva sociala nätverk. Användarna har en tendens att sudda ut gränserna mellan sina 
privata och professionella roller på nätet. Säkerhetsarbetet när det gäller utveckling och 
drift av webbplatser är säkerhetsarbetet bedöms som eftersatt. Hanteringen av 
personuppgifter ses som ett problem och de IT-relaterade bedrägerierna blir alltmer 
sofistikerade.  Kompetensbristen inom rättsväsendet när det gäller bland annat IT-relaterad 
bevisning måste också hanteras.  

I lägesrapporten diskuteras också begreppet IT-relaterad brottslighet. Tre kategorier 
identifieras219: 

”Den första omfattar traditionella brottsformer som bedrägeri eller förfalskning, som i 
detta sammanhang begås med hjälp av elektroniska kommunikationsnät eller 
informationssystem (nedan kallade ”elektroniska nät”). Den andra kategorin rör 
offentliggörande av olagligt innehåll via elektroniska medier (t.ex. barnpornografiskt 
material eller hets mot folkgrupp). Till den tredje kategorin hör brott som uteslutande 
riktas mot elektroniska nät, dvs. angrepp mot informationssystem, 
överbelastningsattacker och olaga intrång i informationssystem (s.k. hackning). 
Gemensamt för alla dessa brottskategorier är att de kan begås i stor skala och att det 
geografiska avståndet mellan den brottsliga handlingen och dess följdverkningar kan 
vara stort.”   

KBM:s handlingsplan 2009 
Den handlingsplan som KBM gav ut våren 2008 "Samhällets informationssäkerhet, 
Handlingsplan 2008" ligger som grund för det nu pågående informationssäkerhetsarbetet 
som samordnas av den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 
Handlingsplanen syftar till att åtgärda de problem som redovisas i lägesrapporterna och 
åtgärdsförslagen tar hänsyn till de tidigare nämnda propositionerna och har utredningarna 
som grund.  I handlingsplanen presenteras också ett antal mål och åtgärdsförslag som kan 
läggas till grund för formulering av indikatorer och som vi återkommer till längre fram. 

• Regeringen bör besluta att det ställs krav på myndigheter att i sin årsredovisning 
redovisa på vilket sätt gällande krav på informationssäkerhet uppfylls. 

• Regeringen bör införa krav på att statliga myndigheter ska rapportera inträffade 
informationsrelaterade incidenter, utom för den typen av incidenter som är undantagna 
genom lagstiftning. Krav på omedelbar rapportering ska gälla större incidenter som 
gett eller kunnat ge allvarliga konsekvenser. 

• Det bör tas fram information och rekommendationer om hur informationssäkerheten 
bör beaktas i samband med upphandlingar. 

                                                 
219 Kategoriseringen bygger på KOM/2007/0267. 
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• Det bör tas fram utförligt material som stödjer tillämpningen av standarderna ISO/IEC 
27001 och 27002. Redan befintligt material kan fungera som utgångspunkt och 
anpassats till standarderna ISO/IEC 27001 och 27002. 

 

Utbildning i informationssäkerhet och IT-etik ska finnas med under hela skoltiden med 
start från lågstadiet.  

 

Informationssäkerhet och IT-etik ska finnas med på ett integrerat sätt i samtliga 
utbildningar där IT används eller som leder till yrkesroller där informationshantering 
är en viktig del.  

 

Informationssäkerhet ska finnas med på ett integrerat sätt i samtliga utbildningar där 
IT används eller som leder till yrkesroller där informationshantering är en viktig del.  

Strategi för robust elektronisk kommunikation 
PTS har redovisat regeringsuppdragen inom detta område i rapporter med namnet 
”Robusta elektroniska kommunikationer Strategi för åren 2003-2005” respektive  för åren 
2006-2008.  PTS ser i sin modell för elektronisk kommunikation tre nivåer; nivån för 
styrning och övervakning av nät och nätfunktioner, den logiska nivån dvs. programvaror 
som används för att styra och kontrollera nät samt den ”fysiska” nivån, dvs. kablar och 
stationer220. Arbetet fokuserades först på robusthet och fysisk säkerhet i noder och nät men 
har de senaste åren också kommit att handla om ”logisk” säkerhet. 

Ett centralt inslag i PTS strategi är att stimulera ett ökat användaransvar. Information till 
användarna som kan vara kommunerna och diskussioner med t.ex. operatörer syftar till att 
få till stånd frivilliga överenskommelser för att uppnå ökad redundans, stöd till kommuner 
för att ställa höga krav på tjänster och upphandlingar för att åstadkomma 
robusthetshöjande åtgärder är viktiga åtgärder.  

Ett säkrare Internet 
Också arbetet med Internetsäkerheten sker på två nivåer, den fysiska och den logiska. 
Utgångspunkten för det offentliga åtagandet är att den enskilde, både individer och företag, 
har ett grundläggande ansvar för att skydda liv och egendom och att vidta förebyggande 
åtgärder. Operatörerna ansvarar för sina nät och tjänsternas kvalitet utifrån de krav 
marknaden ställer. Men ett säkerhetsmedvetande måste också finnas hos slutanvändaren. 

Bland PTS strategiska överväganden märks punkter som att skydda Internets fysiska 
infrastruktur mot olyckor, störningar, och att öka ansvarstagandet bland operatörer och 
leverantörer av programvaror och utrustning221. 

                                                 
220 Robusta elektroniska kommunikationer. Strategi för åren 2009-2011, sid.15. 
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2009/rapport-strategi-robust-elektronisk-
kommunikation-2009-2011-2009-25.pdf. 
221Denna redogörelse bygger på Handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige, 
http://www.pts.se/upload/Documents/SE/strategi_sakrare_internet_2006_12.pdf och som senare 
uppdaterades i rapporten, Handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011. 
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PTS har också en webbplats för Internetsäkerhet (www.pts.se/internetsakerhet ). Verktyg 
tillhandahålls för att säkerhetstesta datorn och testa lösenord. Andra insatser är ”Surfa 
lugnt” (www.surfalugnt.se), åtgärder för att säkra elektroniska affärer och för närvarande 
(hösten 2009) prioriteras barn och ungdom. 

Utöver dessa finns ett ganska stort antal rapporter med konsumentinriktning eller rapporter 
riktade till branschen om trådlösa nät, botnet, spionprogram, säkerhet i BGP-routing, etc. 
Återrapporteringen av dessa insatser sker i årsredovisningarna. 

5.11.3 Diskussion 

Helhetsbild av informationssäkerhetsarbetet 
Det faktum att informationssäkerheten täcker så många aspekter och där ansvaret ligger 
hos så många olika aktörer är faktorer som talar för att indikatorer för uppföljning och 
utvärdering bör utformas utifrån ett helhetsperspektiv.  

Riksrevisionens utvärdering av informationssäkerhetsarbetet visade på många allvarliga 
brister. Till detta kommer en mycket snabb utveckling av informationstekniken och dess 
användning och nya hot mot säkerheten uppkommer ständigt. Arbetet med 
informationssäkerheten måste därför ses som en långsiktig och kontinuerlig process där 
målen också ständigt utvecklas. Detta, tillsammans med de höga krav på att staten ska vara 
ett föredöme för resten av samhället då det gäller informationssäkerhet, ställer höga krav 
på hur målen formuleras och verksamheten utvärderas.  

Det finns ett stort antal åtgärder som kan vidtas i informationssäkerhetsarbetet: information 
till och utbildning av slutanvändare, ökat ansvarstagande bland operatörer och 
programleverantörer, standardiseringsarbete, främja samarbete mellan operatörer, 
utbildning av egen IT- och säkerhetspersonal, upphandlingar och att få kommuner och 
företag att ställa höga krav i sina upphandlingar, uppföljning av incidenter, utgivande av 
föreskrifter, övningar etc. Åtgärderna vänder sig också till många grupper: myndigheter, 
landsting, kommuner, operatörer, företag, slutanvändare, personal etc. Allt detta talar för 
att en samling indikatorer som ger en balanserad helhetssyn på verksamheten borde 
utvecklas. 

Resultaten av dessa åtgärder utgör en given indikatorgrupp i ett sådant perspektiv. 
Underlag kan finnas i form av incidentrapporter, Sitic:s arbete, i material från ”.se” och 
från användarundersökningar som tillsammans med information från operatörerna kan 
redovisas.  

Information och stöd till slutanvändare i hushåll och företag är också något som 
förmodligen redan nu i stor utsträckning mäts. Sluteffekter av enskilda åtgärder kan inte 
alltid mätas men det är möjligt att mäta antal rapporter till Sitic, antal besökare på olika 
informationssidor, hur många tester slutanvändarna gjort på ett visst verktyg mm.  
Effekterna av rådgivningsinsatser t.ex. vid upphandlingar kan uppskattas i enkäter eller 
intervjuer och kan också redovisas med hjälp av kvalitativa indikatorer. 

De skolor och högskolor som organiserar utbildning i informationssäkerhet skulle också 
kunna fångas upp genom Högskoleverket, SKL eller genom webbenkäter sammanhållna av 
förslagsvis E-delegationen. 
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En målarkitektur för den offentliga sektorns arbete med informationssäkerheten 
För att få en samlad bild av hur processen kring informationssäkerhetsarbetet fortskrider 
inom den offentliga sektorn och speciellt hur användningen av rekommenderade 
standarder och certifieringar utvecklas kan det vara lämpligt att en målarkitektur på 
interoperabilitetsnivå inom informationssäkerhetsarbetet görs för hela den offentliga 
sektorn och att en sådan målarkitektur formuleras av MSB och E-delegationen 
tillsammans. En sådan målarkitektur, som regelbundet justeras, presenteras i kombination 
med ett antal principer som kommuniceras med berörda organisationer. Denna 
målarkitektur skulle inarbetas som en ”underarkitektur” i den målarkitektur för e-
förvaltningen som diskuteras i Avsnitt 6. 6.  Det finns skäl som talar för att en sådan 
”underarkitektur” också skulle kunna verka som en ”plog” för ett accepterande av 
gemensamma lösningar också utanför informationssäkerhetsområdet. Användningen av de 
nämnda standarderna ISO/IEC 27001 och 27002 och hur användningen av dessa utvecklas 
inom den offentliga sektorn är också något som skulle kunna mätas. 

En sådan målarkitektur bör inte bara inkludera myndigheterna utan även kommunerna, 
landstingen och även de privata aktörer som interagerar med den offentliga sektorn. 

Värdering av informationssäkerhetsnivåerna  
MSB har till uppgift att värdera informationssäkerhetsnivåerna inom olika organisationer. 
En sådan verksamhet torde kräva en betydande grad av samverkan med berörd myndighet 
eller organisation. En möjlig väg att hantera detta på är att mäta inte bara en aspekt i en 
organisations arbete utan täcka alla de väsentliga områden som är nödvändiga för att 
verksamheten långsiktigt ska fungera, dvs. att tillämpa det balanserade helhetsperspektiv 
som diskuterats i föregående avsnitt.  

Ekonomiska faktorer borde i högre grad vägas in i bedömningarna. Nyttan för kunden eller 
slutanvändaren skulle kunna bedömas genom någon form av slutanvändarundersökningar. 
Incidentrapporter skulle vara ett utmärkt mått. Då det gäller processer är användningen av 
rekommenderade standarder en given indikator, men också rutiner och övningar inom 
områden som gäller krishantering. Ett mått på den helhetssyn som betonas i 
Handlingsplanen skulle vara i vilken utsträckning informationssäkerhetsarbetet integrerats 
i organisationens övergripande kvalitetsarbete och vilka regelsystem som styr detta. Även 
samverkan, med andra myndigheter, internationella organ, lokala eller regionala aktörer 
osv. kan göras till processindikatorer. En lärande- och utvecklingsindikator skulle också 
behövas i detta sammanhang. Detta kan redovisas i form av kompetenser där såväl nivå 
som förändringar redovisas. Ett vanligt mått i detta sammanhang är antalet certifierade 
medarbetare. En viktig informationskälla är också hur myndigheter, landsting och 
kommuner tagit upp informationssäkerhetsarbetet i sina verksamhetsberättelser. 

För många indikatorer kommer man att vara tvungen att förlita sig på mer eller mindre 
subjektiva uppskattningar men dessa kan i ett första skede formuleras av berörd 
organisation som med andra ord gör en självutvärdering av den egna verksamheten utifrån 
den givna mallen. Denna självutvärdering kan sedan utgöra underlag för de bedömningar 
MSB sedan måste göra.  

IT-relaterad brottslighet 
Brå publicerade 2000 en rapport med titeln ”IT-relaterad brottslighet” (Brå-rapport 
2000:2.). Bakgrunden till rapporten var den fördubbling av denna typ av brottslighet under 
de fem närmast föregående åren.  Rapporten byggde på brevenkäter (till företag, 
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kommuner, bolag etc.), telefonintervjuer (av privatpersoner), polisanmälningar och 
intervjuer med IT-chefer eller säkerhetschefer.  

En uppföljning av denna rapport som bygger på dagens IT-relaterade brottslighet skulle ge 
beslutsfattare ett bättre underlag för beslut och skulle kunna bidra till ett ökat 
säkerhetsmedvetande hos allmänheten. 

Krishantering 
En viktig aspekt på informationssäkerheten gäller de krav på informationshantering som 
krävs vid olyckor och kriser som genererats också utanför IT-området. De flesta kriser 
bedöms av regeringen ha den karaktären att de kan ledas och samordnas av 
sektorsmyndigheterna. Vid särskilt svåra kriser kan regeringen fatta beslut om att den 
operativa verksamheten leds av en krisledande myndighet. Oavsett vilket som är fallet 
ställs informationssystemen inför två olikartade uppgifter som både måste lösas och som 
var och en för sig kräver speciella färdigheter. Den första uppgiften är att samla in den 
information som krävs för att sammanställa en lägesbild Regeringskansliet för regeringens 
strategiska ledning. Den andra uppgiften är att hantera den information som de operativa 
aktörerna behöver för att leda och koordinera insatserna. 

 I ”Handlingsplan 2009” skrev KBM att systemet bör vara” enkelt, kunna förberedas 
genom regelbundna övningar och baseras på klara rutiner för rapportering och samverkan 
samt vara kostnadseffektivt”. Lämpliga indikatorer rörande myndigheternas 
krishanteringsförmåga gällande informationshanteringen skulle kunna beskriva områden 
som rutiner, övningar och utbildningsinsatser.  

I den årliga översynen av samhällets krisberedskapsförmåga föreslås ett antal indikatorer 
på krisberedskapsförmåga222. Dessa förslag gäller indikatorer som om det i organisationen 
finns en känd krisledningsplan, om utbildning och övningar förekommer eller om det finns 
en strategi för inhämtning och spridning av information i ett antal möjliga krisscenarier. 

I krishanteringen är det tvärsektoriella arbetet viktigt och myndigheter förväntas 
kommunicera med flera myndigheter, kommunala organ, länsstyrelser, kanske 
frivilligorganisationer mm. Effektiviteten i dessa avseenden är i hög grad beroende av hur 
synkroniseringen inom den offentliga sektorn fortskrider inom ramen för e-förvaltningen. 

5.11.4 Tänkbara indikatorer 
• En indikatorbaserad redovisningsmetod som ger en helhetssyn av hur hela det 

nationella arbetet kring informationssäkerheten kan ske bör utarbetas. Tillväxtanalys 
har i diskussionen ovan redovisat några bidrag till denna diskussion. Detta arbete bör 
förslagsvis bedrivas av MSB och PTS. I detta arbete bör de ”myndighetsrelaterade” 
aspekter som bärs av MBS och de ”slutanvändarrelaterade” aspekter som företräds av 
PTS integreras.  

• En ”dynamisk” målarkitektur på interoperabilitetsnivå för arbetet med 
informationssäkerhet för den offentliga sektorn utarbetas. Detta arbete bör utföras i 
samarbete med E-delegationen. 

                                                 
222 Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (2008) Samhällets krisberedskapsförmåga 2008, 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.http://www.msbmyndigheten.se/upload/Publikationer/Samh%C3%A4llets%20krisberedsk
apsf%C3%B6rm%C3%A5ga%202008.pdf. 
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• MSB:s förslag om krav på att statliga myndigheter ska rapportera inträffade 
informationsrelaterade incidenter, utom för den typen av incidenter som är undantagna 
genom lagstiftning uppfattas av Tillväxtanalys som synnerligen berättigat. Att dessa 
incidenter sedan följs upp och analyseras är minst lika viktigt. 

• Försvarsdepartementet bör diskutera med Polisen och Brå om möjligheterna att 
åstadkomma en någorlunda regelbundet utkommen rapport om IT-relaterad 
brottslighet. 

5.12 Tillgänglighet och elektronisk kommunikation 

5.12.1 Bakgrund 
I november 2009 presenterade regeringen ”Bredbandsstrategi för Sverige”. Det 
övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Målet är att ”år 2020 bör 
90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan 
år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten”. Regeringen menar 
att den stödpolitik som hittills funnits tjänat ut och att det nu krävs en ny bredbandspolitik 
med en tydlig politisk inriktning i nära anslutning till marknaden. Målet ska nås genom att 
förbättra konkurrensen och genom att skapa goda förutsättningarna för marknadens 
aktörer. 

Fram till nu har bredbandspolitiken i stort sett utgått från den inriktning som fastslogs 
kring sekelskiftet. Då fastslogs att infrastrukturutbyggnad i första hand bör ske i 
marknadens regi men att staten hade ett övergripande ansvar att se till att sådan 
infrastruktur fanns tillgänglig i hela landet.223 Totalt anslogs 5,25 mdr kronor i stöd för 
utbyggnad.   

I IT-propositionen från 2004/05 formuleras tre delmål för IT-politiken. Det tredje delmålet 
har störst anknytning till tillgänglighet och elektronisk kommunikation och lyder: 

”En effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet skall finnas 
tillgänglig i alla delar av landet, bl.a. för att ge människor tillgång till interaktiva 
offentliga e-tjänster.”224 

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK, syftar till att främja konkurrens 
vid tillhandahållandet av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.225 
Denna lag, som bygger på EG-reglering, ersatte telelagen och lagen om 
radiokommunikation och trädde i kraft 25 juli 2003. Lagen omfattar den tekniska 
infrastrukturen, men inte det innehåll som överförs i de elektroniska 
kommunikationsnäten. I november 2009 antog EU-parlamentet det s.k. Telekompaketet 
som innebär en uppdatering av regelverket för elektroniska kommunikationer och som i 
maj 2011 ska vara genomfört i medlemsländernas lagstiftning.  

Post- och Telestyrelsen, PTS, är sektors- och tillsynsmyndighet inom områdena elektronisk 
kommunikation och post. Myndighetens uppgift är bl.a. att meddela tillstånd och utöva 
tillsyn över operatörer på marknaderna för elektroniska kommunikationer och post. 
Myndigheten ska också följa och främja utvecklingen inom dessa områden.  

                                                 
223 Prop. 1999/2000:86. 
224 Prop. 2004/05:175. 
225 LEK 2003:389. 
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Spektrumpolitiken har under de senaste åren fått allt större betydelse. Efter några år med 
LEK pekade både PTS och branschen på att den reglering i lagen som berörde 
radiospektrumförvaltningen behövde ses över. Denna översyn gjordes i utredningen 
Effektivare signaler som bl.a. betonade principer om samhällsekonomisk effektivitet på 
lång sikt, marknadsinslaget vid tilldelning av tillstånden samt tjänste- och 
teknikneutralitet.226 I utredningens förslag, som fortfarande är under beredning och inte är 
taget, är ett övergripande mål formulerat:  

”Målsättningen ska för det första vara att det alltid ska gå att använda mobil taltelefoni 
och en grundläggande data-kommunikationstjänst till överkomliga priser där man 
befinner sig inom Sveriges gränser. För det andra bör hela Sveriges befolkning ha 
möjlighet att använda trådlöst bredband i sin bostad och på fasta arbetsställen senast 
år 2013. Regeringen bör vid utgången av 2013 utvärdera i vilken utsträckning målen 
har uppnåtts.” 

5.12.2 Inventering 
Det publiceras regelbundet en hel del statistik på infrastrukturområdet där i synnerhet PTS, 
SCB och SIKA:s undersökningar är viktiga. 

PTS publicerar årligen ett flertal rapporter, bl.a. Svensk telemarknad, 
Individundersökningen, Bredbandsundersökningar, Internetsäkerhet samt Post- och 
kassavanor.227 Nedan ges en översikt över dessa undersökningar. PTS har också en 
statistikportal där bl.a. dataunderlaget för de återkommande rapporterna Svensk 
telemarknad, Individundersökningen samt Prisrapporten görs tillgängligt.228   

I Svensk Telemarknad sammanställer PTS sin operatörsstatistik. Dessa rapporter behandlar 
omfattningen av olika typer av tjänster: mobila och fasta teletjänster, Internettjänster, 
datakommunikationstjänster, men också förekomsten av roaming, dvs. samarbete mellan 
operatörerna om utnyttjande av näten. Rapporterna brukar även ta upp nya tendenser på 
marknaden, t.ex. cloud computing i 2008 års rapport. 

Individundersökning har genomförts årligen sedan 2002 och syftar till att ge kunskap om 
marknaden utifrån ett konsumentperspektiv. Undersökningen omfattar elektronisk 
kommunikation, vilket innebär fast telefoni, mobil telefoni samt Internet och tillgång till 
bredband/mobilt bredband. Även sådana faktorer som kundernas bedömning av 
operatörerna, byte av operatörer, användning av innehållstjänster, typ av 
Internetanslutning, hastigheter och upplevda problem med mobilt bredband redovisas. 

Bredbandsunderökningarna har gjorts kontinuerligt under flera år vilket gör det möjligt att 
följa hur tillgängligheten till bredband för hushåll och företag förändrats över tiden. I 
rapporterna brukar PTS också ge en bild av den tekniska och affärsmässiga utvecklingen. I 
rapporten från 2008 formulerar PTS också ett antal rekommendationer till åtgärder för att 

                                                 
226 SOU 2008:72, Effektivare 
signaler..http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/82/39/218d8063.pdf. 
227 PTS har en samlingssida för marknadsstatistiken, 
www.pts.se/pts/Templates/Page.aspx?id=26857&epslanguage=SV  
228 www.statistik.pts.se/start/. 
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behålla Sveriges position som en ledande bredbandsnation229. Data presenteras om den 
andel av befolkning och arbetsställen som har ”grundläggande tillgång” till bredband med 
olika accesstekniker.  

På uppdrag av PTS har TNS Gallup undersökt slutanvändarnas kunskap, beteende och 
förtroende för Internet230. Syftet är att få underlag för att kunna prioritera åtgärder för ökad 
säkerhet. I undersökningen behandlas frågor som medlemskap i sociala nätverk, vart olika 
kategorier vänder sig för att få hjälp med säkerhetsfrågor på Internet, hur olika faror på 
nätet uppfattas. Hur ofta uppdatering äger rum etc.  

I prisrapporten beskriver PTS prisutvecklingen på olika typer av elektroniska 
kommunikationstjänster till konsumenter. Prisutveckling mäts dels för en genomsnittlig 
användare, dels för ett antal typanvändare.231 

I Strategisk Agenda 2010 gör PTS något som de beskriver som ”en samlad, övergripande 
bedömning av de stora utmaningarna inom områdena elektronisk kommunikation och 
post”232. I denna rapport presenterar PTS sin analys av utvecklingen i omvärlden och den 
aktuella situationen på marknaden samt redogör för vilka områden som myndigheten 
kommer att prioritera under det närmaste året. 

Även postmarknadens utveckling redovisas av PTS233. Den svenska brevmarknaden steg 
kraftig under perioden 1970 - 1990. Efter sekelskiftet har dock volymutvecklingen varit 
avtagande. Enligt PTS beräkningar betalade företag och myndigheter porto för drygt 95 
procent av det totala antalet brev medan hushållens andel var mindre än fem procent. Bud 
och kurir har varit de klart mest vinstrika verksamheterna234. I jämförelse med Danmark, 
Finland och Norge ligger de svenska priserna för inrikes paket klart högst. Företagsbrev 
och även företagens paketförsändelser tenderar alltså att öka i volym. Utan att det finns 
någon prispress nedåt för tjänsterna.  Vilken roll den ökade e-handeln har i detta 
sammanhang är inte klarlagt. I takt med att de digitala tjänsterna byggs ut och postorder 
handeln flyttas över till Internet kan förmodas en viss uppgång vad gäller hushållens 
benägenhet att använda posttjänster. 

När det gäller IT-incidenter publicerar Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum, rapporter på sin 
hemsida. PTS driver Sitic.235 Regeringen tillsatte dock en utredning i november 2009 för 

                                                 
229 PTS. Bredbandskartläggningen 2008. PTS_ ER_2009:8. I detta sammanhang kan också nämnas 
Telepriskollen, ett initiativ från Konsumentverket och PTS som gör det möjligt för konsumenterna 
att jämföra olika tele- och Internetoperatörers priser. 
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2009/bredbandskartlaggning-2008-PTSER2009-8.pdf. 
230 Konsumenternas förhållande till Internetsäkerhet.  
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2009/2009-18-konsumenternas-forhallande-till-
internetsakerhet.pdf. 
231 Prisutvecklingen för bredband och telefoni första halvåret 2008. PRS-ER-2008:21. 
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2008/2008-21-prisutvecklingen-telefoni-bredband-forsta-
halvaret-2008.pdf, senare har under 2009 kommit PTS-ER-2009 :29. 
232 Strategisk agenda 2010. PTS-ER-2009:27 . http://www.pts.se/upload/Rapporter/Om-
PTS/strategisk-agenda-2010-pts-er-2009-27.pdf. 
233 Service och konkurrens 2009 - PTS-ER-2009:14 
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Post/Service-och-konkurrens-2009.pdf.  
234 SIKA (2008)  Postverksamheten 2008. 
235 www.sitic.se.  
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att utreda formerna och konsekvenserna av att flytta Sitic antingen till Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap eller till Försvarets radioanstalt.236  

PTS ska årligen redovisa vilken sorts och hur många klagomål från allmänheten som 
framförts till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Konsumentverket (KOV) och till 
PTS. I den senaste rapporten konstaterades att antalet klagomål gått ned betydligt – med 
cirka 30 procent - mellan 2007 och 2008237. Klagomålen inom området fibernät är ett av de 
områden som står för den största procentuella ökningen. Klagomålen handlar om den 
mycket begränsade valmöjlighet som konsumenter har i de fastigheter där fastighetsägaren 
slutit avtal på lång tid med exklusiva tjänsteleverantörer.  

Inom konsumentområdet samarbetar PTS också med Konsumentverket och KTIB238. Ett 
stort och omtalat konsumentproblem har varit skillnaden mellan utlovade och faktiska 
hastigheter. Genom KTIB nådde operatörerna en överenskommelse om att upphöra med att 
enbart använda så kallade ”upp till-hastigheter” i marknadsföring och avtal gällande fasta 
bredbandsanslutningar. Antal ärenden i dessa frågor som behandlats finns redovisade i 
KTIB:s verksamhetsberättelse. 

I detta sammanhang är det intressant att notera att det i två län, Uppsala och Örebro, pågår 
ett samarbete i form av förstudier mellan berörda kommuner, länsstyrelser och landstingen. 
Syftet med denna studie är att få underlag för att kunna bedöma vilka fortsatta insatser 
som behövs fram till 2013 för att åstadkomma en utbyggnad av IT-infrastruktur som 
medger hög överföringskapacitet i dessa delar av länet. Förstudien ska skapa ett 
underlag för att göra det möjligt att prioritera mellan olika utbyggnader av IT-
infrastruktur i olika orter och områden.239 Dessa studier utgör viktiga komplement till 
den kartläggning PTS årligen redovisar.  

SCB publicerar, vilket vi tidigare redogjort för, årligen två undersökningar: privatpersoners 
respektive företags användning av IT. Dessa innehåller information både om tillgång till 
datorer och Internet och också hur och till vilket syfte teknik och tjänster används.  

SIKA har det officiella statistikansvaret för statistik om televerksamhet vilket vi redogjort 
för. Statistiken belyser telesektorn med avseende på infrastruktur, operatörer, trafikvolym 
och ekonomi. Sedan 2007 presenteras statistiken endast som ett excel-ark på nätet.    

Stiftelsen för Internetinfrastruktur,.SE. driver Bredbandskollen TPTEST. Detta verktyg 
utvecklades av PTS och Konsumentverket men drivs nu självständigt av .SE. Här kan 
användare utvärdera sin bredbandsuppkoppling och bl.a. få statistik över mätningar som 
görs med verktyget. Mätningarna grupperas på leverantör, hastighet och län.240 .SE driver 
också statistikportalen www.internetstatistik.se där statistik om Internet från olika 
statistikproducenter presenteras.  

I många av de studier som görs finns ett internationellt perspektiv. SCB:s undersökningar 
är som nämnts EU-harmoniserade vilket möjliggör jämförbarhet med EU-länderna (samt 
                                                 
236 Regeringens kommittédirektiv (2009) Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när 
det gäller samhällets informationssäkerhet, Dir.2009:110.  
237 Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2008. 
238 Konsumenternas tele- och Internetbyrå, www.ktib.se  ägs av IT&Telekomföretagen och 
finansieras av de tele-, TV- och Internetoperatörer som valt att vara med i byrån. Alla tele-, TV- och 
Internetoperatörer som ingår avtal med konsumenter erbjuds att vara med och finansiera byrån. 
239 IT-infrastruktur i Uppsala län 2009. IT-chefsgruppen i Uppsala län, finns tillgänglig på 
länsstyrelsens hemsida: www.c.lst.se. 
240 www.bredbandskollen.se  
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ytterligare några länder). PTS gör också internationella utblickar. Ambitionen är att 
sammanställa relevant internationell statistik för att kunna bedöma Sveriges styrkor 
och utvecklingsmöjligheter relativt andra länder. 

OECD publicerar regelbundet statistik över utvecklingen i OECD-länderna, t.ex. kring 
bredbandstillgång och prisutveckling. En svårighet är dock att många länder använder 
olika definitioner av vad som utgör bredband.  

EU-kommissionen å sin sida har koncentrerat sina ansträngningar på att bedöma kvaliteten 
på de olika ländernas bredbandsinfrastrukturer EC, ”Indexing Broadband Performance” 
där ett ”Broadband Performance Index” (BPI) beräknas utifrån ett antal indikatorer där inte 
bara infrastrukturen utan också marknaden för bredbandsaccess bedöms, går ut på att göra 
en kvalificerad rankning utifrån en rad indikatorer.241 

Sammanfattningsvis har följande områden med relevans för indikatorsutvecklingen i 
dagsläget relativt bra täckning utifrån genomgången ovan: 

• Det finns omfattande statistik om marknaden för elektronisk kommunikation från ett 
individperspektiv, t.ex. kundernas bedömning av operatörerna, användning av 
innehållstjänster, typ av Internetanslutning.  

• Statistik om IT-användning i företag 

• Marknaden för elektronisk kommunikation från ett operatörsperspektiv, t.ex. 
marknadens omfattning och tillväxt.  

• Tillgång och tillgänglighet till bredband för hushåll och företag, med uppgifter t.ex. 
om accessteknik.  

• Prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation.  

• Säkerhet och förtroende för Internet berörs i flera undersökningar.  

5.12.3 Diskussion 
Det finns relativt sett många statistikproducenter som publicerar underlag inom 
infrastrukturområdet och som utgör en mycket god grund för en kontinuerlig uppföljning 
av IT-politiken. De aspekter det kan finnas skäl att diskutera för eventuella kompletteringar 
är: 

• Indikatorer för översikt och helhetssyn 

• Indikatorer för att fånga trender, t.ex. den typ av frågeställningar PTS tar upp i sin 
”Strategisk agenda”  

• Indikatorer som informationsstöd för bredbandsutvecklingen 

Vad som möjligen här kan sägas är att om indikatorerna ska ge vägledning för en generell 
bedömning av hur politikområdet utvecklas skulle överskådligheten behöva förbättras. 
Ofta utvecklas indikatorer för myndigheters eller kommuners egen verksamhetsutveckling 
eller för att ett uppdrag inom ett visst område ska kunna följas upp. Men det kan också 
finnas behov av indikatorer för politiker, myndigheter, mediaforskningsinstitut etc., som är 
mer generellt ”IT-politiskt” intresserade eller som i stort vill följa utvecklingen av 
informationssamhället.  

                                                 
241http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/future_internet/swp_bpi.pdf. 



UNDERLAG FÖR IT-POLITISKA INSATSER 

130 

En översikt skulle kunna göras inom ramen för en presentation av ett för politikområdet 
speciellt utvecklat balanserat styrkort inom vilket de olika ansvarsområdena inom 
politikområdet lyfts fram: konkurrensfrågor, konsumentperspektiv, nätsäkerhet och 
spektrumpolitik. 

Inom konsumentområdet skulle t.ex. statistik kring uppföljningen av det avtal som KTIB 
träffat med operatörerna rörande utlovade och faktiska hastigheter redovisas. 
Konsumentundersökningar av kundernas syn på operatörerna kan sammanfattas, synen på 
problemen med datasäkerhet, och liknande publiceras. Konkurrens är ett område inom 
vilket ett flertal viktiga indikatorer finns. Ett område att redovisa i detta sammanhang är 
hur tillstånden inom olika frekvensband fördelats mellan operatörerna. Den kanske 
säkraste indikatorn på konkurrenspolitiken är internationella prisjämförelser och då 
framförallt med de nordiska grannländerna. 

En fråga som PTS redan varit inne på är hur konkurrenssituationen på de fibernät som nu 
börjar ersätta kopparnäten ser ut. Områden att lyfta fram är informationssäkerhet, robusthet 
och incidenter. Ett område som ofta betonas i det balanserade styrkortet är innovationer 
och lärande.  

När det gäller indikatorer för att fånga aktuella trender är följande områden just nu 
aktuella: ”molnet” (cloud computing) som ökar användningen av webben, att mobilen 
används för allt fler tjänster, det ökade kapacitetsbehovet hos slutkunderna, migrering från 
koppar till alternativ infrastruktur, konsolidering inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, ökat beroende av elektronisk kommunikation som ökar sårbarheten, 
säkerhets- och upphovsrättsliga intressen som ibland ställs mot skyddet av den personliga 
integriteten. 

Kombinationen av ökade kapacitetskrav och svårigheten att i stora delar av landet etablera 
parallella infrastrukturer i accessnäten ställer frågorna om öppenhet och konkurrens på sin 
spets. Konsumenternas möjligheter att undvika inlåsningar och få valfrihet i näten hänger 
samman med dessa frågor. Det kan därför vara viktigt att indikatorer utvecklas för ökad 
öppenhet och ökat tillträde till näten för andra operatören än nätägaren, liksom att mäta 
förekomsten av nät ägda av fastighetsägare, villaägarföreningar etc. 

När det gäller indikatorer för informationsstöd för bredbandsutvecklingen har regeringen i 
Budgetpropositionen för 2010 meddelat att ett statligt stöd för infrastrukturutbyggnad som 
föreslagits i betänkandet Bredband till hela landet (SOU 2008:40) inte är aktuellt242. 
Regeringen vill dock, vilket också framgår av den nyligen publicerade Bredbandsstrategin, 
stödja det engagemang och den drivkraft som finns i landet hos privatpersoner, företag, 
lokala organisationer, kommuner, län och regioner för att ge tillgång till bredband och 
därmed kapacitet att fullt ut kunna dra nytta av informationssamhället. Vidare framhåller 
regeringen att den fokuserar på att ”stimulera de drivkrafter som finns på marknaden för att  
skapa goda förutsättningar för samtliga aktörer att samverka och investera i IT-
infrastruktur”. 

Information om de lokala förutsättningarna för fortsatt eller förbättrad 
bredbandsinfrastruktur är i detta avseende en viktig för att inte säga avgörande 
förutsättning. PTS redovisar i sina årliga bredbandskartläggningar grundläggande 
förutsättningar för bredband som är kopplat till de områden där folk bor och arbetar. För 
att kunna beräkna detta nyttjar PTS Statistiska centralbyråns (SCB:s) geografiska rutnät 

                                                 
242 Budgetpropositionen 2010, Bilaga 12, Utgiftsområde 22, sid. 99.  
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över Sveriges nattbefolkning och arbetsställen. Genom att först begära in uppgifter 
avseende täckningen för accessteknikerna fiber-LAN, kabel-TV, xDSL, HSPA, CDMA 
2000 samt WiMaX från aktörer som har anmälningsplikt till PTS och sedan matcha dessa 
uppgifter med rutnätet från SCB, kan en detaljerad översikt av grundläggande 
förutsättningar till bredband skapas.  

Det är också angeläget att indikatorer för spektrumpolitiken utformas. Då tilldelningen av 
frekvenser bör stimulera konkurrens är det viktigt att redovisa antalet aktörer och deras 
marknadsandelar inom de olika frekvensbanden. Vidare kan auktionerna vara förknippade 
med olika tekniska villkor medan teknikneutralitet råder i andra fall. Det finns skäl att anta 
att teknikneutraliteten skapar mer utrymme för nya lösningar och innovationer varför det är 
intressant att se fördelningen mellan dessa alternativ.  

5.12.4 Tänkbara indikatorer 
• En diskussion bör föras om hur indikatorer som ger en översiktsbild av politikområdet 

elektronisk kommunikation skulle kunna utformas. Berörda är bland andra 
Näringsdepartementet, PTS och SCB. 

• Arbetet med tilldelning av frekvenser till marknaden som annonseras i Strategisk 
Agenda 2010 bör fullföljas varefter en regelbunden uppföljning av utvecklingen är en 
lämplig indikator för måluppfyllelsen. Ett mått bör tas fram  som gör det möjligt att 
årligen ange måluppfyllelsen enligt föreskrivna mål i utredningen Effektivare Signaler. 

• En diskussion mellan Näringsdepartementet och PTS bör äga rum om hur andra 
indikatorer för spektrumpolitiken ska utarbetas. Ett avgörande mått är givetvis 
prisutvecklingen på den mobila marknaden som är beroende av konkurrens-
förhållandena. 

• Förekomsten av öppna accessnät som erbjuder valfrihet för slutanvändare bör följas 
upp. 

• Med anledning av de ökade kapacitetskraven bör den utveckling som nu sker med 
etablering av ”den andra generationens” fibernät på Gigabitsnivå till fastigheter följas 
upp. 

• De studier som görs i Uppsala och Örebro län om bredbandsinfrastrukturen bör 
utvärderas och kan ge grunden för utveckling av indikatorer på lokal och regional nivå. 

• PTS har i uppdrag att tillsammans med andra relevanta myndigheter ta fram ett förslag 
till uppföljning av Bredbandsstrategin. Denna uppföljning bör utformas så att 
effekterna av strategins fem insatsområden kan bedömas var och en för sig och 
jämföras. 
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6 Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Det uppdrag Tillväxtanalys haft att genomföra en inventering av statistik och indikatorer 
som är relevanta för uppföljning och utvärdering av IT-politiken har varit omfattande och 
brett. Med utgångspunkt i (1) en bakgrundsteckning till den svenska IT-politiken, dess 
utformning och uppföljning, (2) en internationell utblick av både organisationer och 
enskilda länder, (3) en inventering av statistik och indikatorer och ett resonemang kring 
behovet av framtida underlag och indikatorer för löpande uppföljning, görs nedan en 
sammanfattning med reflektioner och slutsatser.  

Tillväxtanalys betraktar detta uppdrag som inledningen på ett arbete och en process inom 
Regeringskansliet och bland relevanta myndigheter att börja diskutera och formulera 
modeller för hur löpande uppföljning av IT-politiken och dess olika beståndsdelar ska 
kunna ske. Utan uppföljning och utvärdering är det svårt att identifiera vilken typ av 
insatser som är angelägna vid en viss tidpunkt och i en viss situation. Arbetet har i hög 
grad handlat om att bidra till det fortsatta arbetet att utveckla indikatorer och anknyter till 
behovet av löpande uppföljning. 

IT-frågorna på agendan internationellt 
Den internationella utblicken i projektet visar att IT-frågorna är på väg högre upp på de 
politiska agendorna i flera länder. Storbritannien har t.ex. nyligen presenterat en ny digital 
strategi och i USA – som dock saknar en samlad nationell strategi – står frågor om 
infrastrukturutbyggnad och e-förvaltning mycket högt på dagordningen. Den 
internationella genomgången visar att möjligheterna att på ett övergripande plan jämföra 
den svenska ”IT-mognaden” med andra länder, främst EU-medlemmar som 
Nederländerna, Danmark, Finland och Storbritannien, är goda. Det finns olika modeller för 
uppföljning av de IT-politiska insatserna där några länder genomför en årlig rapportering 
till parlamentet (Nederländerna och Danmark), till ansvarig minister (Finland), eller till 
särskild minister (Storbritannien). Nederländerna planerar att utvärdera den nationella IT-
strategin under 2010, vilket bör vara ett arbete av intresse att följa. Japan befinner sig i ett 
läge med en ny regering och där det är oklart hur det IT-politiska arbetet kommer att 
utformas. 

Inom EU pågår arbetet med en ny digital agenda. Ett ramverk för benchmarking för 
perioden efter 2011 har beslutats med indikatorer inom en rad områden. I det fortsatta 
arbetet att utveckla modeller för löpande uppföljning i Sverige är det angeläget att 
kontinuerligt beakta den internationella utvecklingen.  

Den horisontella IT-politiken – betydelsen av utvecklingen på sektoriell nivå 
Den svenska politiken för informationssamhället (fokus på främst IT-politiken) är av 
horisontell karaktär vilket innebär att den berör mer eller mindre alla delar av 
samhällsekonomin. Ytterst syftar politiken till att IT ska bidra till att uppfylla målen inom 
andra sektorer (politikområden). Den sammanhållande och koordinerande rollen ligger i 
dag hos Näringsdepartementets enhet för IT-politik, men inriktningen är att IT-politiken 
fortsatt kommer att utvecklas och också genomföras inom ramen för andra politikområden. 
I analysen har en närmare granskning av några sektorer som bedömts vara centrala i IT-
politiken gjorts. Tillväxtanalys har delat in de för IT-politiken relevanta områdena i totalt 
tolv olika sektorer. Indelningen i sektorer är svår att göra utifrån några tydliga objektiva 
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kriterier. Andra sektorsindelningar har också övervägts men problem med överlappningar 
alternativt att ett område förbises skulle finnas i alla kategoriseringar. 

Uppföljningar och utvärderingar 
Den genomgång Tillväxtanalys gjort visar också att det har varit sparsamt med både 
samlade och sektorsvisa uppföljningar och utvärderingar. Det kan också konstateras att den 
samlade utvärdering av mål och delmål som regeringen i den senaste IT-propositionen 
meddelade att man hade för avsikt att genomföra, inte skett. Den huvudsakliga 
resultatredovisningen och bedömningen sker årligen i budgetpropositionen. Riksrevisionen 
har i december 2009 presenterat utvärderingar över områden som informationssäkerhet och 
den elektroniska förvaltningen. En intressant tendens är dock att utvärderingar planeras 
inom olika sektorer. E-delegationen lägger stor vikt vid en framtida utvärdering i sitt 
betänkande som kom i höstas. Center för e-hälsa (f d Beställarfunktionen) planerar en 
utvärdering av den nationella IT-strategin för vård och omsorg tillsammans med ett antal 
högskolor. I samband med att regeringen presenterade sin bredbandsstrategi i november 
2009 ingick planerna för en utvärdering i strategin. 

Ny statistik och nya indikatorer  
Sektorsgenomgången visar att insikten om betydelsen av att arbeta med indikatorer och 
löpande uppföljning inom politikområden har utvecklats relativt snabbt de senaste åren. En 
betydande användning av indikatorer sker inom många områden. Generellt noteras att det 
finns få indikatorer som anknyter till kostnads- och intäktsanalyser, samt effektstudier 
kopplade till produktivitet.  

Det existerande utbudet av statistik är omfattande. Men sedan strukturerna för IT-
statistiken lades fast har det skett en mycket snabb förändring i hur IT används inom alla 
samhällssektorer och inom så gott som alla viktiga politikområden. IT kuggar också in i 
myndigheters, förvaltningars, företags, vårdproducenters och utbildningsinstitutioners 
dagliga verksamheter mer än vad som var fallet t.ex. vid sekelskiftet. Till stora delar har 
statistikproducenterna varit lyhörda för denna utveckling och den förändrade efterfrågan på 
statistik, men utvecklingen går snabbt och ibland har arbetet med att utveckla indikatorer 
kring nya användningsområden, beteenden eller attityder inte hunnit utvecklas. Ett arbete 
pågår kring frågor som demokrati, miljö och fördjupade underlag kring digitala klyftor, 
områden som Tillväxtanalys i denna rapport lägger stor vikt vid. I andra frågor är 
aktiviteterna mindre synbara som t.ex. inom arbetslivsområdet. Frågor kring t.ex. 
demokrati eller integritet skulle kunna inarbetas i redan existerande enkäter men kan också 
bli föremål för mer specialiserade uppföljningar. Generellt bör också statistiken 
beträffande den offentliga sektorns användning av IT kunna stärkas vilket till en del bl.a. 
SCB arbetar med. 

I takt med att IT blivit allt viktigare som redskap i organisationers verksamhetsutveckling 
har efterfrågan på indikatorer som kan användas i detta sammanhang snabbt utvecklats. En 
ambition har varit att bidra till att utarbeta indikatorer som kan bli redskap för det egna 
lärandet och för att kunna formulera allt bättre och realistiska mål för verksamheten. Detta 
är en tendens som är relativt ny och som givetvis är mycket ojämnt utvecklad inte bara 
mellan olika sektorer utan också inom dem. Variationer är stora också inom en och samma 
myndighet.   
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Många statistikproducenter men inget behov av samlat system 
Det finns flera aktörer som regelbundet publicerar IT-relaterad statistik, t.ex. SCB, PTS 
och Nordicom. Undersökningarna utvecklas kontinuerligt för att ta hänsyn till nya 
företeelser och skeenden och många av dem är internationellt jämförbara. Ett aktuellt 
initiativ är .SE:s sida Internetstatistik, där man presenterar statistik från flera oberoende 
aktörer.   

Tillväxtanalys menar att det inte finns något behov av ett samlat system för IT-relaterad 
statistik (jfr det förslag som SIKA lämnade 2001). Detta är knappast görligt givet att 
området är så brett. Däremot kan det finnas behov av samverkan, viss statistik finns t.ex. 
bara på enskilda myndigheters hemsidor och det skulle kunna vara intressant att se om 
denna kunde presenteras mer sammanhängande. Här är SCB:s portal ett bra exempel. 

Ökad interaktion mellan sektorer och politikområden  
Många frågor skär i ökad grad genom sektorsgränser och politikområden vilket innebär 
behov av och möjligheter till ökad interaktion och dialog över sektorsgränserna. Den 
allmänna IT-utvecklingen har t.ex. medfört att skolan blir en viktig samarbetspartner för de 
myndigheter som arbetar med informationssäkerheten. Skolan i sin tur behöver, för att 
utveckla sina kommunikationssystem med omvärlden på ett rationellt sätt, komma in i e-
förvaltningens arbete. Starka kopplingar finns från e-förvaltningens sida mot områden som 
vård och informationssäkerhet, men också mot demokrati, digitala klyftor, kultur 
(digitalisering av kulturarvet, arkiv etc.) och mot hela den kommunala sektorn.  

E-delegationen har ambitionen att e-förvaltningen bör betraktas som en gemensam resurs 
som bör ställas till förfogande för den övergripande samhällsutvecklingen. Detta innebär 
att de olika politikområdena i framtiden troligen kommer att behöva interagera i allt större 
utsträckning. Elektronisk legitimation kan bli en viktig byggsten i detta arbete. 

Indikatorer som instrument för löpande uppföljning  
Som Tillväxtanalys ser det utgör det verksamhetsnära arbetet med indikatorer grunden för 
att åstadkomma de lärandeloopar på och mellan olika nivåer som utgör basen för en 
kontinuerlig uppföljning av IT-politiken. Men om dessa indikatorer ska kunna användas på 
ett rationellt sätt måste arbetet präglas av sammanhang och helhetssyn. Enskilda 
indikatorer bör väljas ut och utformas utifrån en ”balanserad helhetssyn” som 
Tillväxtanalys diskuterat kring inom olika områden i denna rapport.  

Det generella intryck Tillväxtanalys fått i arbetet med denna rapport är att förekomsten av 
nationella strategier, handlingsplaner, målarkitekturer eller färdplaner (”roadmaps”) 
underlättar möjligheterna att formulera indikatorer. Nationella strategier finns inom vård 
och omsorg samt för e-förvaltningen och ansatser till sådana strategier finns inom ”ett 
informationssamhälle för alla”, miljön (utifrån myndigheternas arbete med 
miljöledningssystemen), informationssäkerheten och nyligen har en bredbandsstrategi för 
Sverige presenterats. Målarkitekturer kan användas både för intern kommunikation och för 
uppföljning av synkroniseringsarbetet. Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) 
arbetar med detta koncept och E-delegationens betänkande kan också följas upp. Post- och 
Telestyrelsen (PTS) planerar att utarbeta en ”roadmap” inom spektrumpolitiken osv. 
Handlingsplaner utvecklas av många myndigheter som exempelvis Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap och av PTS. Allt detta ger alla inblandade aktörer en 
möjlighet till helhetssyn som underlättar för senare uppföljningar och utvärderingar. 
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Handlingsplaner och strategier inom sektorerna underlättar generellt arbetet med att 
utforma indikatorer och löpande följa ett område. Men det är också så att strategier eller på 
förhand formulerade utvärderingsbara mål inte alltid finns tillgängliga i samband med 
utveckling av indikatorer. Ofta utvecklas indikatorer i praktiken kring en investering eller 
process och det hindrar inte mål och helhetsperspektiv från att växa fram från det 
perspektivet. 

Att ge stöd och uppmuntran till en fördjupning och breddning av det arbete med 
indikatorutveckling som pågår och ett fortsatt samarbete genom dialog mellan olika aktörer 
kring dessa frågor är viktigt och troligen ett nödvändigt inslag i arbetet med att skapa ett 
underlag för en kontinuerlig uppföljning av IT-politiken. 
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Bilaga 1 
SCB:s sammanställning av IT-relaterad statistik 

SCB sammanställer löpande IT-relaterad statistik på en samlingssida på tema 
Informationsteknik, http://www.scb.se/Pages/List____282913.aspx. Portalen syftar till att 
vara en gemensam ingång till statistik med bäring på informationssamhället som samlas in 
av olika myndigheter. Detta inventeringsarbete inleddes av nätverket för IT-statistik som 
fanns under åren 2003-2007 (se avsnitt 4.3.1). Nätverket finns alltså inte längre men SCB 
uppdaterar portalen årligen. 

Tre kategorier presenteras: IT-statistik om individer/hushåll, IT-statistik om företag samt 
IT-statistik om offentlig sektor. Totalt finns ett 60-tal undersökningar/statistikinsamlingar 
nämnda. Information finns om huvudsakligt innehåll, vem som ansvarar (en myndighet 
kan vara ansvarig, t.ex. Högskoleverket men SCB genomför undersökningen) samt hur 
ofta statistiken publiceras.  

Länksamlingen innehåller också länkar till sådan statistik som är av mer allmän karaktär, 
t.ex. statistik om sysselsättning, löner, FoU och näringsverksamhet. Syftet med detta är att 
uppmärksamma generell statistik som kan brytas ner för att beskriva det framväxande 
informationssamhället.  

Tre centrala undersökningar är: IT i företag, IT bland individer samt Företagens utgifter för 
IT som samtliga produceras av SCB och redovisas i årliga rapporter. Nedan ges några 
exempel på undersökningar i de tre kategorierna som publiceras av andra myndigheter.  

IT-relaterad statistik med inriktning mot individer/hushåll 
Arbetsmiljöundersökningen publiceras vartannat år av Arbetsmiljöverket (SCB genomför 
undersökningen). Undersökningen beskriver arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv och 
belyser fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden och dessas förändringar över tid. 
Undersökningen omfattar sysselsatta personer, 16-64 år, som är folkbokförda inom landet. 
I rapporten redovisas uppgifter om användning av datorer och bildskärmsarbete. 

Individundersökningen 2009 - Svenskarnas användning av telefoni och Internet publiceras 
årligen av PTS. Undersökningens syfte är att följa och förstå marknadens utveckling 
utifrån ett konsumentperspektiv. Undersökningen avser att ge svar på frågor om 
elektronisk kommunikation (fast telefoni, mobil telefoni och Internet) med avseende på; 
kännedom om, tillgång till, användning av, omfattning av, kommande användning av och 
attityder till sådana tjänster samt accessformer och operatörsbyten m.m. Målgruppen för 
undersökningen är allmänheten i Sverige, 16-75 år. 

Inträdet på arbetsmarknaden publiceras vartannat år av SCB. Syftet med undersökningen 
är att belysa arbetsmarknaden ur olika aspekter samt att beskriva inträdet på 
arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund. Data samlas in om 
användning av IT i arbetet i samband med inträdet på arbetsmarknaden. 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) publiceras årligen av SCB. Statistiken 
syftar till att ge årlig information om sysselsättning, pendling, näringsstruktur liksom 
personalstrukturen i företag och på arbetsställen samt att belysa händelser och flöden på 
arbetsmarknaden utifrån longitudinella ansatser. Registret innehåller en stor mängd data 
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om bl. a individers löner, utbildning samt vilket företag den enskilde arbetar på. Dessa data 
kan användas för att studera löner/utbildningar inom IT sektorn. 

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå publiceras 
årligen av Högskoleverket (SCB genomför undersökningen).  Undersökningen samlar in 
data om sökande och antagna till program vid universitet och högskolor. Som en delmängd 
finns uppgifter om studenter inom IT-området. 

IT-relaterad statistik med inriktning mot företag 
Arbetskraftsbarometern publiceras årligen av SCB. Undersökningen syftar till att ge snabb 
och enkel information om arbetsmarknadsläget och utsikterna på arbetsmarknaden på ett 
respektive tre års sikt för olika utbildningsgrupper. Rekryteringsläget finns redovisat för ett 
70-tal utbildningsgrupper, däribland programmerare/systemerare samt civil- och 
högskoleingenjörer inom elektroteknik/data. 

Elektronikindustrin och IT-relaterade tjänsteföretag publiceras årligen av Tillväxtanalys 
(f.d. ITPS). Den svenska elektronikindustrin och de IT-relaterade tjänstebranscherna 
beskrivs årligen genom statistik över antal företag och sysselsättningsuppgifter. Rapporter 
från åren 1999-2007 beskriver dessutom IT-branschen utifrån statistik om produktion, 
utrikeshandel, löne- och utbildningsnivå. 

Forskning och utveckling (FoU) i företagssektorn publiceras vartannat år av SCB. Syftet 
med statistiken är att ge en bild av resursanvändningen för forsknings- och 
utvecklingsverksamheten (FoU) inom företag med minst 50 anställda. Undersökningen 
belyser de ekonomiska och personella resursinsatserna. Resultaten redovisas bl.a. efter 
branschtillhörighet däribland IT-sektorn. 

Näringslivets investeringar publiceras tre gånger per år av SCB. Statistiken belyser 
verkställda och förväntade investeringar inom företagssektorn. Resultatet redovisas bl.a. 
per näringsgren däribland Datakonsulter och dataservicebyråer. Undersökningen samlar in 
data om utgifter för program- och systemvaror till datorer samt värdet av nytecknade 
leasingkontrakt avseende administrativ datorutrustning. 

Televerksamhet publiceras årligen av SIKA. Statens institut för kommunikationsanalys 
(SIKA) tar fram officiell statistik om televerksamheten i Sverige. Statistikens syfte är att 
redogöra för den svenska telemarknadens tillstånd genom att belysa utvecklingen inom 
olika delar av marknadens verksamhetsområden. De ekonomiska uppgifterna utgör också 
ett viktigt underlag för SCB:s nationalräkenskaper vid beräkning av televerksamhetens 
produktion och bidrag till bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken ligger till grund för 
den svenska rapporteringen till EU. 
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IT-relaterad statistik om offentlig sektor 
Brottsstatistik, Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för att den officiella 
kriminalstatistiken kontinuerligt framställs och publiceras. I brottsstatistiken redovisas 
dataintrång (brottskod 0415), datorbedrägeri (brottskod 0901) och bedrägeri med hjälp av 
Internet (brottskod 0913) som speciella brottsrubriceringar. 

Folkbiblioteken, Kulturen i siffror publiceras årligen av Kulturrådet. 
Folkbiblioteksstatistikens syfte är att utgöra ett underlag för planering och beslutsfattande 
samt användas för information om situationen inom biblioteksväsendet och som underlag 
för beräkning av biblioteksersättning. Undersökningen samlar in uppgifter om 
betaldatabaser, e-böcker och antal datorer som är tillgängliga och hur många av dessa som 
har Internetuppkoppling.  

FoU i offentlig sektor publiceras vartannat år av SCB. Undersökningen redovisar de 
ekonomiska och personella resursinsatserna som den offentliga sektorn använder till 
forskning och utveckling. Undersökningen samlar bl.a. in data om forskning och 
utveckling med IT-inriktning. 

Redovisning av försäljning på Statskontorets ramavtal redovisas kvartalsvis. 
Ramavtalsleverantörerna redovisar den totala fakturerade försäljningen (exklusive 
mervärdesskatt) som skett från respektive ramavtal. De summerade uppgifterna redovisas i 
Vervas årsredovisning samt i Statlig inköpssamordnings årsberättelse. Undersökningen 
genomförs kvartalsvis. Mellan åren 2006 och 2008 var Verket för förvaltningsutveckling 
(Verva) ansvarig för ramavtalen avseende IT-utrustning och tjänster. Fr.o.m. 2006-01-01 
är Ekonomistyrningsverket organisatorisk hemvist för Statlig inköpssamordning. 

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå publiceras 
årligen av Högskoleverket (SCB genomför undersökningen). Undersökningen samlar in 
data om studenter och examina vid universitet och högskolor. Som en delmängd erhålles 
uppgifter om studenter inom IT-området. Uppgifter finns om antalet nybörjare, antal 
studerande och antal examina. 
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Bilaga 2 
Internationell utblick – IT-politik och uppföljning  
i andra länder 

Detta avsnitt behandlar IT-politiken i andra länder: Danmark, Finland, Nederländerna, 
Storbritannien, USA samt Japan. Urvalet motiveras av att dessa ofta hamnar högt på 
internationella IT-rankningar.243 Syftet är inte i första hand att ge en komplett bild av 
situationen i varje land utan att mer selektivt fokusera på nationella strategier och 
uppföljningsambitioner. Varje landavsnitt är uppdelat i tre delar vilka behandlar följande 
aspekter: organisation, nationell strategi och uppföljning.  

Danmark 
Danmark tillhör världens mest avancerade IT-länder. Landet karaktäriseras av en jämn 
fördelning och tillämpning av informations- och kommunikationsteknologier och 
exempelvis bredbandspenetrationen är mycket hög.244 Regeringens mål är satt till att alla 
danskar ska ha tillgång till bredband 2010.245 IT i skolan är ett annat framgångsrikt område 
där tillgången till Internet 2006 var 95 procent jämfört med 90 procent för Sverige och 67 
procent för hela EU.246 På klimatområdet söker man dra nytta av sin långt gångna IT-
utveckling med ambitionen att ta en ledande roll inom grön IT. Satsningar på e-förvaltning 
har lyckats bra med en tillgänglighet till offentliga tjänster på 50 procent för medborgare 
och 86 procent för företag.247 IT-fokus inom FoU är bland det högsta i Europa.248   

Organisation  
I Danmark koordineras politik och program på IT-området centralt. Ministeriet för 
vetenskap, teknologi och innovation ansvarar för utveckling av såväl politik som 
infrastruktur. Minister är för närvarande Helge Sander. Därunder är det i första hand den 
statliga myndigheten IT- og Telestyrelsen som genomför regeringens politik. IT- og 
Telestyrelsen är officiellt en del av Ministeriet för vetenskap, teknologi och innovation. 
Myndigheten fungerar som ett kunskapscentrum och samlar in och sprider erfarenhet inom 
t.ex. e-förvaltning. Man ansvarar också för det konkreta arbetet runt strategiska frågor 
såsom den nationella strategin. Sedan 2008 finns riktlinjer för hur varje ministerium bör 
planlägga sitt IT-arbete inom respektive politikområde.249 Dessa drogs upp av en 
arbetsgrupp med deltagande av nio ministerier. Syftet är att sätta upp mål för IT-
användning, inklusive digitaliseringens effekter, och att beskriva hur organisatorisk 
utveckling uppnås parallellt med digitalisering. 

                                                 
243 Se t.ex. The Economist Benchmarking IT industry competitiveness 2009 eller World Economic 
Forum Global Information Technology Report 2008-2009. 
244 Eurostat september 2009.  
245 IT and Telecommunications Policy Report 2009, The Danish government, mars 2009. 
246 Denmarks national reform programme, October 2008. 
247 EU kommissionen SEC (2009) 1104. 
248 i2010 Annual Report 2007. 
249 Intervju med Bente Andreasen, IT- och Telestyrelsen, 12 oktober 2009, IT and 
Telecommunications Policy Report 2009. 
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Nationell strategi 
Den danska nationella IT-politiken uttrycks genom regeringens fem strategiska 
målsättningar:250 

1. Danmark ska ha en elektronisk kommunikationsinfrastruktur rankad bland världens 
bästa: Antalet bredbandsanslutningar fortsätter öka och landet ledde 2008 OECD:s 
index med 36,7 per 100 invånare (abonnemangspriserna gick dessutom ner med 30 
procent mellan 2007-2008). På frekvensområdet träder en ny lag ikraft 2010 som ska 
göra det lättare för marknaden att själv avgöra användningsområden. 

2. Danskarna ska uppnå nödvändiga kunskaper för optimalt utnyttjande av 
infrastrukturen. En strategi för att förbättra medborgarnas IT-färdigheter publicerades 
2007251 och arbete pågår med att genomföra initiativen. Framstegen bedöms genom 
årliga mätningar (se rubrik “Uppföljning”). Av barometern för 2008 framgick 
exempelvis att tre femtedelar av befolkningen bedömde sina IT- kunskaper som 
medelmåttiga eller goda.   

3. Danskarna ska känna sig säkra när de använder infrastrukturen. En IT-
säkerhetskommitté under ledning av Ministeriet för vetenskap, teknologi och 
innovation tillsattes 2008.  

4. Danskarna ska praktiskt utnyttja IT-infrastrukturen då den erbjuder värdefullt och 
användbart innehåll. Den nedan omnämnda strategin för e-förvaltning är ett viktigt 
initiativ på området. 

5. Grön IT: IT- og Telestyrelsen ska aktivt bidra till en minskning av energikonsumption 
och miljöpåfrestningar. 

Inom e-förvaltning har stora framsteg uppnåtts på senare år och Danmark innehar en 
ledande position. Ambitionen är att all relevant skriftlig kommunikation på sikt ska kunna 
ske digitalt vad gäller medborgarna och ska ske digitalt vad gäller företagen. Sedan 2005 
fungerar en styrkommitté under ledning av finansministeriet som kunskapscentrum rörande 
e-förvaltning och man är en av aktörerna bakom www.modernisering.dk. Strategin för e-
förvaltning 2007-2010252 bygger bl.a. på erfarenhet från en tidigare strategi 2001-2004253 
vilken markerade starten på ett digitaliseringssamarbete mellan kommuner, regioner och 
stat. Strategin för e-förvaltning 2007-2010 strävar efter att uppfylla målet om att den 
danska offentliga sektorn ska erbjuda bättre, mer sammanhängande och effektivare digitala 
tjänster för medborgare och näringsliv. Ambitionsnivån höjs och nya normer sätts för 
utvecklingen av tjänster. Sammanlagt 35 specifika initiativ inom tre prioriteringsområden 
finns med:  

• Bättre digital service: Digitalisering fokuserad på att skapa förbättrad service för 
medborgare och företag. Ett exempel är medborgarportalen www.borger.dk som ska 
fungera som en gemensam digital ingång till det offentliga Danmark. En motsvarande 
portal riktad till företag är www.virk.dk. Under perioden 2008-2012 ska båda i 

                                                 
250 IT and Telecommunication policy report 2009, The Danish Government, mars 2009. 
251 The Danes’ IT skills – a focused initiative, Ministry of Science, Technology and Innovation, 
2007. 
252 The Danish e-government strategy 2007-2010 ”Towards better digital service, increased 
efficiency and stronger collaboration, The Danish government, Local government Denmark 
(LGDK) and Danish regions 2007. 
253 Towards eGovernment: Vision and Strategy for the Public Sector in Denmark (2001-2004). 
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samarbete med flera myndigheter och organisationer utgöra ramverk för en ny 
personlig ansats till den offentliga sektorn. 

• Bättre effektivitet: Digitalisering som möjliggör resursöverföring från förvaltning till 
medborgarfokuserad service. Ambitionen är att automatisera och strömlinjeforma så 
många administrativa processer som möjligt. Effektivitetsförbättringar måste kunna 
kvantifieras och dokumenteras och konsekvensutredningar genomföras. Faktorer som 
bedöms är bl.a. ekonomi, risker, integritetsfrågor och administrativ betydelse. 

• Närmare samarbete: Koordinering och prioritering av digitaliseringsåtgärder inom 
offentlig sektor genom ökat samarbete av bindande och gränsöverskridande karaktär 
inom förvaltningens alla nivåer. T.ex. måste offentliga IT-system vara kompatibla. 

Grön IT kan definieras som forskning om och användning av IT på ett effektivt och 
miljövänligt sätt.254 En särskild handlingsplan som berör flera politikområden lanserades 
2008255. Syftet är att underlätta för medborgare, företag och offentliga myndigheter att 
välja energieffektiva IT-lösningar och uppnå en minskad total energikonsumtion. 
Satsningarna är uppdelade i två delar. Den första benämns ”Grön IT-användning i privat 
och offentlig sektor” och innefattar: 

• Minskad miljöpåverkan genom att främja grön IT bland företag. En katalog med råd 
och bästa exempel kommer att publiceras.   

• Ökad användning av grön IT bland unga genom en informationskampanj vilken ägde 
rum hösten 2008. 

• Skapande av IT-riktlinjer för offentliga myndigheter för att bl.a. minska deras 
elkonsumtion. Riktlinjer för miljövänliga köp och användning av IT-utrustning 
publicerades i december 2008. 

• Bygga upp en kunskapsdatabas där allmänheten kan räkna ut IT-relaterade 
koldioxidutsläpp och energikonsumtion. 

Det andra fokusområdet är ”IT-lösningar för en hållbar framtid” vilket bl.a. består av: 

• Finansiering av forskning kring grön IT. Under 2008 satsades 36 miljoner danska 
kronor på forskningsprojekt inom bl.a. grön IT och e-förvaltning.256 

• Export av grön IT-kunskap och teknologi. En exportkampanj runt grön IT-expertis och 
teknologi initierades exempelvis i Kina under 2008. 

Ministeriet för vetenskap, teknologi och innovation har också på eget initiativ beslutat 
minska sin energikonsumtion med 10 procent mellan 2008 och 2009. 

                                                 
254 IT- og Telestyrelsen. 
255 Action plan for Green IT in Denmark, Ministry of Science, Technology and Innovation, 2008 
256 www.itst.dk. 
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Uppföljning  
Enligt en politisk överenskommelse från 1999 ska den ansvarige ministern varje år 
rapportera om IT-politiken till det danska parlamentet.257 I rapporten redogörs för 
regeringens initiativ och dessa sätts i relation till uppsatta politiska mål. Den kan på så vis 
sägas vara en retrospektiv skildring av regeringens ansats på IT-området. 

Den danska statistikmyndigheten258 publicerar årligen sex statistiska rapporter med IT-
anknytning: ”IT-användning inom offentlig sektor”, ”IT-användning inom privat sektor”, 
”Befolkningens IT-färdigheter”, ”Befolkningens användning av Internet”, ”IT-utgifter” 
samt ”Nyckeltal för informationssamhället”. Om man tar publikationen ”IT-användning 
inom offentlig sektor” som exempel så är den baserad på runt 40 frågor ställda till 
Information Officer (CIO) inom den offentliga sektorns tre nivåer. Vad som mäts är ämnen 
såsom ”IT-service från offentliga myndigheter” (Exempel på indikatorer: nedladdade 
digitala blanketter, insända uppgifter via webbformulär, online betalning…), ”IT-strategi 
hos myndigheter” (Exempel på indikatorer: IT-säkerhet, IT-arkitektur, IT-strategi 
generellt…) och ”Effekter av digitaliseringsprojekt” (Exempel på indikatorer: ny roll och 
kompetensfördelning, bättre service till medborgare och företag…). Resultatet från 
indikatorerna presenteras i sammanlagt 39 tabeller och diagram. 

Finland 
Syftet med Finlands IT-politik anges till att ”öka IT-tjänsternas användarvänlighet, 
företagens konkurrenskraft och produktivitet och utjämna regionala och sociala 
skillnader”.259 Under senare år har utvecklingen kännetecknats av en mycket snabb 
övergång till mobila kommunikationer och användning av bredband där Finland gått från 
att vara en tillverkare och användare av IKT till att fungera som dynamo och nydanare 
inom sektorn. Landet tillhör Europas bäst presterande länder och innehar en tätposition 
inom de flesta relaterade områden. IT utgör även en betydelsefull sektor för den finländska 
ekonomin.260 Andelen hushåll med Internetuppkoppling är bland de högsta i Europa och 
anslaget till subventionerade bredbandförbindelser uppgår till 12,5 miljoner euro för 
2010.261 

Organisation 
Karaktäristiskt för Finland är att IT-politiken fram tills idag inte samordnats i någon större 
utsträckning. Istället kan ett sektoriellt perspektiv sägas ha dominerat där varje 
fackministerium garanterar att uppsatta mål nås.262 Kommunikationsministeriet ansvarar 
exempelvis för lagstiftning vad gäller infrastruktur, frågor kring integritetsskydd och 
informationssäkerhet, Finansministeriet för frågor kopplade till e-förvaltning, 
Inrikesministeriet för utvecklande av offentliga digitala tjänster, Social- och 
hälsoministeriet för att främja innovation och elektroniska tjänster inom hälsosektorn, 
Utbildningsministeriet för att utnyttja fördelarna med IT inom utbildning samt Handels- 

                                                 
257 Under de senaste fem åren har rapporten publicerats under samma titel ”The IT and 
Telecommunications Report”. 
258 Statistik Danmark. 
259 The Lisbon strategy for growth and jobs 2008-2010, The Finnish National Reform Programme 
260 Europeiska Kommissionen SEC 2009 (1104). 
261 Kommunikationsministeriet, 2009. 
262 Intervju med Kristiina Piätikainen, Generalsekreterare i Delegationen för vardagens 
informationssamhälle, 22 oktober 2009. 
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och industriministeriet för IT inom forskning, innovation och konkurrenskraft. 
Regeringens myndighet på IT-området är Kommunikationsverket vars uppgifter bl.a. 
består av att säkra störningsfria kommunikationsnät, trygga en fungerande och effektiv 
kommunikationsmarknad samt skydda konsumentens ställning. Strategiarbetet, som 
tidigare låg direkt under premiärministern, leds idag från Kommunikationsministeriet263.   

Sedan 2007 existerar den s.k. ”Delegationen för vardagens informationssamhälle”. Det är 
en rådgivande kommitté till regeringen bestående av ca 40 medlemmar vilka företräder 
centrala ministerier, förvaltning, organisationer och näringsliv med 
kommunikationsministern som ordförande. Man samordnar politiken för 
informationssamhället och arbetar för att göra Finland till ett ”internationellt drivkraftigt, 
människonära och konkurrenskraftigt kunskaps- och servicesamhälle”.264 En annan uppgift 
består av att följa upp den nationella IT-strategins praktiska genomförande och att lägga 
upp ett handlingsprogram för detta. (se nedan). Ytterligare en uppgift är att samordna och 
koordinera informationssäkerhetsarbetet. Delegationen har följande sex arbetsgrupper: 
Informationssäkerhet, Elektroniska identifieringar, Elektronisk fakturering, Medieforumet 
för barn- och ungdom, Undervisning och elektronisk kommunikation samt Näringspolitik. 

Nationell strategi 
Sammantaget har genom åren tre nationella IT-strategier presenterats i Finland.265 Den 
senaste kom i september 2006 och avser perioden 2007-2015266. Strategin är resultatet av 
ett nära samarbete mellan samhällets olika aktörer och beslutsfattare.267 Under utarbetandet 
diskuterades vilken framtida väg Finland ska välja och strategiska prioriteringar för 
informationssamhällets utveckling. Visionen är att skapa ett ”Finlandsfenomen”, dvs. göra 
Finland till ett internationellt erkänt och kompetensbaserat tjänstesamhälle till 2015. För att 
nå dithän fokuseras på fyra strategiska avsikter och därtill föreslås 72 åtgärder:   

• Att göra Finland till ett människonära och konkurrenskraftigt tjänstesamhälle. Exempel 
på åtgärder: 

o Reformera strukturen för offentliga tjänster (bl.a. förbättring av tjänsterna för  
medborgare och företag genom webbportalerna www.suomi.fi respektive 
www.enterprisefinland.fi), Skapande av en innovationplattform för att 
förbättra genomförande av teknologiinnovation och standards, Skapande av ett 
nationellt digitalt bibliotek och Lanserande av en webbportal på hälsoområdet. 

                                                 
263 Intervju med Kristiina Piätikainen, ordförande i Delegationen för vardagens 
informationssamhälle, 22 oktober 2009. 
264 Presentation: National information society policy for 2007-2011, Kommunikationsministeriet, 
2009. 
265 Finland – Towards an Information Society – A national outline 1995-2000, Government 
Information Society Programme 2003-2007 och A renewing, human-centric and competetive 
Finland – The National Knowledge Society Strategy 2007-2015. 
266 A renewing, human-centric and competetive Finland – The National Knowledge Society Strategy 
2007-2015. 
267 Förberedelsearbetet innefattade ett antal expertgrupper och workshops med mer än 150 
deltagande experter från olika sektorer. 
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• Omvandla idéer till produkter - ett reformerat innovationssystem. Exempel på 
åtgärder: 

o Investera i FoU-aktiviteter relaterade till IT, Skapa produkter och export av 
finländsk kunskap på utbildningsområdet. 

• Kompetenta och lärande individer och arbetsgemenskaper. Exempel på åtgärder: 

o Utarbeta en plan för behov och möjligheter kring livslångt lärande, Utveckla 
IT-kompetensen hos anställda inom SME:s, Öka användningen av IT i 
undervisningen, Ge människor som står utanför arbetsmarknaden möjlighet att 
utveckla sina IT-kunskaper.  

• En samspelt IT-infrastruktur. Exempel på åtgärder: 

o Sätta upp nationella mål för bredbandsuppbyggnad, Undersöka 
informationssamhällets sårbarhet och utforma handlingsprogram, Nationell 
samordning av IT-standardisering, Genomföra nationella tjänster för 
elektronisk identifiering. 

Utifrån den nationella strategin tog regeringen ett s.k. principbeslut 2006268 vilket 
innefattar de viktigaste målen och prioriteringarna för att påskynda informationssamhällets 
utveckling under perioden 2007-2011. Där ingår bl.a.: 

• Förbättring av kommunikationsinfrastrukturen så att den möjliggör snabba 
förbindelser för dataöverföring i hela landet. 

• Kundorienterad granskning av den offentliga servicen: Utveckling av IT-tjänsterna 
inom offentlig förvaltning, t.ex. enhetlighet ifråga om teknik och innehåll, Utveckling 
av e-journaler inom hälso- och sjukvården, Framsteg vad gäller nationell infrastruktur 
för geografisk information, Elektroniska upphandlingsprocesser. 

• Främjande av elektronisk identifiering: Enhetliga metoder utvecklas inom den 
offentliga förvaltningen. 

• Främjande av elektronisk affärsverksamhet hos SME:s. 

• Stärkande av utbildning, undervisning och vetenskap: Utnyttja IT inom 
undervisningsväsendet, Bredda IT-infrastrukturen inom vetenskapen, Inrättande av ett 
nationellt digitalt bibliotek. 

 I april 2008 togs inom ramen för den tidigare nämnda Delegationen för vardagens 
informationssamhälle beslut om en handlingsplan269 inkluderande ett fyrtiotal 
utvecklingsprojekt som på bred basis fokuserar på det praktiska genomförandet av IT-
strategin och tidigare nämnda principbeslut. Den omfattar viktigare enskilda åtgärder och 
projekt som hänför sig till målen i principbeslutet och ska genomföras under nuvarande 
regeringsperiod. Fem större temablock kan urskiljas: 

• De grundläggande förutsättningarna för informationssamhället 

• Utveckling av informationssamhällets infrastruktur 

• Utveckling av innovationsmiljö och marknad 

                                                 
268 Statsrådets principbeslut om målen för den nationella informationssamhällespolitiken 2007-
2011. 
269 Ubiquitous Information Society, Action Programme 2008-2011. 



UNDERLAG FÖR IT-POLITISKA INSATSER 

157 

• Utveckling av innehåll och tjänster 

• Utveckling av kunnande och kompetens  

Handlingsplanen betonar särskilt vikten av tillgång till pålitliga och användarvänliga 
elektroniska tjänster liksom att medborgare och företag förbereds på användning av 
digitala tjänster. Fokus är på IT-strategins praktiska genomförande. I det sammanhanget är 
en prioriterad fråga att ge alla medborgare tillgång till höghastighetsbredband. År 2008 
presenterades en andra nationell handlingsplan för att garantera tillgång till bredband över 
hela landet och att säkra finansiering för utbyggnad.270 Målet är satt till att alla invånare i 
Finland senast 2015 ska ha tillgång till ett optiskt fiber-, eller kabelnät vilket garanterar 
100 Mbps hastighet. Som första land har Finland dessutom gjort det till en laglig rättighet 
att ha tillgång till bredband. En sådan lag planeras träda ikraft från och med juli 2010 då 
alla invånare har rätt till minst 1 Mbps.271 För att finansiera detta föreslås bl.a. införande av 
subventioner till näringslivet för att uppgradera det offentliga telekommunikationsnätet 
liksom utauktionering av vissa radiofrekvenser.  

Uppföljning 
En av Delegationens för vardagens informationssamhälle uppgifter är att bevaka 
utvecklingen och avrapportera. Handlingsprogrammet uppdateras kontinuerligt och 
rapporter om dess genomförande överlämnas en gång om året till 
kommunikationsministern. 

Den finländska statistikmyndigheten, Statistikcentralen, producerar årsstatistik på IT-
området där branschens situation och utveckling beskrivs (bredbandsanslutningar, priser på 
teletjänster etc.) En del uppgifter samlas in direkt från företagen. Annan statistik rör 
utnyttjande av datateknik och elektronisk handel hos företag. Statistik förs också över 
handel med högteknologi samt användning av IT. I det senare fallet indelas uppgifterna 
efter bl.a. hushållens storlek, struktur, kön, ålder och regionala indelning. 

Ifråga om indikatorer används i huvudsak de som förekommer inom ramen för EU:s i2010 
strategi272. I anslutning till arbetet som påbörjats runt utformning och uppföljning av 
framtida nationella IT-strategier har indikatorfrågan särskilt diskuterats. Fokus har i det 
sammanhanget varit på hur utvecklingen på områden för vilka inga indikatorer idag 
existerar ska kunna mätas, t.ex. vad gäller sociala medier, e-demokrati, klimatförändringar, 
nya teknologier, e-service och demografi. Den finska regeringens ambition är att finna ett 
annorlunda arbetssätt som medger lättare definition av åtgärder inom bredare teman. I det 
sammanhanget finns tankar på att ersätta t.ex. e-förvaltning och e-hälsa med horisontella 
teman av typ ”den offentliga sektorns öppenhet.”273    

Nederländerna 
Nederländerna tillhör de mest högpresterande länderna och leder den europeiska IT-
utvecklingen, bland annat ifråga om hushållens tillgång till Internet, befolkningens IT-

                                                 
270 Making broadband available to everyone – The national plan of action to improve the 
infrastructure of the information society, Ministry of Transport and Communications, Finland, 
2008. 
271 International Herald Tribune 20 oktober 2009. 
272 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010 . 
273 Intervju med Kristiina Piätikainen, ordförande i Delegationen för vardagens 
informationssamhälle, 22 oktober 2009. 
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kunskaper och e-handel.274 I ett internationellt perspektiv har Nederländerna en mycket 
kvalificerad basinfrastruktur på området. Efter Danmark har landet den näst högsta andelen 
bredbandsuppkopplingar i Europa.275 Den största IT-satsningen görs idag på att öka IT-
användningen i samhället vilket manifesteras genom olika initiativ.  

Organisation  
I Nederländerna är det Ekonomiministeriet som koordinerar den nationella IT-politiken.276 
Uppgiften består bl.a. av att sätta agendan, bevaka resultat, informera och diskutera med 
parlamentet, organisera rundabordssamtal och bevaka allmänna ämnen som 
standardisering, det framtida Internet, skydd av integritetsfrågor, immateriella rättigheter 
och IT-säkerhet. Ansvaret för IT-frågorna inom de olika fackområdena ligger på respektive 
ministerium. Det är statssekreteraren för ekonomiska frågor som inom regeringen fungerar 
som koordinator gentemot övriga ministerier och myndigheter samt bedömer de 
ekonomiska och sociala effekterna runt utveckling och tillämpning av IKT. På området e-
förvaltning koordinerar Inrikesministeriet politiken med avseende på användning och 
policy för medborgartjänster liksom vad gäller IT-relaterad verksamhet mellan 
ministerierna.  

En uttalad ambition är att stärka samarbetet med näringslivet. Idag existerar t.ex. en s.k. 
”strategisk IT-plattform” vilket är ett diskussionsforum där representanter för näringsliv, 
kunskapsinstitutioner och regering möts. Resultaten används som återkoppling i 
genomförandet av IT-strategin. Ett annat exempel är den s.k. ”Styrgruppen för utbud av 
service och e-förvaltning” som är ett rådgivande organ där regeringsrepresentanter och 
företrädare för regionala och lokala organ informerar varandra om utvecklingen inom e-
förvaltning och utövar en koordinerande roll på detta område. 

Nationell strategi 
2008 publicerades den fjärde nationella IT-strategin i Nederländerna med målsättningen att 
”försäkra sig om att landet fortfarande kommer att vara ett av de ledande IT-länderna år 
2015”. För att finansiera de föreslagna åtgärderna finns bl.a. 20 miljoner euro per år avsatta 
specifikt för projekt som bidrar till strategins genomförande. För IT inom den sociala 
sektorn (bl.a. rörande mobilitet, e-hälsa och utbildning) finns ett program som uppgår till 
80 miljoner euro för perioden 2005-2009277. Den nationella strategin, vilken planeras 
komma att utvärderas under våren 2010, kan betecknas som användarfokuserad och lyfter 
fram fem områden:278 

• E-kompetens: Det beräknas idag finnas 1,6 miljoner invånare i Nederländerna som inte 
vet hur man använder en dator. Särskilt tre samhällsgrupper uppmärksammas: 1. 
Människor utan basala IT-kunskaper såsom äldre, etniska minoriteter och 
okvalificerade arbetstagare 2. SME:s och arbetsgivare i större företag 3. Tjänstemän 
inom förvaltningen på såväl lokal, regional som nationell nivå. 

• E-förvaltning: Även om frågan varit på agendan under flera år anser inte regeringen att 
tillräckliga framsteg uppnåtts. Sedan 2005 finns en gemensam webbportal för 
offentliga tjänster www.overheid.nl. I april 2009 lanserades webbsidan 

                                                 
274 Eurostat 2009. 
275 Europeiska kommissionen SEC (1104). 
276 www.minez.nl. 
277 ICT and Social sectors programme of action. 
278 ITC Agenda 2008-2011, Ministry for Economic Affairs, 2008. 
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www.mijnoverheid.nl som allmänheten kan använda för att utbyta information med 
myndigheterna, t.ex. ansöka om byggnadstillstånd eller deklarera. Regelförenkling för 
företag är en prioritet i Nederländerna och sedan 2008 finns också en särskild 
webbportal för näringslivet www.antwoordbedrijven.nl vars tjänster planeras att 
successivt byggas ut. Initiativet representerar ännu ett steg i förvaltningens 
digitalisering och fungerar som portal för alla frågor som entreprenörer vill ställa till 
det offentliga.279 E-upphandling utgör ytterligare en prioritering och ett nationellt 
system lanserades 2004.  

• Interoperabilitet och standards: Den statliga inblandningen på detta område är 
begränsad men genom t.ex. initiativ som ”The Netherlands in Open Connection”280 
främjas öppna standards och användande av öppen programvara. 

• IT och de sociala sektorerna (t.ex. e-hälsa och e-lärande): Ett nationellt system för 
utbyte av information mellan vårdgivare håller för närvarande på att etableras.281 På 
utbildningsområdet pågår arbete med en s.k. ”agenda för social innovation” som bl.a. 
innehåller förslag på att utveckla moderna läromedel såsom digitala whiteboardtavlor. 
De kreativa näringarna är väl utvecklade i Nederländerna och i t.ex. Randstadregionen 
svarar media och IT för mer än tio procent av ekonomin.   

• IT och tjänsteinnovation: Regeringen vill använda IT-tillämpningar för att främja 
tjänsteinnovation. I det pågående arbetet har särskilt finansiella tjänster och 
multimedia framstått som lovande områden.282 

Sammanfattningsvis kan strategin karaktäriseras som en kombination av centralisering, 
t.ex. ifråga om generell IT-politik, cyberkriminalitet, lagstiftning och regelverk runt e-
handel och decentralisering genom att många av åtgärderna bara är rekommendationer. Ett 
särskilt fokus ligger på e-kompetens.  

Uppföljning  
Ekonomiministeriet svarar för att med en rapport varje år informera parlamentets första 
kammare om genomförandet och eventuella tillägg till IT-strategin. Det är dock de 
enskilda ministerierna och myndigheterna som i slutändan är ansvariga för egna beslut och 
åtgärder på området. De indikatorer som bedöms är bl.a. relaterade till uppföljning av 
åtgärder, inverkan, användarnas tillfredställdhet samt allmänna eller sektoriella 
förbättringar i internationella eller nationella jämförande undersökningar. För närvarande 
genomför Ekonomiministeriet en studie som indikerar att upp till 90 procent av strategins 
åtgärder följs upp, att 16 procent av åtgärderna redan genomförts och att Nederländerna 
rankas bland de fem högsta i internationella undersökningar såsom the Economist 
”eReadiness index”. Studien beräknas komma att avrapporteras under 2010. Baserad på 
slutrapportens innehåll kan relevanta delar av IT-strategin därefter anpassas eller utökas.283  

                                                 
279 National Reform Programme for the Netherlands 2008-2010 – In the context of the Lisbon 
Strategy. 
280 http://appz.ez.nl/publicaties/pdfs/07ET15.pdf. 
281 Kallat ”Elektronisch patienten dossier”. 
282 Intervju med Sander Ruiter, IKT-direktoratet vid Ekonomiministeriet, 13 oktober 2009 . 
283 Intervju med Sander Ruiter, 13 oktober 2009, IKT direktoratet vid nederländska 
Ekonomiministeriet. 
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Den nederländska statistikmyndigheten CBS284 producerar årligen statistik på IT-området, 
bl.a. vad gäller datoranvändning, Internet, e-handel, mjukvara och IT-tillämpningar. 
Resultaten används som underlag av bl.a. beslutsfattare och branschorganisationer. Den 
nederländska regulatormyndigheten för post- och telekommunikation, OPTA, övervakar 
att lagstiftning och regelverk följs. I en årlig rapport285 redogörs för verksamheten, viktiga 
trender och konkurrensutveckling på marknaderna liksom vad gäller konsumenternas 
situation. 

Storbritannien 
Kommunikationssektorn utgör en av den brittiska ekonomins tre största sektorer, vid sidan 
av finansiella tjänster och energi och värderas till mer än 52 miljarder pund per år.286 Den 
digitala ekonomin sägs utgöra runt åtta procent av BNP287. I jämförande europeiska IT-
studier presterar Storbritannien relativt väl och då särskilt ifråga om senare års 
bredbandsutbyggnad.288 Sedan 2004 har denna tredubblats och man har idag en av de 
högsta andelarna Internetanslutna hushåll i Europa.289 Den nationella strategin ”Digital 
Britain” ger för första gången struktur åt bredbandsfrågan och behandlar även nästa 
generations digitala nätverk. Den vikt IKT tillmäts i ekonomin illustreras bl.a. av att en s.k. 
”Digital Economy bill” har införts i lagstiftningsarbetet med syfte att främja utveckling av 
digitala kommunikationer och skapa en plattform för elektronisk fildelning av 
upphovsrättskyddat materiel.290 

Organisation 
I Storbritannien koordineras den nationella IT-strategin av Ministeriet för företagande och 
innovation (BIS)291 tillsammans med Ministeriet för kultur, media och sport (DCMS)292. 
En särskild minister (Stephen Timms) har utsetts för att koordinera IT-strategin vilket görs 
parallellt med ett annat ministeruppdrag i Finansministeriet. I arbetet får Stephen Timms 
även stöd av ministern för de kreativa näringarna, Sion Simon, som ansvarar för de delar 
av strategin som anknyter till Kultur-, Media-, och Sportministeriet.   

Nationell strategi 
En nationell IT-strategi presenterades i juni 2009 under namnet ”Digital Britain”. Det är en 
omfattande skrift på 235 sidor som behandlar många delar av informationssamhället. Där 
återfinns t.ex. åtgärder och rekommendationer för att främja och skydda förmåga och 
innovation inom de kreativa näringarna, förslag runt modernisering av TV och 
radionätverk och statliga BBC samt idéer för att maximera sociala och ekonomiska 
fördelar av digitala teknologier. Även om strategin inte har något officiellt slutdatum anses 
den komma att gälla åtminstone under de kommande fem åren293. Det brittiska 
parlamentsvalet våren 2010 förutses emellertid kunna sätta käppar i hjulet då det 

                                                 
284 Centraal Bureau vooor de Statistiek. 
285 Market monitor 2008, OPTA, maj 2009. 
286 BIS 2009. 
287 Digital Britain-the Interim Report, January 2009. 
288 Europe’s Digital Competetiveness Report (COM(2009)390). 
289 Digital Britain-the Interim Report, January 2009. 
290 Tal av Stephen Timms, ansvarig minister, 24 september 2009. 
291 Department for Business, Innovation and Skills. 
292 Department for Culture, Media and Sport. 
293 Intervju med Jeff Alford, European ICT department, BIS, 15 oktober 2009.  
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konservativa partiet, vilket leder opinionsmätningarna, väntas komma att riva upp valda 
delar (särskilt förslagen om BBC:s framtid ses som kontroversiella).  

Innehållet kan karaktäriseras som en blandning av lagstiftning och rekommendationer. Ett 
femtiotal lagförslag behandlas för närvarande i parlamentet för att kunna röstas igenom 
under våren 2010294 och rör alltifrån fildelning till införande av bredbandsskatt i syfte att 
finansiera bredbandsutbyggnad i glesbyggd. ”Digital Britain” kan betecknas som en 
mycket bred och konkret strategi där även t.ex. frågor om television och public service 
inkluderas. Den kan i jämförelse med andra länders strategier uppfattas som mera 
omfattande och tekniskt detaljerad. Fem tydliga målsättningar framgår: 

1. Att uppgradera och modernisera de digitala nätverken så att Storbritannien får en 
konkurrenskraftig infrastruktur: En föreslagen åtgärd är att stödja 
bredbandutbyggnaden i glesbygdsområden genom införande av en bredbandsskatt på 
50 cent i månaden. 

2. Ett dynamiskt investeringsklimat för brittiskt digitalt innehåll, applikationer och 
tjänster: Att underlätta landets utveckling mot att bli ett globalt centrum för kreativa 
näringar inom ramen för ett överskådligt och rättvist regelverk. 

3. Brittiskt innehåll för brittiska användare: Kvalitativt digitalt innehåll som tjänar 
medborgarnas intressen, erfarenheter och behov. 

4. Rättvis tillgång för alla: Generell tillgänglighet kombinerat med tillräcklig e-
kompetens för att medge allmän medverkan i det digitala samhället och ekonomin. En 
uttalad ambition är fortsatt bredbandsutbyggnad så att alla hushåll ska ha möjlighet till 
2Mbps uppkoppling till 2012295. 

5. Utveckling av infrastruktur, kunskap etc. i syfte att få till stånd gynnsammare 
förutsättningar för införande av e-förvaltning. 

Andra områden som tas upp i strategin är fildelning, att utveckla medborgarnas e-
kompetens, e-integration, offentlig upphandling, digitalradio samt spektrumpolitik.296 Inom 
e-lärande behandlas olika sätt på vilka den digitala agendan kan förbättra ungas resultat. 
Exempelvis föreslås att IT-ämnet i framtiden får samma status i läroplanen som engelska 
och matematik. Inom ramen för det s.k. ”Home Access” programmet ska föräldrars digitala 
kompetens för att kunna hjälpa sina barn förbättras. IT-användningen i brittiska skolor kan 
idag betecknas som bra men varierande. Tillgången är god vad gäller datorer och mycket 
god ifråga om bredband. I ett internationellt perspektiv använder lärarna datorer i 
undervisningen mest i Europa.297 

”Digital Britain” är inte det enda initiativet på området. En strategi finns exempelvis också 
rörande marknadsföring av brittisk IT. Denna s.k. ”UK ICT strategy”298 togs fram 2008 för 
att öka försäljningen av brittisk IT till utlandet. Ansvarig myndighet är 
investeringsmyndigheten UK Trade and Investment. Ett annat exempel är den 
handlingsplan för e-integration från 2008 som inkluderats i Digital Britain strategin. På 
området e-förvaltning finns ett existerande initiativ kallat www.directgov.co.uk vilket 

                                                 
294 Den s.k. Digital Economy Bill innehållande lagförslagen kommer att börja gå genom den 
politiska processen i november för att antas av parlamentet under våren 2009. 
295 Kallat ”Universal Service Commitment”. 
296 Intervju med Jeff Alford, European ICT department, BIS, 15 oktober 2009. 
297 12010 Annual Report 2007 (fact sheet). 
298 UK Information and Communication Technologies sector: an International Marketing Strategy. 
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syftar till att underlätta för medborgarna att få tillgång till offentliga tjänster liksom t.ex. 
företagsportalen www.businesslink.gov.uk.299 

Uppföljning 
”Digital Britain” innehåller över 70 åtgärder varav de flesta återstår att genomföra. Inga 
särskilda nationella indikatorer tillämpas. Vad som räknas är hur strategin kan bidra till 
skapandet av nya företag och arbetstillfällen.300 Av innehållet framgår vem som ansvarar 
för varje enskild åtgärd och tidsramen för genomförandet. Från och med augusti 2009 
publiceras regelbundna rapporter med anknytning till de åtgärder som tas upp. I ”Digital 
Britain” anmodas t.ex. konsumentorganisationen CEG att rapportera om de specifika 
problem som handikappade möter vid användning av Internet. I oktober 2009 publicerade 
CEG en rapport som svar på denna begäran.301  

Den brittiska statistikmyndigheten Office for National Statistics (ONS) publicerar 
regelbundet statistik på IT-området. Exempelvis har ett åtgärdspaket utvecklats för att mäta 
Storbritanniens framsteg inom e-handel. Där ingår en enkät bland brittiska företag runt 
användning av Internet och andra kommunikationsteknologier. Resultat publiceras på 
årsbasis och rör bl.a. Internettillgång, webbsidor, e-handel och bredbandsanvändning. ONS 
publicerar även årlig statistik runt hushållens Internetanvändning och generella IT-
utnyttjande.302 Därutöver gavs en rapport med statistiksammanställning ut 2007 i syfte att 
få en tydligare bild av graden av IT-anpassning bland t.ex. privatpersoner, företag, 
utbildning och stat. Av den framgår bl.a. var skiljelinjen går ifråga om IT-exponering 
mellan olika grupper i samhället.303 

Ofcom304 är nationell IT-regulator och har som huvuduppgift att främja konkurrens inom 
sektorn. Ett särskilt ansvar är att mäta befolkningens digitala kompetens. S.k. offentliga 
samråd genomförs där allmänheten anmodas besvara frågeformulär på Internet. Sådana har 
bl.a. ägt rum rörande bredband, e-integration samt mobila tjänster. 

Slutsatser från den europeiska utblicken 
Det framgår med all önskvärd tydlighet att IT-frågorna idag återfinns högt på den politiska 
agendan i Europa. Samtliga fyra undersökta länder har en nationell IT-strategi av relativt 
färskt snitt där särskilt prioriterade områdena förefaller vara e-förvaltning (webbportaler 
för medborgare och företag är vanligt förekommande) och e-kompetens. I synnerhet 
Nederländerna visar sig satsa på e-kompetens där ambitionen är att inkludera även svaga 
samhällsgrupper. Danmarks prioriteringar kan sägas vara extra fokuserade på e-förvaltning 
och grön IT genom att särskilda strategier skapats för dessa båda områden. En intressant 
observation är härvidlag att grön IT inte i någon nämnvärd utsträckning tas upp i de andra 
ländernas strategier.  

Finland betonar infrastruktur och e-kompetens och har satt upp det ambitiösaste målet med 
100 Mbps till alla medborgare fram till 2015. Storbritannien framhäver tillgång till 
bredband för alla och digitala nätverk. Landet har även kommit långt vad gäller IT på 

                                                 
299 Delivering Digital Inclusison – An Action Plan for Consultation, HM Government, oktober 2008. 
300 Intervju med Jeff Alford, European ICT department, BIS, 15 oktober 2009. 
301 Consumer Expert Group report into the use of the Internet by disabled people: barriers and 
solutions, CEG, 15 oktober 2009. 
302 Intervju med Chris Randel, ONS, 21 oktober. 
303 News Release, ONS, March 2007. 
304 www.ofcom.gov.uk. 
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skolområdet och ambitionen att göra IT till ett kärnämne på läroplanen i likhet med 
matematik och engelska framstår som en mycket progressiv tanke.  

I två av länderna (Danmark och Nederländerna) följs den nationella IT-strategin upp 
genom årliga rapporter till parlamentet medan man i Finland med samma intervall 
avrapporterar till ansvarig minister. Danmark visar sig också, genom sin nationella 
statistikmyndighet, bedriva det kanske noggrannaste och mest regelbundna 
indikatorarbetet. Av de studerade länderna är det endast i Storbritannien som någon 
formell uppföljningsmekanism inte kunnat påträffas men detta skulle delvis kunna 
förklaras av att den nationella IT-strategin presenterades så sent som i juni 2009.  

Ifråga om IT-politikens samordning framstår Danmark som landet där den, till följd av 
förvaltningspolitikens utfomning, i störst utsträckning centraliserats till ett ministerium 
(under vilket också IT- og Telestyrelsen lyder). En intressant idé är att som i Storbritannien 
tillsätta en särskild minister för att överse arbetet med den nationella strategins 
genomförande. Möjligen skulle detta kunna tas till intäkt för den stora vikt man där lägger 
vid IT som en framtida ödesfråga. Finland tycks ha kommit längst i diskussionerna om 
utformningen av det framtida indikatorarbetet. De indikatorer som nu används tycks inte 
alltid vara anpassade för att beskriva dagens samhälle. Att göra om indikatorsystemet i 
riktning mot bredare horisontella teman skulle kunna vara ett sätt att lättare mäta tendenser 
i morgondagens IT-samhälle. 

USA – IT politik och dess uppföljning 
USA är en federation med 50 delstater där varje delstat har ett stort mått av självstyre 
genom lagstiftande församlingar. Detta avsnitt har ett nationellt, dvs. federalt fokus i dess 
beskrivning av amerikansk IT-politik och uppföljning. Delstater och regioner har i tillägg 
till det federala arbetet egna initiativ och egen politik inom IT-området. Det bör dock 
påpekas att det inte finns någon samlad IT-politisk strategi i USA till skillnad från 
situationen i många andra länder. Nedan återges den federala administrationens IT-
politiska organisation och strategi samt dess uppföljning tillsammans med en inblick i ett 
par relevanta tankesmedjors arbete. Tonvikten läggs på den amerikanska 
bredbandspolitiken pga. att flera pågående initiativ rör just bredband. 

Organisation  
USA styrs av en exekutiv gren bestående av Presidenten och Vita Huset och en 
lagstiftande gren bestående av kongressen med folkvald senat och representanthus. Utöver 
detta finns departement och myndigheter som arbetar med sakfrågorna. IT-politiken berör 
likt Sverige flera departement men ansvaret ligger framförallt inom Department of 
Commerce, motsvarande det svenska Näringsdepartementet.  

I detta avsnitt presenteras i korthet hur dessa olika strukturer organiserat sitt arbete kring 
IT-politiken. Kongressens arbete belyses inte separat. Utöver de federala aktörerna agerar 
en mängd andra aktörer såsom branschorganisationer, tankesmedjor och akademin kring 
policyutformning inom IT-området.  Denna rapport återger en begränsad del kring detta 
arbete. Ett urval har gjorts baserat på relevanta studier genomförda av nedan tankesmedjor 
samt gängse uppfattning att dessa tankesmedjor är viktiga aktörer för den amerikanska IT-
politikens utformning. Vita Huset och Office of Science and Technology (OSTP) 

Office of Science and Technology Policy (OSTP) är ett rådgivande organ som skapades av 
kongressen 1976 och som ger råd till presidenten kring vetenskap och teknologi och dess 
inverkan på nationella och internationella frågor. OSTP är en källa för analyser för 
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administrationen inför stora initiativ och lagförslag och arbetar för att utveckla och 
genomföra en politik som genomsyrar alla departement. Man arbetar också nära den 
privata sektorn, forskarsamhället och internationellt för att säkerställa att investeringar 
inom dessa områden bidrar till ekonomisk tillväxt och nationell säkerhet. 
Teknologiavdelning inom OSTP arbetar bl.a. med frågor såsom bredbandsinfrastruktur och 
e-hälsa. Obama-administrationen har infört posten Chief Technology Officer och i april i 
år utnämndes Aneesh Chopra till Vita Husets CTO.  Chopra var tidigare Secretary of 
Technology i delstaten Virginia. Hans befattning ansvarar för att främja teknologisk 
innovation i skapandet av nya jobb, ökad säkerhet och minskade sjukvårdskostnader. Han 
följer också de behov på nationell nivå som finns för IT-relaterade FoU investeringar. 
Chopra har ett nära samarbete med administrationens CIO. 305 

För första gången har administrationen också en Chief Information Officer som tillhör Vita 
Husets Office of Management and Budget (OMB). Hans roll är att utveckla en 
teknikpolitik och se till att teknologi används för att förbättra nationens säkerhet, minska 
kostnader och göra regeringens arbete mer transparent.306 Han styr politiken och den 
strategiska planeringen av federala IT investeringar och är ansvarig för översyn av dessa 
investeringar som idag uppgår till 76 miljarder dollar.307 Tjänsten innehas av Vivek 
Kundra, fd. CTO hos Washington DC:s borgmästare Fenty. Kundra var med i det 
”transition team on technology, innovation and government reform” som Obama skapade 
innan han tillträdde som president. Detta team gjorde en översyn av alla myndigheters IT 
investeringar och kom fram till att 30 miljarder dollar av de totala 76 miljarder dollar 
används dåligt. Kundra är aktiv i förändringen mot bättre nyttjande av dessa investeringar 
och har bl.a. skapat data.gov (se nedan).308   

Department of Commerce, National Telecommunications and Information 
Administration (NTIA) 
Inom USA:s motsvarighet till det svenska Näringsdepartementet, Department of 
Commerce (DoC), återfinns National Telecommunications and Information Administration 
(NTIA). NTIA är den myndighet inom DoC som främst ansvarar för rådgivning till 
presidenten kring tele- och IT frågor samt bidrar till administrationens politik inom 
området. Detta arbete är ett samarbete med andra myndigheter och departement. Utöver 
rådgivningsfunktionen kring nationella och internationella frågor ansvarar NTIA bl.a. för 
det federala användandet av spektrum, bedriver forskning kring IT-frågor, samt 
administrerar bidrag till infrastruktur och allmänna telekommunikationsfaciliteter. NTIA 
ansvarar bl.a. också för flertalet program med syfte att underlätta för allmänheten i 
användandet av telekommunikation och IT såsom bredbandsutbyggnad (Broadband 
Technology Opportunities Program, BTOP) och kuponger för inskaffandet av digitalbox 
vid övergång till digitala TV-sändningar (Digital TV Converter Box Coupon Program).309  

                                                 
305 White House Weekly Address, President Obama Discusses Efforts to Reform Spending, 
Government Waste, Names Chief Performance Officer and Chief Technology Officer, 18 april 
2009. 
306 White House press meddelande, President Obama Names Vivek Kundra Chief Information 
Officer, 5 mars 2009. 
307 Vivek Kundra, Presentation EU-ordförandeskapsmöte för EU:s vetenskapsråd, Washington DC, 
28 oktober 2009. 
308 Vivek Kundra, Presentation EU-ordförandeskapsmöte för EU:s vetenskapsråd, Washington DC, 
28 oktober 2009. 
309 http://www.ntia.doc.gov/about.html, material inhämtat 13 oktober 2009. 
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Federal Communications Commission  
Federal Communications Commission (FCC) är en oberoende amerikansk myndighet som 
ansvarar för reglering, mellan delstater och internationellt, av kommunikation via radio, 
TV, kabel, satellit och trådbundna nät. FCC styrs av fem kommissionärer som utses av 
presidenten och bekräftas av senaten på 5-åriga mandat. Endast tre kommissionärer kan 
vara från samma politiska parti och idag är dessa tre demokrater. En av de fem 
kommissionärerna är ordförande och tillika chef över FCC. Sedan i år har demokraten 
Julius Genachowski uppdraget som ordförande. Myndigheten som svarar inför 
kongressen formades genom 1934 års Communications Act. FCC sköter bl.a. 
spektrumregleringen av de frekvenser som används av alla icke-federala användare. Vidare 
var FCC också ansvarig för överflyttningen till digital TV under tidigare delen av 2009. 

State Department, International Communication and Information Policy 
Group (CIP) 
The International Communication and Information Policy (CIP) group som är del av 
Bureau of Economic, Energy and Business Affairs inom State Department (motsvarande 
Utrikesdepartementet) är en annan aktör inom den amerikanska IT-politikens utformning. 
CIP leder administrationens politikutveckling inom internationella IT- och telefrågor. 
Gruppen arbetar för att få till stånd en politik som medför tillgång till ITC för alla, ökad 
effektivitet och säkerhet av marknaden för ICT världen över samt säkerställa att 
amerikanska företag har lika chans till affärsmöjligheter. Frågor rör bland annat regelverk, 
öppenhet, utveckling, nationell säkerhet etc.  I detta arbete inkluderar också ansvar för 
amerikanska delegationer vid internationella möten såsom vid ITU och OECD. 

Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) 
ITIF är en opolitisk tankesmedja som arbetar med frågor som har IT politisk relevans. ITIF 
grundades 2006 och dess målsättning är ”to formulate and promote public policies to 
advances technological innovation and productivity internationally, in Washington, and in 
the states”.  Fokus ligger på innovation, produktivitet och frågor rörande digital ekonomi. 
Bakom ligger idén att IT är den främsta drivkraften för produktivitet och innovation. ITIF 
publicerar rapporter, anordnar seminarier och debatter, råder kongressens medlemmar och 
dess personal etc. ITIF har ett nära samarbete med kongressen och ett par av dess 
representanter sitter i ITIF:s styrelse. Chefen för ITIF, Robert Atkinson, är välrenommerad 
inom sektorn, hans åsikter efterfrågas från diverse håll och han citeras flitigt i olika 
sammanhang. Bland annat har ITIF skrivit följande rapporter310; 

• Digital Prosperity – Understanding the Economic Benefits of the Information 
Technology Revolution.  

• Explaining International IT application leadership: Health IT.  

• Digital Quality of Life. 

PEW Research Center 
Pew Research Center som ligger i Washington är en av många enheter inom PEW (som 
har sitt säte i Philadelphia).  Pews intresseområden är följande: ”Improving public policy, 
Informing the public, och Stimulating civic life”. Det är inom området ”Informing the 
public” som Pew Research Center verkar. Mycket av dess arbete går ut på att bevaka 
trender och aktuella frågor genom opinionsundersökningar och andra forskningsverktyg. 

                                                 
310 www.itif.org/publications. 



UNDERLAG FÖR IT-POLITISKA INSATSER 

166 

Ett av de större och pågående projekten är Pew Internet and American Life Project.  Detta 
omfattande projekt som startade 1999 följer och analyserar hur datorer och Internet 
förändrar dagens värld. Det undersöker vilka effekter Internet har på familj, samhälle, 
arbete och hemmet, dagligt liv, utbildning, sjukvård etc.  Några av deras rapporter berör:  

• the “digital divide” between rich and poor Americans;  

• the impact of broadband Internet access on users;  

• the influence of the Internet on the American electoral process; and  

• social networking sites used by teenagers. 

Nationell strategi 
Som nämndes inledningsvis finns det inte någon samlad strategi för amerikansk IT-politik 
men många initiativ och delar som kan sägas forma en helhet värda att belysa. Nedan 
återges några pågående initiativ som kan vara av intresse. Majoriteten av dessa berör 
bredband. 

I september i år lanserade president Obama, National Economic Council och OSTP en ny 
strategi för amerikansk innovation, American Innovation – Driving towards sustainable 
growth and quality jobs.  Den grundar sig på de medel ur American Recovery and 
Reinvestment Act (se nedan) som satsas på innovation, utbildning och infrastruktur samt 
på presidentens budget och andra tagna initiativ sedan han tillträdde presidentposten. 
Strategin inkluderar flera delar som berör IT-politiken (bredbandsutbyggnad, IT forskning, 
cybersäkerhet, IT och hälsa etc.). Bland annat syns mål som ”drive breakthroughs in health 
IT” och ”develop an advanced information technology ecosystem”.311  

American Recovery and Reinvestment Act of 2009, förkortad ARRA, är USA:s 
stimulanspaket som antogs i kongressen i februari i år. ARRA har som mål att skapa och 
bevara jobb, stimulera ekonomin och investera i långsiktig ekonomisk tillväxt samt skapa 
ansvarstagande och transparens av myndighetsinvesteringar.  Totalt har man investerat 787 
miljarder dollar som inkluderar skattelättnader, medel i upphandlingar och lån runtom i 
landet, arbetslöshetsersättningar och andra utgifter för sociala program. Flera av dessa 
insatser berör IT och man har bl.a. som mål att journalhantering inom sjukvården ska gå 
över till elektroniskt format för att minska fel och kostnader samt en omfattande plan för 
ett nationellt bredband (se nedan).  

ARRA investerar 7,2 miljarder dollar för att utveckla bredband nationellt. Medlen ska bl.a. 
finansiera bredbandsutbyggnad på glesbygden, utökning av offentlig datortillgänglighet 
(såsom bibliotek) och initiativ för hållbar bredbandsanvändning (dvs. efterfrågan ska 
främjas genom utbildning, tillgänglighet, utrustning etc.). Av dessa medel ges 4,7 miljarder 
dollar till National Telecommunications and Information Administration (NTIA) inom 
Department of Commerce och 2,5 miljarder dollar till Department of Agriculture och dess 
Rural Utilities Services.312 I samband med ARRA lanserades också hemsidan 
Recovery.gov så att allmänheten kan följa investeringarna och deras resultat.  

                                                 
311 Executive Office of the President, National Economic Council, Office of Science and Technology, 
A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs, 
September 2009. 
312 White House, Vice President Biden launches initiative to bring broadband, jobs to more 
Americans, 1 juli 2009.  
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President Obama lanserade i vår “Open Government Initiative”313 som syftar till att 
engagera allmänheten i policyutformning och göra regeringen mer transparent. Chopra och 
Kundra är båda mycket involverade i detta arbete. Bland annat har man skapat Federal 
Register 2.0, ett verktyg för att allmänheten ska kunna se de förslag på lagförändringar 
som läggs fram på Internet. Tidigare har Federal Register presenterats i pappersformat och 
därför varit ganska otillgängligt.314 Ett annat sådant initiativ är Vivek Kundras IT 
Dashboard som möjliggör för alla med tillgång till Internet att följa federala IT 
investeringar, deras utveckling och resultat.315  

Kundra har också lanserat Data.gov som också syftar till att göra regeringens arbete mer 
transparent och effektivt. Data.gov presenterar diverse federal data; allt ifrån flygstatistik 
från Federal Aviation Agency till giftnivåer från Environment Protection Agency. Även 
Federal Register 2.0 finner man här. Inledningsvis presenterade man 48 data sets. All data 
som läggs in måste vara i ett maskinläsbart format.  Data.gov växer snabbt och idag 
presenteras 118,000 data sets på data.gov. Administrationen vill att företag ska kunna 
utnyttja dessa offentliga data och skapa applikationer som kan vara till värde för 
allmänheten. Detta skapar i sin tur intäkter till företag och nya företag skapas. Data.gov är 
ett exempel på hur man arbetar för att säkerställa kvalitet i datainsamlingen som görs av 
olika myndigheter. De som väljer att titta på de data sets som finns publicerad har också 
möjlighet att ge feedback på dess kvalitet.316 

Broadband Technology Opportunities Program (BTOP)317 har initierats genom ARRA och 
4,7 miljarder dollar (av totalt 7,2 miljarder dollar avsatt för bredband inom ARRA) ska 
delas ut via programmet. Anslagen som ska utdelas innan hösten 2010 ska stödja 
utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur till områden som inte har någon eller svag 
infrastruktur318. Vidare ger BTOP anslag för utveckling av det nätverk av offentliga centra 
som erbjuder allmänheten Internet såsom bibliotek och högskolor. Medel ges också för 
projekt som ska öka allmänhetens intresse för bredband (sustainable broadband adoption); 
detta kan ske via exempelvis utbildning och träning, utrustning och stöd.319 Alla operatörer 
som får anslag via BOTP och som tar betalt för Internettjänster måste delta i State 
Broadband Data and Development Grant Program. 

State Broadband Data and Development Grant Program har som slutligt mål att utveckla 
en nationell bredbandskarta med övergripande syfte att öka tillgänglighet och användning.  
ARRA gav NTIA i uppgift att utveckla en interaktiv och omfattande karta av bredband i 
USA som ska presenteras i februari 2011. Totalt kommer programmet att investera 240 

                                                 
313 www.whitehouse.gov/open. 
314 White House pressmeddelande, White House Announces Federal Register 2.0: Transforming the 
Cronicle of the Executive Branch for the 21st Century, 5 oktober 2009. 
315 http://it.usaspending.gov/, material inhämtat 15 september 2009. 
316 Presentation av Vivek Kundra vid EU-ordförandeskapsmöte (EU S&T Counselor meeting) den 
28 oktober på den svenska ambassaden i Washington DC. 
317 Detaljer kring programmet finns på www.broadbandusa.gov. 
318 I tillägg till BTOP finns också programmet RUS Broadband Initiatives Program (BIP), som 
organiseras av US Department of Agricultures enhet Rural Utilities Service (RUS). 
Anslagsansökningar som berör glesbygd till över 75 % hänvisas till RUS program BIP.  
319 US Department of Commerce, National Telecommunications and Information Administration, 
Broadband Technology Opportunities Program, Notice of Funds Availability – Fact Sheet, juli 
2009. 
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miljoner dollar.320 Anslagen som ska delas ut till alla delstater och territorier har som 
uppgift att hjälpa delstater att insamla delstatsspecifik data kring tillgänglighet, hastighet 
och var bredbandstjänster finns samt planera bredbandsutbyggnaden bättre. Man vill också 
samla in data kring användning (adoption).  

I september i år annonserade NTIA att man fått in anslagsansökningar som täckte alla 
amerikanska delstater och territorier och man har än så länge gett anslag till Kalifornien, 
Indiana, North Carolina och Vermont. Den slutliga bredbandskartan kommer att visa var 
bredband finns, vilken teknologi som används, hastigheter, bredbandstjänster som är 
tillgängliga vid skolor, universitet, sjukhus etc. Man kommer också att kunna söka på 
adress och bredbandsföretag har möjlighet att synas i områden där de erbjuder sina 
tjänster.321 

Liksom övriga departement och myndigheter engagerades också FCC i det tidigare 
diskuterade stimulanspaketet, ARRA. FCC arbetar, koordinerat med NTIA, för att skapa 
en nationell bredbandsplan som ska levereras i februari 2010. Detta arbete är knutet till 
NTIA:s Broadband Technology Opportunities Program. Planen ska säkerställa att alla 
medborgare i USA har tillgång till bredband och kommer att sätta upp hållpunkter för att 
nå detta mål. Arbetet har inletts och FCC har bland annat givit ett uppdrag till Harvard 
University för en förstudie om bredbandsanvändning och utbyggnad världen över (man har 
bl.a. tittat på Sverige)322. Ett första utkast kom i oktober. Arbetet med den nationella 
bredbandsplanen kan följas av allmänheten på www.broadband.gov.  

Uppföljning 
Utvärdering och uppföljning av den amerikanska IT-politiken grundar sig många gånger på 
krav i den amerikanska lagstiftningen. Nedan beskrivs några exempel på detta. 
Datainsamling gäller inte sällan bredband i olika aspekter varför avsnittet fokuserar på 
bredbandsstatistik och indikatorer. 

E-Government Act of 2002 
Office of Management and Budget (OMB) har ett ansvar för årlig rapportering av 
implementeringen av e-government initiativ via E-Government Act of 2002323. Denna 
rapport återger arbetet med e-government inom alla departement och myndigheter. 
Utvärdering av programmen görs med PART (Program Assessment Rating Tool 
(PART)324) som har utvecklats för att utvärdera och förbättra federala program325.  

I detta sammanhang är det intressant att nämna NTIA och dess utvärdering där man tittat 
på syfte och programmets upplägg, strategisk planering, ledning och resultat. NTIA fick 
det totala resultatet Adequate (det lägsta värdet av tre). Programmet saknar mätvärden och 

                                                 
320 NTIA press meddelande, NTIA unveils program to help states map internet infrastructure, 1 juli 
2009. 
321 NTIA press meddelande, NTIA Announces First State Broadband Mapping Grants, 5 oktober 
2009. 
322 The Berkman Center for Internet & Society, Next Generation Connectivity: A review of 
broadband Internet transitions and policy from around the world. Harvard University, 15 oktober 
2009. 
323 E-Government Act of 2002 (H.R. 2458): Syftet med lagen är att utveckla och främja elektroniska 
federala tjänster och processer. Lagen skapade bla. Office of Electronic Government inom Office of 
Management and Budget.. 
324 http://www.whitehouse.gov/omb/part/. 
325 Utvärderingarna kring hur federal program sköts läggs ut på sidan expectMore.gov. 
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data för försäkran om att radiospektrum allokering tjänar allmänheten på bästa sätt. 
Programmet använder sig av ”output-based measures” såsom ”frequency assignment 
processing speed” vilket inte är tillräckligt enligt PART. PART inkluderar också en plan 
för hur NTIA bör arbeta för att bli bättre.  Denna inkluderar bl.a. bättre koordinering med 
FCC kring teknik, politik och procedurer och utveckling av metoder för att mäta den 
ekonomiska effekten av spektrumanvändning. Man ska också analysera kostnader och 
förmåner av spektrumallokeringen så som ett led i att göra den mer effektiv.   

Vidare vad gäller rapportering till kongressen för nyttan av e-government initiativ 
inkluderas följande mätvärden: medverkan, användning, kundtillfredsställelse, 
kostbesparingar och effektivitet326. 

Broadband Data Improvement Act of 2008 (BDIA) 
NTIA ska enligt uppdrag från kongressen ansvara för uppsamling av information kring 
bredband i USA. Enligt NTIA:s chef, Lawrence E. Strickling, uppfyller man detta krav via 
sitt nya State Broadband Data and Development Grant Program327. Programmet kan sägas 
vara svar på dels krav i ARRA och dels krav i Broadband Data Improvement Act of 2008 
(BDIA)328.  Data som ska samlas in är delstatsspecifik data kring tillgänglighet, hastighet 
och lokalisering av bredbandstjänsterna. Även data kring användningsgrad ska samlas in. 
NTIA har medvetet valt att dela ut pengar för datainsamlingsprojektet på två år istället för 
fem år såsom det var ursprungligen tänkt. Detta för att NTIA ska kunna lära längs vägen 
och utveckla datainsamlingsmetoder. GAO har i en rapport kritiserat NTIA för att inte 
uppge specifikationer för de data man samlar in. GAO menar att detta kan resultera i 
inkonsekventa resultat och kan komma att begränsa användandet av insamlad data329. 

Broadband Data Improvement Act kräver vidare att FCC skapar en lista över områden som 
inte har tillgång till tjänsteföretag som erbjuder avancerad telekommunikationskapacitet 
(bredband, höghastighet etc.) och när census data är tillgänglig från US Census Bureau330 
bearbeta data vad gäller befolkning, befolkningsdensitet och inkomst per capita samt göra 
internationella jämförelser.  Krav ligger också på FCC att genomföra 
konsumentundersökningar (stad och landsort, privatkund och företag). Detta kräver att US 
Bureau of Census utvidgar sin rapportering kring vilka hushåll som äger/använder en 
dator, betalar för Internet (bredband eller modem) i dess American Community Survey.   

Samma lag gav också uppdraget till den amerikanska utvärderingsmyndigheten 
Government Accountability Office (GAO) att studera ytterligare bredbandsmätvärden och 
standarder. Denna rapportering utkom i oktober i år331. GAO har gjort en översikt av 
litteraturstudier och lagar samt genomfört intervjuer med bredbandsaktörer och kommit 
fram till ett tiotal mätvärden som kan nyttjas för internationella jämförelser av 

                                                 
326 OMB, FY09 Report to Congress on the Benefits of the E-Government Initiatives, www.egov.gov. 
327 NTIA press meddelande, NTIA unveils program to help states map internet infrastructure, 1 juli 
2009. 
328 Broadband Data Improvement Act of 2008 (BDIA) A bill to improve the quality of federal and 
state data regarding the availability and quality of broadband services and to promote the 
deployment of affordable broadband services to all parts of the Nation, 
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s110-1492. 
329 GAO-10-49, Oktober 2009. 
330 US Census Bureau som är del av Department of Commerce har ett pågående statistikuppdrag 
om befolkningsdata American Community Survey.. 
331 GAO-10-49 Current Broadband measures have limitations and new measures are promising but 
need improvements, October 2009. 
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bredbandstjänster. Bland dessa återfinns bland annat OECD:s mått av 
bredbandsprenumeranter per 100 invånare och ITIF bredbandsranking (se nedan).332 

Telecommunications Act of 1996 
FCC har i denna lag ett uppdrag att stärka användandet av avancerad telekommunikation, 
såsom bredband. Som ett resultat samlar FCC in data kring användning av bredband och 
telefoni från den privata sektorn två gånger per år. Det är alltså tjänsteföretagen som fyller 
i och skickar in datan till FCC. FCC:s Wireline Competition Bureau och dess avdelning 
Industry Analysis and Technology har ansvaret. Tidigare samlade FCC in användningsdata 
i form av antal bredbandsföretag (service provider) och bredbandsanvändare (subscriber) 
per postnummer. 333 Detta ledde till inadekvat information om den verkliga 
bredbandsanvändningen och fick en del kritik, bl.a. från GAO. Detta ledde också till att 
USA blev sämre placerade på OECD:s bredbandsrankning 2007334. GAO 
rekommenderade FCC att istället samla in data kring antalet existerande 
bredbandsförbindelser per census område, vilket FCC anammade. Tjänsteföretagen måste 
nu lämna in data för antal användare per teknologi, hastighetsnivå, och förbindelse 
företag/privat. BDIA kräver också att FCC:s datainsamling blir bättre och FCC ska nu 
samla in data kring: varför konsumenter inte valt att använda bredband, vilka typ av 
demografiska områden som inte har bredbandskapacitet, samt genomföra 
konsumentundersökningar kring vilken typ av teknologi som används för att komma åt 
Internet och faktiska hastigheter för användarna. Den första insamlingen av ny data har 
inte bearbetats ännu.335 FCC mäter också andelen bredbandslinor och företag som 
erbjuder bredbandstjänster.  

President Bush framförde 2004 en nationell vision för bredbandspolitiken: “universal, 
affordable access to broadband technology”. Rapporten Networked Nation: Broadband in 
America 2007 presenterar resultaten från den förra administrationens arbete. Mycket av de 
data som återges är insamlad av FCC och exempel på data är bredbandstjänster inom antal 
postnummerområden, bredbandslinor, bredbandsoperatörer, konkurrensnivåer, hastighet 
och priser.336  

Enligt ITIF är utvärderingarna och uppföljningarna av bedriven IT politik få i USA. Det är 
svårt att utvärdera en politik som inte finns menar ITIF.337  Inte heller tankesmedjor 
arbetar i någon större utsträckning med politikuppföljning. Rapporter skrivs dock kring IT 
och dess betydelse. Ekonomisk tillväxt är i fokus i ITIF:s rapporter och man använder sig 
av indikatorer såsom IT:s påverkan på produktivitet, arbete, mer effektiva marknader, 
högre kvalitet på produkter och tjänster, innovation och nya produkter och tjänster.  Andra 
indikatorer som används i ITIF:s rapportering är minskade kostnader, förbättrad kvalitet, 
ökad tillgänglighet och ökad livskvalitet. 

                                                 
332 GAO-10-49 Current Broadband measures have limitations and new measures are promising but 
need improvements, October 2009. 
333 http://www.fcc.gov/wcb/filing.html. 
334 Detta har ITPS tidigare rapporterat om i A2007:006 Reglering i konvergensens tidevarv 
(Hovlin/Härviden). 
335 GAO-10-49 Current Broadband measures have limitations and new measures are promising but 
need improvements, October 2009. 
336 NTIA, Networked Nation: Broadband in America, 2007, 31 januari 2008. 
337 Intervju med ITIF, Robert Atkinson och Stephen Ezell, 23 oktober 2009. 
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ITIF har också en bredbandsrankning och för denna används indikatorer såsom genomslag 
per hushåll (household penetration), medelhastighet och pris338.  

ITIF skulle gärna se bättre tillgänglig data. Diskussioner och förslag på ett Broadband Data 
Warehouse finns där man skulle samla all bredbandsrelaterad data. Mycket av det som 
idag exempelvis samlas in av US Census Bureau och Connected Nation339 är inte 
tillgängligt för allmänheten.340  

The Pew Internet & American Life Project kommer årligen ut med 15-20 rapporter.  I 
dessa rapporter används data sets såsom kostnad, hastighet, tillgänglighet och användning. 
Projektet studerar hur Internet används, exempelvis vilka sökningar man gör, hur mycket 
e-post man skickar etc. I en studie från 2006 frågade man bl.a. amerikanska 
Internetanvändare huruvida Internet hade förbättrat specifika delar av deras liv (jobb, 
hälsoinformation, inköp etc.). I en rapport från 2009, Home Broadband Adoption, som 
genomfördes med 2300 telefonintervjuer, användes följande mätvärden för jämförelse 
mellan landsbygd och tätort: ”broadband adoption, broadband connection type, och reason 
for not having broadband access or Internet access”. Pew tittar således på såväl Internet 
användning och bredbandsanvändning. Pews arbete handlar ofta om sociala effekter och 
uppfattning av Internets betydelse.   

Slutsatser  
Det är tydligt att IT står högt på den nya administrationens dagordning och lyfts fram av 
president Obama i hans innovationsstrategi och i det federala stimulanspaketet. För första 
gången finns det också både en CIO och en CTO i Vita Huset. Hur mycket inflytande på 
en nationell IT-strategi dessa två verkligen har är ännu inte klart men redan har flera IT-
initiativ initierats av dem. Likt Sverige så innefattar den IT-politiska organisationen 
flertalet departement och myndigheter inom den federala administrationen. Dessutom är 
aktörer såsom tankesmedjor, akademi och branschorganisationer betydande för 
utvecklingen av IT politiken i USA och dessa har ofta ett nära samarbete med den federala 
administrationen.  

Det tycks inte finnas någon enhetlig IT-politik utan prioriteringar och initiativ inom 
området kan sägas utgöra landets IT strategi. Aktuella prioriteringar inkluderar 
utvecklandet av bredbandsinfrastrukturen för ökad tillgänglighet för framförallt dem på 
landsbygden. Tätorter verkar vara väl försedda med bredband och bredbandstjänster. 
Likaså betonas betydelsen av IT för att göra regeringens arbete mer transparent, öppen och 
effektivt, något som blivit ett slagord för Obama. En sektor som lyfts fram förutom 
infrastruktur är hälso-IT. USA ligger i denna sektor en bra bit efter Sverige.341 I 
stimulanspaketet ingår finansiering för arbetet med elektroniska patientjournaler 
elektroniska. Vidare har stimulansmedel använts för att permanenta det Office of the 
National Coordinator for Health Information Technology (ONC) som skapades 2004 av 

                                                 
338 GAO-10-49 Current Broadband measures have limitations and new measures are promising but 
need improvements, October 2009. 
339 Connected Nation är en icke-vinstgivande organisation med syfte att minska den digitala klyftan. 
Connected Nation hjälper delstater, samhällen, familjer och individer att få tillgång till de sociala 
och ekonomiska fördelar som kommer med bredband. Flera delstatsprogram pågår, ett exempel är 
ConnectKentucky. www.connectednation.org. 
340 Intervju med ITIF, Robert Atkinson och Stephen Ezell, 23 oktober 2009. 
341 Castro (2009) Explaining International IT Application Leadership: Health IT, ITIF, September 
2009.  
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dåvarande president Bush. ONC ansvarar för att koordinera insatser runtom i landet för 
användandet av IT inom hälso- och sjukvården och elektroniskt utbyte av 
hälsoinformation342.  

Den uppföljning som sker av departementen, Vita Husets OMB och 
utvärderingsmyndigheten GAO styrs av den lagstiftning som finns. GAO:s uppföljning 
gäller framförallt implementering av program genomförda av departementen och OMB:s 
uppföljning kring e-government gäller också implementering av program och strategier på 
de olika departementen. Uppföljning av bredbandspolitiken rör främst insamling av 
statistik kring antal användare och företag. Den uppföljning som sker av oberoende 
tankesmedjor och akademi tycks vara mer användarfokuserad, dvs. man är mer intresserad 
av hur själva användandet av IT sker och nyttan med IT än av hur många som har tillgång 
IT. Mjukare variabler verkar vara mer intressanta. Detta beror säkert på uppdrag och syfte 
med de olika aktörernas IT-politiska arbete.  Mycket av de data som finns kring 
exempelvis bredband i USA handlar om tillgänglighet. ITIF och många med dem talar nu 
om ”broadband adoption” och att användandet bör blir bättre belyst snarare än fortsätta en 
infrastrukturs- och tillgänglighetsdebatt.343 

Japan344 

Organisation 
Inom den japanska regeringen finns det flera departement med ansvar inom det IT-
politiska området, t.ex. Ministry of Internal Affairs (MIC) som ansvarar för frågor kring 
kommunikation och Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). Men även 
departement som Ministry of Health, Labour and Welfare och Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) har uppgifter inom området.  

För att driva frågorna kring informations- och kommunikationssamhället bildade den 
japanska regeringen Strategic Headquarters for the Promotion of an Advanced 
Information and Telecommunications Network Society (IT Strategic Headquarters) i 
januari 2001. Dess uppgift formulerades enligt följande:  

The Headquarters' purpose is to enable all Japanese citizens to enjoy the benefits of the 
IT revolution and to comprehensively promote measures aimed at developing Japan 
into an internationally competitive "nation built on IT."  

Uppgifterna utvecklas i lagen Basic Law on Formation of an Advanced Information and 
Telecommunications Network Society som antogs i november 2000 vars syfte är att: 

To promote measures for forming an advanced information and telecommunications 
network society expeditiously and intensively, in light of the urgency to adapt ourselves 
to the world's rapid and drastic changes in the socioeconomic structure caused by the 
utilization of information and telecommunications technology.   

                                                 
342 ONC styrs genom Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act 
(HITECH Act) of 2009 och är organisatoriskt förlagt till Department of Health and Human 
Services. 
343 Intervju med ITIF, Robert Atkinson och Stephen Ezell, 23 oktober 2009. 
344 En ny japansk regering tillträdde i augusti 2009 och det är i dagsläget oklart om och i så fall hur 
organisation, genomförande och uppföljning av IT-politiken kommer att förändras. Uppgifterna i 
detta avsnitt bygger på de förhållande som hittills gällt.  
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An "advanced information and telecommunications network society" is a society in 
which people can develop themselves creatively and vigorously in all fields of activities 
by acquiring, sharing and transmitting a variety of information or knowledge on a 
global scale freely and safely through the Internet and other advanced information and 
telecommunications networks.345  

Dessutom tillsattes samtidigt ett IT Strategy Council med uppgift att ”carry out strategic, 
focused deliberations on the promotion of the IT revolution”. Redan 1994 hade dock 
Advanced Information and Telecommunications Society Promotion Headquarters 
etablerats inom regeringen.346  

IT Strategic Headquarters leds av premiärministern och har ett 30-tal ledamöter (ett stort 
antal ministrar samt representanter från universitet m.fl.).  

Det är i dagsläget något oklart om hur IT Strategic Headquarters kommer att fungera under 
den nya regeringen. Man har sedan den nya regeringen tillträdde inte haft något 
sammanträde.   

Strategi 
Den japanska IT-politiken har formulerats i strategiska planer där den första i raden av fyra 
presenterades 2001, e-Japan Strategy.347 I e-Japan Strategy fanns fyra prioriterade 
policyområden: Establishment of the ultra high-speed network infrastructure and 
competition policies, Facilitation of electronic commerce, Realization of electronic 
government, Nurturing high-quality human resources där fokus låg på 
infrastrukturområdet.  

Strategin uppdaterades 2003 i e-Japan Strategy II som i sin tur ersattes i början av 2006 av 
New IT Reform Strategy (med underrubriken: Realizing Ubiquitous and Universal 
Network Society Where Everyone Can Enjoy the Benefits of IT). 348 I strategin konstaterar 
man att man rör sig från en första fas då utvecklingen av infrastrukturen stod i centrum till 
en andra fas där fokus ligger på en effektiv IT-användning. I New IT Reform Strategy 
föreslås mål och åtgärder inom tre övergripande områden: 

1. The Pursuit of IT Structural Reform Capabilities vilket inkluderar IT-användning i 
olika sektorer, t.ex. e-förvaltning, e-hälsa, intelligenta transportsystem samt IT och 
miljö.  

2. Development of IT Infrastructure med åtgärder kring t.ex. IT-säkerhet, digitala klyftan, 
och kompetens.  

3. Provision of Valued Information to the World för att stärka Japans internationella 
konkurrenskraft.  

Parallellt med New IT Reform Strategy har MIC utvecklat strategin u-Japan där ”u” står 
för ”ubiquitous” (allestädes närvarande) med målsättningen att bli världens mest 
avancerade land inom IKT år 2010. 

Den senaste strategin från den japanska regeringen och som alltså tar över från New IT 
Reform Strategy presenterades i juni 2009, i-Japan Strategy 2015: Striving to Create a 

                                                 
345 http://www.kantei.go.jp/foreign/it/it_basiclaw/summary.html . 
346 http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/it/enkaku_e.html . 
347 http://www.kantei.go.jp/foreign/it/network/0122summary.html . 
348 För en utförlig beskrivning av New IT Reform Strategi och u-Japan se ITPS (2007). 
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Citizen-Driven, Reassuring & Vibrant Digital Society – Towards Digital inclusion & 
innovation. Strategin har tre prioriterade områden: (i) Electronic Government and Local 
Government, (ii) Healthcare and Health och (iii) Education and Human Resources. I den 
nya strategin konstaterar regeringen att även om det skett en utveckling av infrastrukturen 
och tjänster så är det fortfarande många som inte tar del av resultaten av denna utveckling. 
Något självkritiskt menar man att tidigare strategier i allt för stor utsträckning har fokuserat 
på tjänsteleverantörer och tillverkares perspektiv och att man haft en tendens att prioritera 
tekniken. Användaren har helt enkelt kommit i skymundan. Nu vill man i stället sätta 
användaren i centrum: “The new strategy must reflect on the problems of past strategies 
and be designed to create a digital society where all citizens (users) can accept human-
centric digital technologies developed from the perspective of citizens (users).” 349 

Uppföljning 
Uppföljning har varit en viktig del av de japanska IT-strategierna. Strategierna har 
utvecklats och konkretiserats i flera handlingsplaner, ”priority policy programs”, där 
prioriteringar görs och åtgärder, mål och ansvariga utpekas. I e-Japan Priority Policy 
Program 2002 fanns t.ex. en förteckning över totalt 318 åtgärder där samtliga hade ett 
utpekat ansvarigt departement och en uttalad målsättning.  

I samband med lanseringen av e-Japan Strategy II skapades en utvärderingskommitté inom 
ramen för IT Strategic Headquarters, ”Expert Committee on IT Strategy Evaluation”. 
Kommittén underströk betydelsen av att genomföra den s.k. PDCA-cykeln, Plan, Do, 
Check, Act (ett initiativ som kom från ledamöter från näringslivet). Sedan augusti 2006 
finns en kommitté, Expert Evaluation Committee on New IT Reform Stategy, som består 
av experter från privat sector med uppgift att utvärdera regeringens åtgärder och komma 
med förslag till nya prioriteringar mm.350  

I New IT Reform Strategy byggs ett tydligt system upp för respektive område (totalt 15 
områden) med  

• targets, 

• policies och  

• key evaluation points. 

Som ett exempel kan nämnas området ”Structural reform of healthcare through IT” där en 
av fem målsättningar (target) är följande: 

Drastically reduce healthcare insurance administrative costs through the complete 
computerization and online processing of medical insurance claims no later than the 
beginning of FY 2011 and use databases of medical insurance claim information for 
epidemiological purposes to promote preventive treatment and streamlining of national 
healthcare costs. 

Bland åtgärderna (policies) finns olika insatser för att underlätta elektronisk hantering av 
fakturor, försäkringshandlingar mm mellan vårdgivare, individer, apotek, försäkringsbolag 
m.fl.  

                                                 
349 i-Japan strategy 2015, sid. 5. 
350 IT Strategic Headquarters (2008) sid. 3. 
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Motsvarande key evaluation points är (i) Percentage of medical insurance claims 
processing handled online; (ii) Reduction in administrative expenses by medical 
institutions, screening and payment institutions, and insurers. 

För den årliga uppföljningen för 2009 finns totalt 154 indikatorer identifierade.  

Slutsatser 
I Japan har man arbetat mycket strukturerat med strategier som innehållit tydliga åtgärder 
och mål som har varit både tidsatta och haft ett identifierat ansvar. Modeller för 
uppföljning har utvecklats bl.a. med en särskild expertgrupp med fokus på utvärdering. Nu 
är dock osäkerheten stor om hur den nya regeringen kommer att arbeta med frågorna. En 
ny strategi presenterades strax innan valet och därefter har inga initiativ tagits och det är 
osäkert hur organisation, genomförande och uppföljning av IT-politiken kommer att ske.  
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