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Förord

Tempora mutantur nos et mutamur in illis
Tiderna förändras och vi med dem

Vi befinner oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett
digitalt samhälle. Digitaliseringen innebär att de saker som vi redan
gör kan göras på nya, digitala sätt och framför allt att helt nya saker
är möjliga att göra. Tillsammans med övriga samhällstrender som
globalisering och ökad konkurrens mellan länder, regioner och individer, en allt större mångfald och pluralism i befolkningen, en ökad
individualisering och urbanisering samt de miljö- och klimatutmaningar som världen står inför, innebär denna samhällsutveckling en
transformation. En transformation skiljer sig från en evolutionär utveckling genom att det handlar om en omvandling eller en övergång
till något annorlunda med helt nya förutsättningar för samhället
och människan.
I tider av genomgripande förändringar är det särskilt angeläget
att bygga upp bred kunskap om utvecklingen genom att lyfta fram
och tydliggöra olika perspektiv och aspekter på olika områden. För
att digitaliseringens möjligheter ska kunna användas på bästa sätt i dag
och i framtiden, men också för att de risker och utmaningar som
finns ska identifieras och uppmärksammas, behöver kunskap och
tankar om vad utvecklingen kan komma att betyda synliggöras och
utgöra underlag för diskussion och debatt. En ökad förståelse för
digitaliseringens inverkan på samhället och individen bidrar förhoppningsvis till att organisationer, verksamheter, företag och individer
ges möjlighet att på bästa sätt nyttja digitaliseringens möjligheter.
Att bygga upp kunskap inom områden där utvecklingen går fort
är komplext. Digitaliseringskommissionen har valt att under 2016
ta fram temarapporter inom fyra områden som transformeras av
digitaliseringen.

Dessa är:
– Temarapport 1 – Det datadrivna samhället
– Temarapport 2 – Livslångt lärande i det digitala samhället
– Temarapport 3 – Det sociala kontraktet i en digital tid
– Temarapport 4 – Digitalisering för hållbart klimat
Syftet med temarapporterna är att:
• fördjupa kunskapen om utvecklingen och vilka faktorer och
aspekter som har eller kommer att få betydelse (kunskapsuppbyggande)
• bidra till förståelse för/vara tankeväckande kring digitaliseringens påverkan på individ och samhället (främjande)
• bidra till innovativa eller nya lösningar på de identifierade utmaningarna (utvecklingsinriktat)
• utgöra underlag för Digitaliseringskommissionens analyser och
rekommendationer i slutbetänkandet som lämnas till regeringen
i december 2016 (policydrivande).
Digitaliseringskommissionen strävar efter att presentera kvalificerat
analysarbete på ett lättillgängligt sätt och att bidra till uppbyggnad
av policyrelevant kunskap och allmän debatt. Vi hoppas att temarapporterna kommer att ge ett mervärde för alla som är intresserade
av framväxten av det digitala samhället.
Denna temarapport Det datadrivna samhället handlar om vad
analys av stora mängder data innebär för vår kunskap om och förståelse av människan, samhället och miljön och vilka möjligheter och
utmaningar utvecklingen för med sig för individer, företag och den
offentliga sektorn.
Markus Bylund förklarar inledningsvis många av de termer som
används inom området datadriven digitalisering. Syftet är att ge en
tillräckligt god översikt och struktur så att läsaren ska kunna värdera
såväl möjligheterna som utmaningarna med datadriven digitalisering.
Darja Isaksson diskuterar vad begreppet infrastruktur betyder i
ett digitalt samhälle, och vilka grundläggande system och tjänster

som behöver tillhandahållas för att samhället och ekonomin ska fungera effektivt.
Erik Lakomaa fokuserar i sin artikel på företagens hantering av
kunddata, vilka risker datainsamling och spridning för med sig, vilka
krav det ställer på företagen samt hur företags olika sätt att agera på
detta område påverkar konsumenterna.
Anna Felländer, Stefan Fölster och Claire Ingram lyfter i sin
artikel fram att digitaliseringen ger upphov till ganska betydande
värden som i dag inte räknas in i BNP. De menar att det sker en dold
ökning av välståndet, som med tiden kan bli så omfattande att de
sedvanliga makroekonomiska instrumenten tappar betydelse, om
de inte uppdateras.
Mårten Blix, fil. dr i nationalekonomi, har bidragit med värdefulla
synpunkter på artiklarna och kommenterat dem vid ett seminarium
med författarna.
Författarna ansvarar själva för innehåll, slutsatser och policyrekommendationer i rapporten.
Redaktörer för temarapporten och ansvariga för det inledande
kapitlet är utredningssekreterare Anna Backlund och kanslichef
AnnSofi Persson-Stenborg.
Stockholm juni 2016
Jan Gulliksen
Ordförande
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Inledning

I dagens samhälle genereras enorma mängder data. Individer, företag
och andra organisationer har visserligen sedan länge samlat in data
för att följa upp och förbättra sina verksamheter, men på senare år
har insamlingen och analysen av data förändrats. I vårt digitaliserade
samhälle lämnar numera människor och saker ständigt digitala spår.
Dessa enorma mängder data passar inte längre in i traditionella databaser, utan det har utvecklats nya metoder för lagring och dataanalys.
Allt fler företag och offentliga aktörer ser att denna utveckling ger
stora möjligheter till innovation och ökad konkurrenskraft, till att
effektivisera offentlig sektor liksom till att öka vår kunskap om hur
människan, samhället och miljön fungerar. Data kan liknas med den
nya oljan för tvåtusentalet, och dataanalys är då förbränningsmotorn.1
En ökad tillgång till och användning av data utmanar samtidigt
regleringar och policy på många områden. Det berör allt ifrån frågor
om hur tillgång till öppna data ska säkras och hur integritets- och
konsumentskydd ska utformas, till en förändrad syn på hur delaktighet och jämlikhet kan definieras och utvecklas i ett datadrivet
samhälle.
I detta inledande kapitel ges en översikt över vilken betydelse
stora datamängder och dataanalys spelar redan i dag i samhället, vilka
möjligheter det finns till datadriven innovation i framtiden samt
utmaningar för att fullt ut dra nytta av dessa möjligheter.

1

Fritt översatt citat av Peter Sondergaard, senior vice president, Gartner Research.

13

Inledning

Stora datamängder och algoritmer är en del av vår vardag
Den mängd data som skapas, samlas in och analyseras ökar snabbt.
Redan 2012 uppskattades att 2,5 exabytes data (en triljon byte) skapades varje dag, och att volymen skulle fördubblas var 40:e månad.2
Begreppet big data kan på svenska översättas till stora datamängder.
Det saknas en officiell definition av begreppet, men en som ofta
används kommer från konsultföretaget Gartner. De menar att stora
datamängder har tre huvudsakliga egenskaper: volume (volym),
velocity (hastighet) och variety (variation/mångfald). Under senare
år brukar definitioner av begreppet även innefatta att de stora datamängderna kräver ny teknik och nya analysmetoder för att omvandlas till värde.3 Med stora datamängder menas i denna inledning
data som är mycket omfattande i volym och som kommer från många
olika datakällor och har olika format. Datamängderna kan både
bestå av tidigare insamlad data och av data som registreras i realtid.
Såväl individer, företag som offentlig sektor genererar data. När
en person t.ex. använder en mobiltelefon, söker på internet, lägger
upp foton på sociala nätverk eller betalar med kreditkort skapas data
som beskriver aktiviteterna. Företag och offentlig sektor samlar också
in uppgifter om sin organisation och sina processer. Men det är inte
bara mänskliga aktiviteter som genererar data. En stor mängd information kommer också från sensorer, t.ex. i trafikmiljöer eller i industriell produktion.
Utvecklingen påverkar processer för hur beslut fattas. Data
spelar numera en allt större roll som underlag för beslutsfattande,
både som stöd för beslut som människor tar men också som grund
för automatiserade beslut. Utvecklingen inom dataanalys har gjort
att det dessutom finns större möjligheter att göra datadrivna experiment innan beslut fattas. Beslutsunderlag kan också hämtas in från
helt nya källor, t.ex. via crowdsourcing där idéer, förslag eller information samlas in från ett stort antal människor.
Analysen av data för att hitta mönster och ta fram beslutsunderlag utförs i stor utsträckning av algoritmer. Algoritmer ingår i regel
i programvaror och består av instruktioner om vad som ska utföras,
med vad och i vilken ordning. Algoritmerna har blivit alltmer avan2

McAfee and Brynjolfsson (2012), Big Data: The Management Revolution. Harvard Business
Review.
3
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data Läst 2016-06-05.
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cerade, och kan innehålla funktioner för självlärande. I vår vardag
används stora datamängder och algoritmer redan i dag. Ett exempel
kan hämtas från musikbranschen, där flera företag erbjuder strömmad
musik. Ett sätt att särskilja sin tjänst på marknaden är att erbjuda
lyssnaren skräddarsydda personliga spellistor med ny musik. Bakom
en sådan spellista finns en algoritm som analyserar musikbloggar,
recensionssajter och tidningar där det skrivs om ny musik, och som
sedan analyserar vilka av musiktjänstens användare som tidigt lägger
till dessa låtar i sina spellistor. Från dessa spetsanvändares låtlistor
sätter algoritmen sedan automatiskt samman spellistor till övriga lyssnare, baserat på vilka sparade låtar och vilken smakprofil de senare
har. Spellistorna med ny musik finns bara tillgängliga en vecka, och
genom att även analysera om lyssnarna väljer att spara de nya låtarna, eller byter låt när det spelas något de inte gillar, kan rekommendationerna bli än mer träffsäkra.4 Det är inte förvånande att etablerade företag i dag investerar i analys av stora datamängder eftersom
de ser att det kan förändra och avgöra konkurrensförutsättningarna
i deras industrisektorer.
Ett annat exempel i vår vardag är algoritmer som utvecklats för
att varna resenärer för förseningar i tågtrafik, redan innan förseningen
har inträffat. Algoritmerna använder sig av historiska trafikdata för
att förutsäga hur stor förseningen blir och beräknar även effekter
på andra tåg. Det skulle också gå att kombinera historiska data med
information om resenärerna, för att t.ex. ge prioritet åt tåg med
många resenärer. På detta vis får trafikledarna bättre beslutsunderlag och resenärerna får bättre information om sin resa. Den som
använder översättningstjänsten Google Translate utnyttjar också
kraften i algoritmers analys av stora datamängder. Google valde i
sin tjänst att gå ifrån den traditionella metoden för översättning, som
gör en grammatisk analys av meningar och har regler för hur dessa
skulle översättas. I stället skrev de algoritmer som analyserar alla översättningar som finns på nätet för att hitta statistiska samband mellan
förekomst av ord och hur meningar är konstruerade. Intressant nog
nådde tjänsten ett tak där texterna inte längre förbättrades eftersom det började publicerades dåliga maskinöversättningar på nätet,
och dessa låg sedan till grund för algoritmernas analyser. Google
4
www.dn.se/kultur-noje/deras-robotar-vet-mer-om-din-musiksmak-an-du-sjalv/
Hämtad 2016-06-18.
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fick då dels ändra algoritmerna, dels via crowdsourcing ta hjälp av
människor för att få in fler exempel på korrekta översättningar.5
Datadriven innovation kan öka tillväxt och konkurrenskraft
Data och dataanalys används för att utveckla nya produkter, processer, marknader och organisationer, något som brukar kallas datadriven innovation. Det har blivit en av hörnstenarna för tillväxt på
2000-talet, med potential att avsevärt höja produktivitet, konkurrenskraft och social välfärd samt att effektivisera utnyttjandet
av resurser.6
Företag utvecklar innovationer baserade på analys
av stora datamängder
Hittills har it-sektorn varit ledande i att dra nytta av möjligheterna
med dataanalys. Men intresset ökar snabbt från andra delar av
näringslivet som ser möjligheter att utnyttja data i sin innovationsverksamhet. I tillverkningsindustrin använder företag sensorer på
produktionsutrustningen och de färdiga varorna för att samla in
och analysera data. Uppgifterna används bl.a. för att övervaka, effektivisera och automatisera produktionen, för service och eftermarknadstjänster, för att upptäcka behov av reparationer och service etc.
Ibland ingår data som en del av nya tjänster för befintliga och potentiella kunder och leverantörer. Ett exempel på detta är lastbilstillverkaren Scania, som ser att deras uppkopplade lastbilar genererar
omfattande mängder information i realtid, information som sedan
används för att skräddarsy tjänster till kunderna. Genom att exempelvis analysera hur förarna gasar, bromsar och låter motorn gå på
tomgång kan Scania fortsätta utveckla fordonen mot lägre bränslekonsumtion.7
Jordbruket är ytterligare en sektor som moderniseras tack vare
datadriven innovation, och som ser möjligheter att öka produktiviten och minska verksamhetens negativa miljöeffekter. Data samlas
5

http://digital.di.se/artikel/varfor-blir-google-translate-inte-battre Hämtad 2016-05-24.
OECD (2015), Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being.
7
www.scania.com/group/en/the-next-big-data-thing/ Hämtad 2016-05-23.
6
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in via sensorer, drönare, radar och andra teknologier för att ge detaljerad information om jordmån, näringsbrister, ogräs, skadedjur, solljus och skugga, fukthalt m.m. Analys av stora datamängder används
t.ex. för att göra rekommendationer om val av utsäde och gödselmängder, baserat på information om jordmån och lokala väderleksrapporter.8
Företag som använder analys av stora datamängder ökar arbetsproduktiviten snabbare än företag som inte gör det, visar ett ännu
begränsat antal studier. Studierna indikerar 5–10 procents snabbare
produktivitetstillväxt bland företag med datadriven innovation
(”DDI users”) jämfört med de som inte utnyttjar dessa möjligheter.
Resultaten kan dock inte generaliseras, eftersom effekterna varierar
beroende på sektor och ett stort antal andra faktorer, som tillgång
på kompetent personal och på relevant data. Dessutom lider studierna ofta av att de baseras på ett positivt urval av företag, varför
det behövs studier i stor skala för att bättre förstå de ekonomiska
effekterna av datadriven innovation.9
Datadriven innovation kan förbättra offentlig verksamhets
tjänster
Offentliga organisationer producerar och samlar in stora mängder
data för att utföra sina verksamheter, vilket gör offentlig sektor till
en av de mest dataintensiva i samhället. Men offentlig sektor är inte
bara en stor producent av data, utan även en stor användare av data
och analyser. Datadriven innovation kan bidra till att effektivisera
offentlig verksamhet och att utforma bättre välfärdstjänster. En
ökad användning av offentlig data kan också underlätta kontrollen
av förvaltningen, öka insynen och den demokratiska utvecklingen
samt göra privatpersoner mer delaktiga i beslut och processer. En
sådan utveckling förutsätter både att offentliga aktörer själva använder stora datamängder för att förbättra sin verksamhet, och att
de gör sin information tillgänglig och sökbar så att företag och
privatpersoner kan använda den, t.ex. för att utveckla nya tjänster.10
8

Megan Stubbs (2016), Big Data in U.S. Agriculture, Congressional Research Service.
OECD (2015), Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being.
10
Ibid.
9
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Offentliga aktörer data kan också kombinera egen intern data
med externa data för att utveckla tjänster eller policy. Ett exempel
är prognoser för utvecklingen på arbetsmarknaden. Forskare har i
olika studier visat att officiella prognoser om arbetslöshet kan förbättras och bli mer träffsäkra om de utnyttjar uppgifter från Google
om jobbrelaterade sökningar som görs i sökmotorn.11 Data kan också
hämtas enbart från nätet, t.ex. om officiella uppgifter skulle vara för
dyra att samla in eller inte kunna täcka det man vill beskriva, vilket
exempelvis är av intresse för statistikproducenter. Statistikutredningen pekar i sitt slutbetänkande på problemet med minskande svarsfrekvenser i statistiska undersökningar och statistikproducenterna
behöver hitta andra vägar för att komma åt information, t.ex. genom
att utnyttja den ökande mängd information som finns på internet.12
Data kan också ligga till grund för automatiserade beslutsprocesser, som i ett exempel från Pensionsmyndigheten som har effektiviserat sin ärendehantering av bland annat ålderspension. Myndigheten beslutar i så hög grad som möjligt om sina ärenden utan att
en handläggare behöver hantera ärendet. Effektiviseringen av ärendehanteringen har lett till att Pensionsmyndigheten i vissa delar har
kunnat halvera personalen som jobbar med denna typ av ärenden.
Havs- och vattenmyndigheten har också infört automatiserade beslut i en tjänst där yrkesfiskare sinsemellan kan byta tilldelade fiskemöjligheter och myndigheten kan automatiskt fatta beslut om förändringarna. I bägge fallen behövdes regelförenklingar för att få till
stånd dessa beslutsprocesser. I takt med att allt fler myndigheter
inför automatiserade beslutsprocesser finns det risk för att varje myndighet har sina egna regler om hur dessa beslut får fattas. E-delegationen har därför föreslagit att regleringen ska förenklas och att
förutsättningarna för e-förvaltning och för automatiserat beslutsfattande ska bli gynnsammare, så att det inte råder någon osäkerhet
om att beslut får fattas automatiserat.13

11
Se bl.a. D’Amuri och Marcucci (2015). The Predictive Power of Google Searches in Forecasting Unemployment http://www.econ.upf.edu/docs/seminars/marcucci.pdf och Askitas,
N. and Zimmermann, K. F. 2009. “Google Econometrics and Unemployment Forecasting”,
Applied Economics Quarterly.
12
Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB (SOU 2012:83).
13
Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering (SOU 2014:75).
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Regeringar arbetar för att främja öppna offentliga data
Den bärande tanken bakom att göra offentliga data tillgängliga är
att användningen av data kan skapa värde för användare både inom
offentlig och privat sektor. För den offentliga sektorn själv är viktiga värden att öka tranparens och öppenhet gentemot medborgarna,
liksom att öka verksamhetens effektivitet och träffsäkerhet. Genom
att göra data öppna behöver inte alltid den offentliga aktören själv
förutse vilka tjänster som skulle kunna tas fram utifrån data, utan
fler aktörer kan delta i utvecklingen. För den privata sektorn ger
öppna data således möjligheter för nystartade och etablerade
företag att utveckla innovationer och skapa ekonomiskt värde.
För att göra offentlig information mer tillgänglig har EU-kommissionen utarbetat det s.k. PSI-direktivet (Public Sector Information). Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna
använda offentlig information för att skapa nya produkter och
tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska så kallade
PSI-lagen, som trädde i kraft 2010-07-01.14 Lagen avser att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter och att förhindra att myndigheter beslutar om villkor för
hur handlingar får användas som begränsar konkurrensen. Kännedomen om och intresset för öppna data har ökat och flera svenska
myndigheter gör försök med öppna data. Däremot efterlyses högre
politiskt tryck på myndigheterna för att snabba på och utöka
arbetet.15 Enligt Open data index, som visar hur långt olika länder
har kommit inom öppna data, låg Sverige 2014 på 13:e plats av totalt
97 länder.16 Att det återstår en hel del arbete innan alla myndigheter
lever upp till syftet med PSI-lagen framgår av en enkätundersökning från Statskontoret från 2015. I den angav var femte myndighet
som besvarade enkäten att de inte känner till PSI-lagens syfte eller
vad lagen betyder för dem.17
Även OECD har publicerat rekommendationer för ökad tillgång
och mer effektivt utnyttjande av offentlig sektors information.18
14

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.
Vinnova (2014), Öppna data 2014. Nulägesanalys. VR 2014:04.
16
http://index.okfn.org/place/2014/ Hämtad 2016-05-29.
17
Statskontoret (2015), Myndigheternas arbete med vidareutnyttjande av information –
En nulägesbild.
18
OECD (2008), Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective
Use of Public Sector Information. C(2008)36.
15
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Hälso- och sjukvården – exempel på en sektor under förändring
Hälso- och sjukvård lyfts ofta fram som en sektor där det finns en
stor potential i datadriven innovation. Hälso- och sjukvården är
under press i ett samhälle med en stigande andel äldre, multisjuka
och där många drabbas av livsstilssjukdomar. Samtidigt finns ett tryck
på att minska utgifterna, öka produktiviteten och att erbjuda en än
mer patientspecifik vård.
Inom hälso- och sjukvården genereras mängder av data från journaler, röntgenbilder, sensorer, hälsoappar osv. Dessa uppgifter kan
användas för att förbättra vården för enskilda patienter, för att utveckla och styra sjukvårdens egen organisation, för att följa och förutse befolkningens hälsoläge i stort, arbeta förebyggande samt för
att förbättra forskningen. Patienterna är också själva i allt högre
utsträckning involverade i att generera data, t.ex. via appar och självtester, och de vill använda data och annan information för självdiagnoser och för att följa sin hälsa.
Ett exempel på hur hälso- och sjukvården har börjat utnyttja
analyser av stora data är att IBM:s programvara Watson används vid
behandlingscentret Memorial Sloan Kettering för att förbättra cancerdiagnostik och utforma individuella vårdplaner. Programvaran har
utvecklats för att förstå mänskligt språk, föreslå hypoteser och lära
sig kontinuerligt. Watson går igenom publicerat material från vetenskapliga tidskrifter och konferenser samt behandlingshistorik från
centrets tidigare patienter, och utifrån dessa data föreslår systemet
på några sekunder diagnos och ett vårdprogram för en enskild patient.
Läkaren får på detta sätt stöd i att fatta specifika och nyanserade
beslut, baserat på stora mängder forskningsresultat.19 Ytterligare ett
exempel hur dataanalys används är för att förutspå influensautbrott.
I USA samlar Center for Disease Control (CDC) in influensarapporter varje vecka från ett nätverk av läkare, laboratorier och
sjukhus. Data behandlas i CDC:s applikation FluView, och kan ge
en bild av hur influensan breder ut sig i landet, vilka patientgrupper
som drabbas, vilken typ av behandling som är mest effektiv etc.20
Datadrivna innovationer inom hälso- och sjukvården kan också
bidra till att nya vårdmodeller utvecklas, så att personer i ökad ut19
www.mskcc.org/blog/msk-trains-ibm-watson-help-doctors-make-better-treatment-choices
Hämtad 2016-06-20.
20
www.cdc.gov/flu/weekly/
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sträckning kan vårdas i sina hem och uppmuntras att ta ett personligt ansvar för att göra hälsosamma val i livet. Dataanalyser kan
också stötta sektorns arbete med ett kontinuerligt lärande, identifiering av best practise och ständiga förbättringar. Hälso- och sjukvården kan på så sätt bli mer proaktivt, arbeta mer förebyggande
och fokusera på livskvalitet och hälsa. Det förutsätter en ökad förmåga att samla in, dela och analysera hälsodata och även forskning
bl.a. kring preventivt arbete.21
Samtidigt är insamlingen och analysen av data inom hälso- och
sjukvården förenad med stora tekniska utmaningar och den reser
stora frågor, t.ex. kring sekretess och personlig integritet.
I Sverige arbetar eHälsomyndigheten inom området, med visionen
att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.
Analys av stora datamängder ger detaljerad information
om människors beteende
Hittills har diskussionen om stora datamängder inte i någon större
utsträckning berört vilken betydelse insamling och analys av data
har för utvecklingen av samhället i stort. Fokus har främst legat på
hur dataanalyser används för att fatta beslut i företag och i sociala
medier, och hur det påverkar den personliga integriteten. Ett resonemang om hur samhället påverkas förs dock av Alex Pentland,
forskare vid M.I.T. Media Lab. Han menar att den största betydelsen av big data är att det nu går att på detaljnivå studera människors
beteende i stället för deras åsikter. Informationen kan t.ex. vara
positionsdata från en persons mobiltelefon eller uppgifter om hur
kreditkort används. Det visar vad människor verkligen väljer att göra,
i stället för en åsikt de väljer att uttrycka, t.ex. på Facebook, i webbsökningar eller via valsedeln. Genom analyser av dessa data kan
forskare göra förutsägelser om enskilda personer, exempelvis om
det är troligt att de kommer återbetala lån, eller om de löper risk att
drabbas av diabetes. Tanken bakom detta är att en person är en del i
ett socialt sammanhang, vilket påverkar ens beteenden och vad man
tycker är normalt. Genom att analysera en del av en persons beteen21

OECD (2015), Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being.

21

Inledning

den och jämföra med övriga personer som ingår i samma sociala sammanhang kan man göra alla möjliga förutsägelser om den personen.22
Analyser av stora datamängder kommer alltmer handla om att
hitta samband mellan människor och samband mellan människors
beteenden och vilket utfall det ger, menar Pentland. Studier av finansiella bubblor är ett exempel på hur denna typ relationsanalys (connection analysis) kan användas. Där kan analyser av stora datamängder som beskriver människors beteende och nätverk ge en förståelse för hur de finansiella systemen fungerar och om de är stabila.23
Analyserna för alltså in människan i ekvationen, vilket bygger på en
insikt om att det är en förståelse för relationer och nätverk mellan
människor som är kärnan i att få saker som transportsystem, energisystem och finansmarknader att fungera effektivt. Marknader består
inte endast av algoritmer, de består av algoritmer och människor i
samverkan.
Statliga insatser och incitament kan i högre grad
bli individualiserade
De nya möjligheterna att analysera data på mikronivå skulle kunna
få betydelse för utformningen av statliga insatser och incitament.
De öppnar upp nya vägar för hur man kan tänka kring samhällets
funktion och organisation. Beslutsfattare behöver inte längre utgå
från aggregerade data och medeltal, utan kan utgå från specifika
personers beteende och deras individuella fysiska, ekonomiska och
sociala förutsättningar. Exempelvis kan man tänka sig att justera
bidrags- och stödnivåer för enskilda individer och företag utifrån
deras specifika förhållanden och behov. En sådan utveckling för samtidigt med sig frågeställningar om vad som är rättvist och jämlikt,
och om detta skulle accepteras av övriga medborgare och företag.
För att nå en acceptans kommer staten troligen behöva visa att detta
nya sätt att fördela medel på är träffsäkert, effektivt och ger positiv
samhällsnytta.

22

Pentland, Alex. ”Reinventing Society in the Wake of Big Data”. www.edge.org/conversation/
alex_sandy_pentland-reinventing-society-in-the-wake-of-big-data Hämtad 2016-05-04.
23
Ibid.
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Utmaningar
Sverige har en stark position inom analys av stora datamängder.
Svenska företag och den offentliga sektorn genererar och samlar
redan i dag in stora datamängder av hög kvalitet. Det finns också en
forskningstradition inom området både vad gäller grundforskning
och tillämpad forskning, t.ex. inom områden som dataanalys, molntjänster och nätverk. Det växer dessutom fram ett ekosystem av
små och medelstora tjänsteföretag som genererar data och riktar sig
till slutanvändarna.24
Det finns dock ett antal utmaningar som regeringar, företag och
andra organisationer behöver hantera för att fullt ut kunna utnyttja
potentialen med analys av stora datamängder och datadriven innovation. Det finns därmed behov av ett kontinuerligt statligt engagemang, vilket innefattar en systematisk kunskapsuppbyggnad, stöd
för offentliga och privata aktörers utvecklingsarbete samt stöd för
samverkan mellan aktörerna.
Regelverk behöver anpassas
Användningen av stora datamängder utmanar lagstiftning inom
många områden. EU lyfter i sin strategi för en datadriven ekonomi
fram att relevant lagstiftning och den politik som förs, t.ex. inom
områdena interoperabilitet, dataskydd, säkerhet och immateriella
rättigheter, måste vara datavänlig och leda till större rättslig säkerhet för företag och öka konsumenternas förtroende för datateknik.25
Regelverk kan också hindra företag och offentliga aktörer i deras
användning av databaserad analys. Som beskrivits tidigare har myndigheter behövt få till stånd förändringar i regelverk som styr deras
verksamhet för att kunna fatta automatiserade beslut. Ett annat
exempel är självkörande fordon, där det finns lagar som hindrar
självkörande fordon. Regeringen har därför tillsatt en utredning för
att anpassa detta regelverk.26
Från politiskt håll har det varit viktigt att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information från myndig24
The Swedish Big Data Analytics Network (2012), Big Data Analytics – A Research and
Innovation Agenda for Sweden.
25
COM(2014) 442 final, Mot en blomstrande datadriven ekonomi.
26
Regeringen (2015), Självkörande fordon på väg, Dir. 2015:114.
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heter för både kommersiella och ideella ändamål.27 Det rättsliga
regelverket kan dock framstå som komplext och ibland delvis motsägelsefullt. Det finns ingen sammanhållen reglering om vidareutnyttjandet av offentlig information och därför blir det aktuellt med
många olika regler, med olika inriktning och syfte. Vissa innebär att
myndigheter måste underlätta vidareutnyttjandet (regler som kräver
tillgängliggörande av information, regler som begränsar vilka villkor
för vidareutnyttjande som får uppställas etc.) medan andra regler
begränsar tillgängliggörandet eller förutsättningarna för vidareutnyttjande (t.ex. bestämmelser om personuppgiftsbehandling eller
upphovsrätt).28
Det kommer vara en utmaning att anpassa dessa regelverk och
deras uttolkning så att de är relevanta i ett datadrivet samhälle.
Se data som en del av en modern infrastruktur
Begreppet infrastruktur avser inte bara fysisk infrastruktur, utan i
ett datadrivet samhälle är data i sig en del av infrastrukturen. Stora
datamängder kännetecknas av att de är stora med avseende på volym,
hastighet och variation i källor och format, vilket ställer stora krav
på infrastruktur och interoperabilitet. EU beskriver i sin strategi
för en datadriven ekonomi att infrastrukturen behöver ha följande
egenskaper:29
Själva datamängderna behöver vara tillförlitliga och av god
kvalitet, vilket inkluderar öppna data som är allmänt tillgängliga för
att utveckla nya tjänster. Det ska inte finnas några irrelevanta hinder
för ett fritt flöde av data mellan olika sektorer, språk och landsgränser. Användare behöver också ha förtroende för tekniken, dataleverantörerna och de regler som gäller för dem.
Det behövs standardiserade och gemensamma format för insamling och behandling av data från olika källor, och det måste finnas
en interoperabilitet mellan sektorer och marknader som t.ex. energi,
transport, miljö, smarta städer, detaljhandel, säkerhet m.m.

27
Näringsdepartementet (2011), It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige,
N2011.12.
28
www.vidareutnyttjande.se/juridik-och-rekommendationer/regelverket/ Läst 2016-06-10.
29
COM(2014) 442 final, Mot en blomstrande datadriven ekonomi.
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Det behövs solida infrastrukturer, resurser och tjänster, som t.ex.
portaler för öppna data samt forskningsinfrastrukturer som stöder
datadriven innovation, snabb internetuppkoppling och tillgång till
stora och flexibla datorresurser. Här kan särskilt nämnas högpresterande datorsystem, gridteknik, molntjänster samt statistikinfrastruktur.
I Sverige gör olika offentliga aktörer satsningar på att utveckla
infrastrukturen för det datadrivna samhället. Exempelvis har Vinnova
en utlysning om datadrivna labb, som syftar till att öka den nationella kapaciteten att använda data i innovationer, och Stiftelsen för
Strategisk Forskning har en utlysning för att stimulera tvärvetenskaplig forskning om datamängder och beräkningsvetenskap av
betydelse för näringslivet och samhället.
Både teknisk och affärsmässig kompetens behöver förstärkas
Behovet av kompetens på alla nivåer kring analys och datahantering
ökar kraftigt. För att kunna dra nytta av potentialen med datadriven analys och innovation krävs både teknisk kompetens och
kompetens om hur en organisation ska tolka och generera nytta
utifrån dataanalyserna. Brist på kompetens har lyfts fram som ett
av de största hindren för datadriven innovation, och även företag
utanför it-sektorn behöver kompetens för att ställa om till en datadriven verksamhet. En studie visar att antalet specialister inom stora
data ökar med mer än 240 procent i Storbritannien under 2012–
2017.30 Även OECD har lyft fram att det saknas personal med utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, med särskild brist på statistiker och matematiker. OECD
framhåller dessutom att det är viktigt att utbildningssystemen stöttar
en förståelse för mänskligt beteende och sociala system, i syfte att
stärka en känsla av ansvar hos beslutsfattare som i framtiden grundar sina beslut på data.31 Utbildningar inom naturvetenskap, teknik
och humaniora behöver alltså samverka. Vidare finns det ett behov

30
e-skills UK (2013), Big Data Analytics – An assessment of demand for labour and skills,
2012–2017.
31
OECD (2015), Data-driven Innovation for Growth and Well-being, What Implications for
Governments and Businesses?, STI Policy Note, October 2015.

25

Inledning

av vidareutbildning inom stora datamängder och datanalys för
personer som redan är ute i arbetslivet.32
Diskussioner om vilka kompetenser som behövs i det datadrivna
samhället måste även ta hänsyn till att datadrivet beslutsfattande
och automatisering förändrar arbetsmarknaden som helhet. Många
av dagens yrken kommer försvinna eller förändras och nya yrken
kommer till.
Synen på integritet och säkerhet kan förändras
En förutsättning för att offentliga och privata aktörer ska kunna ta
till vara möjligheterna i det datadrivna samhället är förtroende. Tillit
är ett komplext begrepp som spelar en central roll i ekonomiska
och sociala interaktioner, och förtroendets huvudsakliga beståndsdelar är säkerhet och integritet för medborgare och konsumenter.33
När allt fler aktiviteter och beslut är automatiserade och databaserade så blir det nödvändigt att hantera säkerhetsfrågor. Säkerhetshoten har förändrats både i storlek och skala, de kan vara såväl
organiserade som icke-avsiktliga, och de kan orsaka stor skada i ett
datadrivet samhälle.
Samtidigt kan för stark säkerhet hindra innovation och utveckling
som bygger på ett öppet och dynamiskt flöde av data mellan olika
system, och där data ibland kombineras från nya källor. OECD
förespråkar därför ett skifte från en kultur med fokus på säkerhet,
till en kultur med fokus på riskhantering. Målet med riskhantering
är att öka sannolikheten att data ska generera ekonomiska och social
nytta, genom att minimera eventuella negativa effekter av osäkerhet
kring datauppgifternas tillgänglighet, integritet och sekretess.34
Utvecklingen mot ett datadrivet samhälle reser också frågor kring
hur den personliga integriteten kan skyddas. Även här behöver en
avvägning göras mellan den nytta medborgare och konsumenter
kan få av individualiserade tjänster och vad de anser är ett intrång i
den personliga integriteten. OECD pekar på att ett sätt att hantera
integritet i en datadriven ekonomi är att öka transparensen kring
32
The Swedish Big Data Analytics Network (2012), Big Data Analytics – A Research and
Innovation Agenda for Sweden.
33
OECD (2015), Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being.
34
Ibid.
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vilka uppgifter som samlas in och öka individens tillgång till och
kontroll över uppgifterna. Ett annat sätt är att främja självregering
så att organisationer som samlar in data använder uppgifterna på ett
ansvarsfullt sätt. Ytterligare en möjlighet är att stötta en kultur av
riskhantering, på samma sätt som inom säkerhetsområdet.35 Inom
EU införs under 2018 en ny EU-förordning om dataskydd, som
kommer ersätta den svenska personuppgiftslagen. Den nya förordningen ställer bl.a. strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.36

35
36

Ibid.
www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/
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Datadriven digitalisering
– översikt och strukturering
Markus Bylund

Inledning
Datadriven digitalisering är ett begrepp vars båda ingående termer
rymmer lika mycket hopp och förväntan som otydlighet. Brist på
förståelse och insikt i hur datadriven digitalisering fungerar medför
stora risker. Dels finns risken att möjligheter och förbättringspotential går om intet eftersom de förblir osynliga för beslutsfattare och
nyckelpersoner i samhälle och näringsliv. Dels finns risken för felriktade satsningar som begränsar eller helt omintetgör den potential
som området rymmer baserat på antingen övertro till tekniken eller
alltför stora rädslor kopplade till dess tillämpning. Avslutningsvis
finns risken för direkt skada eller förlust som ett resultat av att negativa effekter med tillämpningen av datadriven digitalisering förbises.
Avsikten med följande kapitel är att skapa en grundläggande förståelse för vad de båda termerna datadriven och digitalisering betyder, dels var för sig, dels tillsammans. Målet är att därmed erbjuda
en tillräckligt god översikt och struktur över området för att kunna
värdera såväl de möjligheter som utmaningar som följer dess tillämpning. Kapitlet innehåller även flera reflektioner kring några av de
utmaningar som hotar att begränsa den stora potential som datadriven digitalisering rymmer: är integritet ett reellt problem i sammanhanget och går det att lösa med hjälp av anonymisering; erbjuder
datadriven digitalisering en genväg till opartiska bedömningar och
avvägningar eller är det tvärtom ett hinder; och vilken effekt kan vi
förvänta att datadriven digitalisering har på etablerade maktbalanser
i samhället?

29

Datadriven digitalisering

Digitalisering, två begrepp i samma term
Det saknas inte målande bilder av vad digitaliseringen kan bidra till.
Debatter, diskussioner och marknadsföring pekar på en lång rad
potentiella samhällsförbättringar där digitaliseringen förväntas leda
till ett individualiserat, demokratiskt, klimatsmart och jämställt samhälle med trygga medborgare med stor samhällstillit och ökade möjligheter att ta initiativ, vara delaktiga och bidra till transparens. Förhoppningen är att digitaliseringen ska bidra till smarta städer och en
levande landsbygd, bland annat genom att organisera och förvalta de
offentliga verksamheterna genom rationaliseringar och effektiviseringar. Det offentliga kommer att få ökade möjligheter att begripa,
utveckla och styra komplexa system, som vården, så att de kan fokusera på bättre service till en lägre kostnad liksom på nya processer,
former och sätt att erbjuda service och välfärdstjänster till människor.
Digitaliseringen kommer att medföra helt nya förutsättningar för
näringslivet vilket leder till effektivare resursanvändning och ett
innovativt näringsliv. Den kommer innebära att fysiska varor blir
digitala tjänster samt leda till ökad efterfrågan i den lokala tjänstesektorn där den förmår att effektivisera, rationalisera och internationalisera tjänster. Traditionell produktion kommer att effektiviseras.
Vi kan även se fram emot ett nytt, diversifierat och föränderligt
arbetsliv med kontinuerlig utveckling av nya kunskaper och kompetenser. Högkvalificerade jobb kommer att skapa allt mer av värde
och därför ge än högre löner. Arbetsuppgifter kommer att automatiseras, digitaliseras eller utföras av robotar samtidigt som arbetskraft till det som inte kan automatiseras frigörs.
Beskrivningarna av möjligheter med digitalisering speglar många
förväntningar på vad digital teknik och dess användning kan och
kommer att bidra till. Det finns goda skäl att tro att mycket av det
som förutspås kommer att förverkligas, inte minst eftersom digitaliseringen redan har bidragit till många och omvälvande samhällsförbättringar. Men, att begränsa sig till ensidigt positiva beskrivningar
av förhoppningar om positiva effekter, vilket ofta är fallet, har sina
baksidor. En brist med att beskriva digitaliseringens förtjänster i
alltför breda penseldrag är att kopplingen mellan orsak och verkan
blir diffus. I ena änden finns data och digital teknik och i den andra
finns förväntningar om positiv förändring, men vad händer egentligen däremellan?
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Ett skäl till att digitalisering hanteras svepande och vagt är att
begreppet har två snarlika men ändå tydligt olika betydelser1. Den
första betydelsen handlar om att beskriva en analog signal med en
digital representation, på engelska benämnt som digitization. Den
andra betydelsen handlar om de förändringar i processer, organisation och system som användningen av digital teknik bidrar till, på
engelska benämnt som digitalization. Båda dessa rymmer såväl möjligheter som begränsningar som bidrar till att sätta ramar för vad som
går att uppnå med datadriven digitalisering.
Digitala representationer av analoga signaler
Det finns många fördelar med att representera signaler digitalt. Ettor
och nollor är enkla att spara i stora mängder. De kan enkelt transporteras och kopieras, om och om igen, till låg kostnad. Både data
och kod (program eller appar, i mer vardagligt språk) kan representeras digitalt vilket medför att såväl materialet som maskinen kan
lagras, mångfaldigas och distribueras i stor skala. Samma hårdvara,
eller dator, kan användas för många olika syften. Alla dessa egenskaper kretsar kring databearbetning av något slag, antingen som i
kommunikation av data eller som i analys eller förädling av detsamma. Samtliga egenskaper kan i grunden kopplas till kostnadseffektivitet och skalbarhet. Ju större del i en produktion som kan
digitaliseras, desto större blir dessa fördelar.
Digitaliseringen av musik utgör ett illustrativt exempel. Möjligheten att digitalisera akustiska ljudsignaler öppnar för kopiering av
musik utan kvalitetsförlust till försumbar kostnad. Det är möjligt
att transportera musiken över stora avstånd till många mottagare i
stor skala. Inspelning, eller mer specifikt digitalisering av analoga ljudsignaler samt dess lagring, är billigt jämfört med motsvarande analoga process. Transformationer av de digitalt fångade signalerna,
som när musik mixas eller kompletteras med effekter, är också
enklare än med analoga signaler vilket kräver dyra elektroniska och
mekaniska maskiner med mer begränsad användning. De direkta
konsekvenserna av digitaliseringen av musik är att fler kan spela in
1

Olika sätt att se på begreppet digitalisering beskrivs i flera av Digitaliseringskommissionens
betänkanden, se till exempel SOU 2014:13 (s. 28–29) och SOU 2015:28 (s. 97–98).
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och skapa musik, fler kan sprida den, och fler kan avnjuta den till
lägre kostnad än om musiken hade hanterats med analog teknik.
Digitalisering av analoga signaler är inte utan nackdelar. Upplösningen, eller detaljrikedomen, hos en digital signal har en tydlig
begränsning vilket analoga signaler normalt inte har, åtminstone inte
på samma sätt. Det gör att digitala signaler kan uppfattas som plattare
eller blekare än dess analoga motsvarighet. Att värdefull klangfärg
försvann i digitaliseringsprocessen var en vanligt förekommande
kritik av musik på CD-skivor jämfört med dess motsvarighet i vinyl
när de infördes. Möjligheten att digitalisera signaler och förflytta dessa
i tid och rum gör att risken är stor för förlust av sidoinformation
som är väsentlig för att kunna tolka signalen i ett relevant sammanhang. Detta är något som många tydligt upplever första gången de
deltar i ett videosamtal och förlorar tajming och samspel i kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det är inte unikt för digitalisering, men
de möjligheter som digitaliseringen öppnar för blottar utmaningarna
med förlust av signalers ursprungliga sammanhang på ett sätt som
inte är lika tydligt i analoga sammanhang. Ett snarlikt problem är
att digital information inte slits på ett synligt sätt och därmed saknar den patina som är vanlig vid analogt lagrad information. Det är
ofta en fördel, men det innebär även en informationsförlust som
ibland är betydelsefull. Vi använder ibland stigar i skogen för att
hitta rätt, vilket är detsamma som spår efter andra som har färdats
samma väg tidigare, eller väljer böcker och tidskrifter utifrån att de
ser att vara välanvända.
Hittills har dock fördelarna med att representera analoga signaler i digital form övervägt nackdelarna. Det gäller i synnerhet när
medvetenhet om brister med det digitala gör att dessa kan undvikas
eller kompenseras för på annat sätt. Mer allmänt bidrar övergången
från analogt till digitalt till nya möjligheter av mer generell karaktär,
som bättre möjlighet att skaffa sig koll på läget i tid och rum, att
kontrollera och styra skeenden, att optimera och effektivisera komplexa processer, att hitta avvikelser samt regelbundenheter i brusiga
eller stora datamängder och att matcha behov och efterfrågan.
Möjligheten att både utnyttja fördelarna med digitalisering och
undvika dess baksidor, och vid behov balansera dessa effekter, kräver
en god förståelse för kopplingen mellan det analoga och digitala.
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Datadrivna förväntningar
De generella möjligheter som digitala representationer av analoga
signaler medför öppnar i sin tur för förändringar av existerande
system, processer och organisationer inom en lång rad tillämpningsområden. Dessa transformationer utgör det centrala i den andra betydelsen av begreppet digitalisering. Enskilda branscher genomgick
stora förändringar som ett resultat av omfattande digitalisering redan
under 1980- och 1990-talen, som meteorologi där manuella analoga
mätstationer ersattes med automatiska digitala stationer. Dessa förändringar gjorde befintliga processer avsevärt billigare i drift på bekostnad av ett antal arbetstillfällen på de bemannade mätstationerna.
Digitaliseringen bäddade dessutom för en lång rad andra fördelar.
Inom meteorologi har skiftet inneburit fler mättillfällen på fler platser.
I kombination med nya typer av sensorer, bland andra satellitbaserade, och väsentligt bättre datorbaserad lagrings- och analyskapacitet,
så har prognosernas upplösning, längd och tillförlitlighet förbättrats.
Dessutom har tillgången till prognoser effektiviserats via internet
så att de allra flesta har tillgång till aktuella prognoser närsomhelst.
De sammantagna effekterna av digitalisering inom meteorologi är
alltså bättre prognoser till fler mottagare till en lägre kostnad. Data
är centralt genom hela transformationen: tillgång till mycket sensordata av olika slag från många platser, möjlighet att bearbeta stora
mängder data till prognoser och till slut leverera data som beskriver
dessa till slutanvändare.
I vissa fall var förändringar av de här slagen så pass värdefulla att
de tidigt motiverade de ganska stora investeringarna som krävdes
för att åstadkomma dem: dyra och tekniskt avancerade sensorer,
kommunikationsutrustning för insamling av sensordata och spridning av resultat, liksom lagrings- och beräkningskapacitet. Inledningsvis var det bara ett fåtal branscher där värdet av digitalisering
kunde motivera dessa höga investeringströsklar. Utöver meteorologi
var tryckeribranschen tidigt ute genom att fasa ut manuell typsättning med hjälp av desktop publishing-programvara, liksom mekanisk
tillverkning som övergick från ritningar med papper och penna till
datorstödd design och tillverkning (CAD/CAM-system). Sedan
dess har kostnaderna för alla delar i kedjan sjunkit dramatiskt samtidigt som tillgängligheten och kapaciteten har ökat. Resultatet är
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att investeringströsklarna för transformation genom digitalisering
numera är låga inom de flesta tillämpningsområden.
Kombinationen av goda möjligheter till positiv förändring till låg
kostnad har väckt stora förhoppningar om allt från ökade intäkter,
minskade kostnader, höjd produktivitet och rationellt resursutnyttjande inom breda lager i såväl näringsliv som offentlig sektor.
Nedan följer tre exempel på tillämpningsområden tillsammans med
logiken bakom förväntningarna på datadriven digitalisering.
Kundanalys inom handel. Kunder möter i dag handelsföretag via
många olika kanaler, mest framträdande är fysiska butiker, webbaserad e-handel och mobilt internet. Sammantaget genererar dessa kontakter mycket data av varierat slag från olika källor: webbloggar,
ekonomiska transaktioner, mobila besöksräknare, annonsering via
social media och webb, återkoppling via kundtjänst, med mera.
Samlad analys av all data förväntas bidra med värdefulla insikter om
kunderna. Hur de beter sig. Hur man kan få dem att handla mer.
Hur man enklast når dem. Ytterst handlar det om att få fler betalande kunder och att behålla dessa längre.
Operationell analys i såväl näringsliv som offentlig sektor. Genom
att samla och analysera data, ofta fragmenterad och ostrukturerad,
från loggar, sensorer och maskiner är målet att identifiera trender,
mönster och avvikelser i produktionsmönster. Förhoppningen är
att insikterna ska förbättra beslut, öka prestanda och spara resurser.
Dyr utrustning, arbetsintensiva processer eller kritiska system är särskilt lämpliga måltavlor. Ett exempel kommer från enheten MODA
(Mayers’ Office for Data Analytics) i New York som har till uppgift
att bidra till förbättrad verksamhet genom omfattande datainsamling och -analys. De har bland annat tillämpat sina insatser på förebyggande brandskydd. Genom att analysera statistik från tidigare
brandincidenter och -utryckningar lyckades de prioritera om sina
inspektioner så att de hittade 70 procent av de värsta överträdelserna under den första fjärdedelen av alla utförda inspektioner jämfört
med 21 procent innan analysen.
Stadsplanering är en komplicerad process med många inbyggda
målkonflikter och varierande perspektiv att ta hänsyn till. Ett av de
mål stadsplanerare försöker uppnå är en levande stad som stimulerar kreativitet och initiativrikedom till förmån för goda levnadsvillkor och innovationskraft. Det saknas inte teorier för hur städer
ska planeras för att åstadkomma detta. Ett exempel är att planera
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stadsdelar så att de tjänar flera olika syften vid olika tidpunkter på
dygnet, dag som kväll. Ett annat är att planera för mindre gator
med många tillfällen för fotgängare att mötas, med gott om andra
mötesplatser än hem och arbetsplats, som torg, parker och restauranger. Hittills har få av dessa teorier kunnat verifieras empiriskt.
Dels för att utmaningen är beroende av många olika variabler samtidigt, dels för att det har varit dyrt och svårt att få data av hög
kvalitet. Med hjälp av många olika nya datakällor, som kollaborativa digitala kartverktyg, social media och mobiltelefonanvändning,
som alla kan bidra med information om hur människor rör sig, vad
de gör, och när, är det möjligt att komplettera traditionella datakällor
om landanvändning, boendestatistik, med mera (Nadai et al. 2016).
Förutom verifiering av befintliga teorier är förhoppningen att tekniken ska utgöra ett kompletterande verktyg för mer lokal- och
situationsanpassad vägledning inför dyra infrastruktursatsningar med
mycket lång livslängd.
Än så länge handlar datadriven digitalisering mycket mer om förväntningar än om välbeprövade metoder med verifierbara resultat,
åtminstone sett som en generell metod. Potentialen finns där i många
branscher och tillämpningsområden. Hur väl det fungerar beror
dock på många olika faktorer. Att sätta sin tilltro till en metod som
endast testats i begränsad skala i helt andra sammanhang, med andra
förutsättningar än den aktuella, är vanskligt. Datadriven digitalisering behöver baseras på en mycket god förståelse för möjligheter
och begränsningar med datainsamling, bearbetning och analys. Det
kräver också kompetens för att bedöma om analysresultaten verkligen har potential att leda till den transformation som eftersträvas.
Data, information och kunskap
I vardagligt bruk används ofta begreppen data, information och
kunskap närmast synonymt. Det finns flera olika definitioner på alla
tre begrepp som också delvis är överlappande. Det finns dock goda
skäl att beskriva de som tre olika men nära besläktade begrepp.
Data betraktas som den mest grundläggande komponenten av
de tre, och kan definieras som symboler som representerar signaler
av något slag. Enligt denna definition är det oklart om data är användbar eller ej. Information skiljer sig från data såtillvida att den är
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konstaterat användbar. Den hjälper till att besvara frågor som vad,
vem, var, när, hur många, och så vidare. Eller med andra ord, information är data som tilldelats mening. Genom att vidare processa,
strukturera eller ordna information så kan det leda till kunskap. Det
kräver att informationen sätts i ett sammanhang av erfarenheter,
värderingar och omgivningsbeskrivningar för att skapa nya erfarenheter, upplevelser eller information.
Följande talserie kan illustrera det vi med ovan definition kallar
för data.
[−2.7, −2.8, 0.2, 5.2, 10.9, 14.7, 17.7, 16.2, 11.4, 6.5, 1.8, −1.7]
Utan annan information om datamängden kan vi bara konstatera
att det är ett antal symboler från det arabiska talsystemet som sammantaget uttrycker värdet från tolv distinkta signaler. Mer än så
kan vi inte säga utan ett sammanhang som berättar något mer om
signalernas uppkomst. Genom att tillföra kunskapen att talserien
representerar månadsmedeltemperaturen uttryckt i grader Celsius,
listade i ordningsföljd med den första signalen avseende månaden
januari, så har datamängden fått mening – vi har fått information.
Om vi dessutom sätter informationen i ett sammanhang tillsammans
med en annan kunskap så kan vi använda informationen i datamängden för att få ny kunskap. Om vi exempelvis tänker oss att sammanhanget är bilkörning, och att vi dessutom känner till att is är
halt och att vatten fryser vid temperaturer under 0 grader Celsius,
då har vi tillägnat oss den nya kunskapen att det sannolikt är halt på
vägarna under månaderna december till februari. Om vi dessutom
vet att temperaturen normalt varierar en hel del utifrån medeltemperaturerna så kan vi gissa att risken för halka även är stor i
november och mars.
Ovanstående exempel är trivialt men representativt för en stor
mängd datasammanhang där nya datamängder förhållandevis enkelt
kan leda till ny kunskap. I många fall är dock övergångarna från
data till information, och information till kunskap, betydligt otydligare och svårare att få till. Med alla nya möjligheter till såväl datainsamling som -analys och -bearbetning är det lätt att skapa höga
förväntningar på den kunskap som kan skapas utifrån nya stora
datamängder. I vissa fall infrias dessa förväntningar, men i många
kommer de i stället på skam. Det är en svår utmaning att skilja de
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båda fallen åt, i synnerhet på förhand. Det finns dock många exempel på att situationer där misslyckanden att nå målen kan vara svåra
att upptäcka ens i efterhand. Det senare kan bara botas genom en
bättre förståelse för vad datadriven digitalisering egentligen är, vad
det går ut på och vad som är rimligt att vänta sig i slutändan.

Data, data, data, …
Datadriven digitalisering utgår från data: stora och små data, snabba
och långsamma data, hög- och lågdimensionella data, värdefulla och
icke värdefulla data, flyktiga data och data som behåller värde över
tiden. Och så vidare. Kort sagt, data kan se ut och uppträda på
många olika sätt. I dataålderns barndom under 1950- och 1960-talen
var lagringskapacitet oerhört dyrt och exklusivt. För att spara lagringsutrymme valdes därför det data som skulle hanteras av datorer
ut med stor omsorg. På samma sätt fanns det goda skäl att hitta
kompakta representationer av det som skulle bearbetas för att spara
ytterligare lagringsutrymme, vilket exempelvis tog sig uttryck i vanan
att lagra årtal med endast två siffror. Något som ställde till det
rejält i samband övergången från 1900-tal till 2000-tal då år 99 övergick i år 00 och åldersdifferensen mellan något sentida fenomen
och något äldre plötsligt kunde bli negativ. Den absoluta merparten
av all information som producerades i samhället var under lång tid
analog även efter att datorer ökade i popularitet och användning.
Fjärrkommunikation skedde företrädesvis via analog telefoni och
hand- eller maskinskrivna brev. Media var under lång tid alltjämt
analog i både radio, TV och tryckt form.
Det var då. Sedan dess har datorer och lagring har blivit allt
mindre, billigare och energisnålare. I kombination med internets
snabba tillväxt sedan början av 1990-talet så har det bidragit till en
exponentiell tillväxt i digital dataproduktion. I början av 2000-talet
inträffade brytpunkten då mängden digitalt lagrad information översteg mängden analogt lagrad information. Sedan dess har det digitala
ökat kraftigt på bekostnad av en krympande analog lagringsvolym.
Det kryllar numera av målande beskrivningar av hur mycket digital
data som produceras, i synnerhet inom social media. Googles VD
Eric Schmidt påstod i en kommentar från 2010 att det då tog två
dagar att skapa lika mycket digitalt lagrad information som mänsk-
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ligheten hade skapat genom historien fram till 50-50-brytpunkten,
och avsåg då såväl analog som digital information. Dataanalysföretaget Domo bidrog med några uppskattningar i augusti 2015 med
följande ungefärliga produktionstakt per minut: fler än 200 miljoner
skickade ebrev, fyra miljoner Google-sökningar och lika många gillaklick på Facebook-inlägg, 300 timmar uppladdad video på Youtube,
300 000 snaps via Snapchat och något fler kvitter på Twitter2. Listan
kan göras mycket längre, och siffrorna ökar i allt snabbare takt.
Datakarakteristik
Dagens enorma dataproduktion skapar ett behov av mer finkornig
beskrivning av datamängders olika egenskaper och särdrag. Innan
digitaliseringen tog fart på allvar, fram till 1970-talet ungefär, var
registerdata dominerande. Goda exempel är folkbokföringsuppgifter och statistik i olika former, det senare ofta i rejält aggregerad form
för att spara lagringsutrymme. Att använda manuella pappersregister
som metafor för att beskriva digital data var naturligt, eftersom en
av de första stora uppgifterna för datorer var automation av tidigare
analoga register. Metaforen var så väletablerad att den utgjorde
grunden för Sveriges, och världens, första nationella datalag 19733.
Till skydd för enskildas personliga integritet föreskrev den att inga
dataregister med personuppgifter skulle få inrättas och föras utan
tillstånd av Datainspektionen.
Registermetaforen är alltjämt relevant, men endast för en mycket
liten delmängd av all digitalt hanterad data. Det finns helt enkelt
inga tydliga vinster med att likna dagens stora mängd digital media
med ljud, bild och video, liksom sensordata, trafikdata, transaktionsdata, med mera, vid register i pappersformat.
Stora data, eller big data på engelska, har under flera år varit ett
lika populärt som missbrukat begrepp för att beskriva de nya möjligheter som många hoppas på i och med ökad förmåga till insamling
och bearbetning av data. Det finns egentligen ingen bra definition
av vad som menas med stort i begreppet, mer än en allmän och
diffus avgränsning uttryckt som datamängder som är så stora att
2
3

https://www.domo.com/blog/2015/08/data-never-sleeps-3-0/
SFS 1973:289.
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traditionell databehandling inte är tillräcklig. Facebooks fyra miljoner gillaklick per minut är tillsammans med all annan data som skapas
i samband med att över en miljard individer använder tjänsten ett
bra exempel på stora data. Detsamma gäller klimatdata och data
från DNA-sekvensering. Den exponentiella tillväxten i datavolymer till trots så är dock många datamängder fortfarande små i ljuset
av den gängse avgränsningen. Icke desto mindre kan de innehålla
intressant information som bidrar till ny kunskap.
Volym och mängd är således förhållandevis trubbiga instrument
för att beskriva datamängder, inte minst för att det i det närmaste
finns en oändlig variation i vad data kan beskriva. Registerdata har
med tiden kompletterats med data som beskriver i stort sett all form
av text och skriftlig information; bild, ljud, och video i en uppsjö av
kvaliteter; social information i form av relationer mellan individer
och reaktioner på deras yttranden; fysiska fenomen av olika slag i
allt från meteorologisk och biometrisk data till data från maskiner
och produktionssystem. Den stora variationen i vad data beskriver
bäddar för betydande skillnader mellan olika datamängder.
Skillnaderna är inte minst viktiga för att förstå graden av osäkerhet
i hur väl data, till exempel en temperaturmätning, stämmer överens
med verkligheten. Denna osäkerhet kan bestå i avvikelser och direkta
fel, men även ofullständig och inaktuell data. Den kan vara svår att
upptäcka eftersom datamängden ofta är separerad från källan i både
rum och tid. Oren och felaktig data är ett stort och växande problem i både näringsliv och offentlig sektor, som genom extraarbete
och dåliga beslut och beräknas leda till mycket stora kostnader
liksom dålig arbetsmiljö och annat lidande. Det saknas studier av
bra kvalitet som på ett konstruktivt sätt kvantifierar dessa konsekvenser, men de ekonomiska riskerna bedöms i allmänhet vara
höga. I en studie av användning och upptag av datakvalitetsverktyg
genomförd av Gartner svarar de deltagande företagen att de uppskattar kostnaderna som härrörs från bristande datakvalitet till i
genomsnitt USD 14,2 miljoner årligen (Friedman & Judah 2013).
Ett alternativt sätt att beskriva data är att se till hastigheten med
vilken ny data produceras och levereras. Hög dataproduktionshastighet kan leda till mycket stora datavolymer, men bara om den
producerade datamängden behöver lagras i sin helhet. Ofta kan analysen av dataströmmen ske löpande, exempelvis i jakt på förändringar i ett dataflöde, vilket leder till låg volym men stora behov av
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hög analyskapacitet. På samma sätt utgör komplexiteten i en datamängd en faktor som uttrycker såväl möjligheter som utmaningar i
samband med analys och förädling. Enklare sammanhang, som en
temperaturmätning över tiden, kan beskrivas i ett fåtal dimensioner
(två stycken: temperatur och tid). På samma sätt kan geografisk
information i sitt enklaste utförande beskrivas i fyra dimensioner
(längd, höjd, bredd och tid). I takt med att antalet sammankopplade datakällor ökar så kan även antalet dimensioner i datamängden
bli mycket stor, inte sällan räknas de i tusental eller mer.
Metadata
En term som ofta förekommer utan vidare definition eller diskussion
i datasammanhang är metadata. Termen avser data som på något vis
beskriver annan data. Ett vardagligt exempel är information om
digitala fotografier. Det kan handla om kvaliteteter i själva bilden
som dess upplösning och färgdjup, eller omständigheter kring själva
skapandet av bilden som kamerans brännvidd, bländare och slutartid vid fototillfället. Det kan också handla om sammanhanget i vilket
bilden fotograferades, som tidpunkt och plats. All denna information skapas av kameran i fotograferingsögonblicket och lagras tillsammans med bilden i en och samma datafil. Ytterligare metadata
kan tillföras senare, som motiv eller vilka personer som är med på
bilden, antingen manuellt av en människa eller automatisk som ett
resultat av maskinell analys. Syftet med metadata i bilder är deskriptiv för att skapa ett mervärde där informationen följer bilden genom
dess livslängd. En annan slags metadata har en mer begränsad livslängd. Syftet här kan vara strukturellt som att beskriva data under
transport eller lagring, exempelvis ett meddelandes längd eller organisation.
Metadata kan ses som sekundär och perifer i jämförelse med den
datamängd som metadata beskriver. Men i många fall visar sig just
metadata ha värden som består mycket längre än dess tilltänkta livslängd, inte sällan på helt oförutsedda sätt. Av det skälet är begreppet åtföljt av ständigt återkommande värdeladdade kontroverser.
En anledning till det är att metadata ofta är ett fokusobjekt i övervakningssammanhang. Flera regleringar för brottsbekämpande ändamål tar sikte på just metadata snarare än de dataobjekt de är satta
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att beskriva. Exempelvis tid, plats och avsändare för ett meddelande
som skickas mellan olika individer. Ett syfte med att begränsa sig
till metadata är att minska kränkningen av integritet som övervakningen befaras leda till genom att utesluta innehållet i meddelandet
från övervakning. Det går dock att utläsa en stor mängd information enbart från metadata, även avseende innehållet i meddelandet,
med kvarstående stor risk för kränkning av de övervakades integritet.
Tid och plats för produktion av ett dataobjekt är bra exempel på
metadata som har långt många fler tillämpningar än vad som ursprungligen avses. Sådan metainformation från stora mängder fotografier i öppna bildarkiv som Flickr och Panoramio har exempelvis
använts för att härleda vanliga turistattraktioner i stora städer, liksom vilka rutter turister oftast använder för att ta sig mellan dessa
(Zheng, Zha & Chua 2012).
Öppna data
En överväldigande majoritet av all data som produceras har begränsningar i vem som får tillgång till den och hur den får användas.
Media som nyheter, böcker, film och musik distribueras mot betalning i någon form, och de får normalt inte dupliceras eller spridas
vidare av mottagaren, i vart fall inte utan begränsningar. Dessutom
är tillgången ofta behäftad med kostnader. Social media, som meddelanden i Twitter, är ofta fria för användarna att ta del av. Men om
man vill få tillgång till alla meddelanden som produceras i tjänsten,
liksom metadata som exempelvis var och när de producerade, så
sker det normalt mot betalning och med begränsningar i hur de får
användas. Öppen data handlar om motsatsen och beskriver således
ingen kvalitet i datamängden eller dess källa utan handlar om frihet
att använda den fritt utan begränsande restriktioner. Formella definitioner av begreppet saknas, men de allra flesta innefattar återanvändning som en given frihet. Det kan exempelvis handla om redigering
av en bild, eller användning av ett ljud i en musikproduktion. Fri
vidare spridning inkluderas också, men oftast med begränsningen att
upphovsmannen ska uppges vid spridningen liksom att spridningen
ska ske med samma rättighet som ursprungsdata distribuerades med.
Det senare innebär att det inte är möjligt att ta betalt för data som
helt eller delvis skapats med hjälp av öppen data.
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Det finns många argument för varför öppen data är bra varav få
är generellt tillämpliga. Många anser att data som har sina rötter i
grundläggande biologiska eller fysiska strukturer, som exempelvis
organismers genetiska material, tillhör mänskligheten i stort och att
det därför inte kan skyddas av upphovsrätt eller begränsas i spridning. Mycket data produceras med offentliga medel, antingen som
en del i offentlig verksamhet eller via offentligt finansierad forskning i akademi och näringsliv. Enligt ett EU-direktiv från 20034 ska
all data som offentlig verksamhet tillgängliggör vara fri för alla att
återanvända. Rätten och spridningen får inte utformas så att den
diskriminerar någon enskild, och den får inte behäftas med avgifter
som överstiger kostnaden för reproduktion och spridning. Många
länder har tagit god tid på sig att fullt ut implementera direktivet i
nationell lagstiftning, inklusive Sverige, men sedan några år tillbaka
blir alltmer offentligt producerad data publikt tillgänglig. Det finns
även goda skäl att tro att felaktig data, eller så kallad dataröta, har
större chans att blir rättad om många har tillgång till datamängden
än bara ett fåtal.
Möjligheten för alla och envar att på ett enkelt sätt ta del av,
vidareförädla och själv sprida offentliga data är värdefull av flera
skäl. Ett handlar om att modellen har potential att skapa en positiv
innovationskraft där uppfinningsrikedom och skaparglädje leder till
en uppsjö av kreativ och användbar användning som skapar värde
på många nivåer i samhället: ekonomiskt, socialt och demokratiskt.
Ett annat handlar om att delandet i sig är förtroendeskapande i relationen mellan offentliga institutioner och både medborgare och
näringsliv, och att det bidrar till såväl större delaktighet i offentliga
processer som ett medskapande som är positivt och utvecklande
för samhället i stort.
Personlig data
Personliga data, eller personuppgifter som de benämns i regleringssammanhang, avser data som direkt eller indirekt kan kopplas till
en individ. Exempel på data som med stor precision går att koppla
till enskilda individer är namn, personnummer och adress. Foto4

EU-direktiv 2003/98/EC, även bekant under namnet PSI-direktivet.

42

Datadriven digitalisering

grafier som innehåller identifierbara personer är exempel på data
med indirekta kopplingar till individer. Såväl metadata som trafikdata innehåller ofta information som går att koppla till geografiska
positioner, vilket gör det möjligt att skapa detaljerade spår av hur
individer rör sig mellan och inom olika platser. Denna praktik underlättas ytterligare av användning av direkta positioneringsmekanismer som GPS i smartphones och sportklockor.
Personliga data skyddas genom en mängd olika regleringar för
att på olika sätt hjälpa individer att värna sin integritet5, exempelvis
personuppgiftslagen6, kreditupplysningslagen7 och lagen om elektronisk information8 som var och en reglerar olika tillämpningsområden. Generellt gäller att det inte är tillåtet att samla in, behandla
och sprida personliga data utan varje enskild individs medgivande.
Personen det gäller har även rätt att ta del av data som kan kopplas
till ens person och få den korrigerad om den är felaktig. Hantering
och spridning av ostrukturerad personlig data, som exempelvis namn
på personer i löpande text på en blogg eller i en tidningsartikel, är
tillåten även utan omnämnda personers direkta medgivande.
Vissa uppgifter anses vara särskilt känsliga, det gäller sådana som
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som
rör hälsa och sexualliv. Det är enligt personuppgiftslagen förbjudet
att hantera känsliga personuppgifter, men i vissa undantagsfall är
det ändå tillåtet. Lagring av personuppgifter för hälso- och sjukvårdsändamål är ett exempel på ett undantag som gör hanteringen
laglig. För all hantering av känsliga uppgifter gäller dock hårdare
krav på säker datahantering än för andra uppgifter. Personuppgiftslagen kommer 2018 att ersättas av en ny EU-förordning om dataskydd9, den allmänna dataskyddsförordningen, men även den nya
förordningen erbjuder ett särskilt skydd för känsliga uppgifter.

5

Det finns gott om litteratur som behandlar integritet kopplat till data och digitalisering,
men få texter erbjuder breda och multifacetterade diskussioner på temat. För två undantag se
Bylund (2013) och Nissenbaum (2010).
6
SFS 1998:204.
7
SFS 1973:1173.
8
SFS 2003:389.
9
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
(allmän dataskyddsförordning).
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Det är lätt att förledas att tro att det är enkelt att avgöra om
enskilda dataobjekt går att koppla till en individ eller inte, liksom att
de datamängder som innehåller sådana objekt skulle vara få i relation till övriga. Många enskilda fall har dock bevisat motsatsen. Det
finns i själva verket gott om datamängder som till synes inte innehåller referenser till individer men som ändå innehåller dataobjekt
med personliga kopplingar. En anledning till detta är att mycket
data på ett eller annat sätt produceras som en konsekvens av mänsklig aktivitet, som social interaktion via webb eller telefon, men även
fotografier, köptransaktioner och elförbrukning.
En vanlig metod för att göra datamängder med personliga kopplingar hanterbara utan direkta individuella medgivanden, vilket lagstiftning oftast kräver, är att anonymisera datamängden. Det handlar
oftast om att tvätta bort identifierbar information från datamängden
helt och hållet genom att ta bort alla identifierare i datamängden.
Det låter sig göras om värdet i datamängden består även helt utan
kopplingar till individer. Ett exempel är en automat som räknar
antal passager in och ut från en butik. En alternativ metod för att
anonymisera data är att byta ut identifierare som namn och personnummer mot andra identifierare som var för sig inte går att koppla
till någon individ. Det krävs om värdet i datamängden är beroende
av kopplingar till människor som dock inte behöver vara kända individer. Ett exempel är en automat som räknar antal återkommande
besökare i en butik.
En stor utmaning för båda dessa varianter, men i synnerhet den
senare, är att det i många fall är förhållandevis enkelt att använda
annan känd information för att avkoda anonymiseringen och återidentifiera enskilda dataobjekt. I vissa fall låter sig hela datamängder
återidentifieras. En telefonkatalog är ett bra exempel på en datamängd som är användbar för ändamålet, eftersom den bidrar med
information som kopplar individer till platser som hem och arbetsplats. Det är utomordentligt svårt att på förhand utesluta att en
anonymiserad datamängd inte går att återidentifieras på något sätt.
Vid en studie baserad på tre månaders kreditkortsdata från drygt en
miljon personer lyckades forskare vid MIT i USA visa att det räcker
med data från fyra transaktioner per person för att återidentifiera
hela 90 procent av individerna (de Montjoye et al. 2015).
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Datakällor
Under tiden då register var den dominerande metaforen för lagring
av data var i princip all dataproduktion analog, varefter den mer
eller mindre manuellt matades in i digitalt format. I takt med att
mängden digitalt lagrad information har ökat så har även själva produktionen blivit alltmer digital. I dag lagras en överväldigande andel
av all ny data digitalt redan från början. Fysikaliska signaler som
temperatur och tryck, men även mer sammansatta intryck som ljud
och bild, är ursprungligen analoga fenomen. I modern datahantering
konverteras de dock till digitalt format tämligen omgående utan
analog mellanlagring. En mycket stor mängd data produceras även
helt digitalt, utan att någonsin ha passerat analog form. Det gäller
all data som uteslutande baseras på digital data eller uppkommer
som ett resultat av digitala transaktioner.
Media i bred bemärkelse är i dag i stor utsträckning digital i alla
led, från produktion till lagring, distribution och konsumtion. Tryckt
media som böcker och tidningar, liksom radio, är de mest framträdande undantagen där senare delar i kedjan alltjämt är analog.
Inom digital media har webben som distributionsplattform en mycket
framträdande roll. Dels för dess totala dominans avseende amatörproducerad media i form av bloggar och egenproducerad musik och
film. Dels för att traditionell media i allt högre utsträckning går
över till webbaserad distribution i samklang med stora förändringar
i mediakonsumtionsvanor.
Media i sin helhet står för en betydande del av all lagrad och
distribuerad digital data. En annan stor komponent är kommunikation i form av epost, social media samt röst- och videosamtal. De
digitala plattformarna för kommunikation och socialt umgänge har
växt exponentiellt sedan webben gjorde internet populärt med början
under 1990-talet. Mobiltelefoni, och framför allt mobilt internet i
kombination med smartphones, har bidragit med ytterligare bränsle
till utvecklingen. I dag uppskattas en knapp tredjedel av världens
befolkning ha tillgång till internetuppkopplade smartphones med
social interaktion som en av dess främsta tillämpningar. Röst- och
videosamtal, liksom epost, lagras normalt inte på lång sikt. I vart
fall inte centralt. Det gäller inte data som produceras i social media
som Facebook och Twitter med flera. Där får man räkna med att
meddelanden, kommentarer och gillaklick lagras och används för
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analys under mycket lång tid framöver. Att radera denna information är komplicerat och ibland omöjligt.
Internet, och då främst social och traditionell digital media, har
bidragit till att skapa digitala rum i vilka människor numera utför
många av de handlingar som tidigare var bundna till fysiska rum och
platser. Vi umgås, roar oss, arbetar, handlar, gör affärer och mycket
mer i dessa nya digitala rum, i stor utsträckning på samma sätt som
vi tidigare har gjort det i de fysiska rummen. Andra förutsättningar
hos de digitala rummen, med möjlighet till kommunikation över
stora avstånd och till många samtidigt, har dock bidragit till snabb
spridning och upptag av nya vanor med kraftigt utökade nätverk
som följd. Framför allt geografiskt men även sett till volym. Dessa
digitala rum har på många sätt utvecklats parallellt med de fysiska
rummen, endast hoplänkade via individer och organisationer.
Sakernas internet, eller internet of things på engelska, är en term
som beskriver företeelsen att koppla ihop fysiska och digitala rum
via sensorer och aktuatorer av olika slag. Sensorer för att registrera
signaler som representerar allt från temperatur till rörelse och biometriska data, liksom aktuatorer för att reglera belysning, öppna
dörrar och styra inomhusklimat, förses i allt högre utsträckning med
koppling till internet. Analysföretaget Gartner uppskattade i en
färsk analys att antalet saker i sakernas internet under 2016 skulle
uppgå till fler än 6 miljarder10. Om fyra år är prognosen fler än
20 miljarder saker. Precis som med datadriven digitalisering i allmänhet så finns det många förväntningar avseende de värden som sakernas internet kommer att bidra till11. Många är säkerligen överskattade, men om man ser till betydelsen för samhällsutvecklingen som
det digitala har bidragit med hittills, och då företrädesvis i digitala
rum separerade från våra fysiska, så är det inte en alltför vild gissning
att sammanlänkningen mellan det fysiska och digitala rymmer mycket
stora möjligheter. Under alla omständigheter så kommer sakernas
internet att bidra till en mycket omfattande digital dataproduktion
med sikte på allt möjligt som händer i vår fysiska miljö.
En annan växande datamängd är de restprodukter som skapas
som ett resultat av digitala transaktioner av en mängd olika slag.
10

www.gartner.com/newsroom/id/3165317.
Se exempelvis rapporten The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype
från McKinsey Global Institute, www.mckinsey.com/business-functions/businesstechnology/ our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world.
11
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Kreditkortköp, elenergianvändning, passage genom vägtullar, liksom
en mängd andra aktiviteter i fysiska rum skapar bestående avtryck i
form av digitala loggar och noteringar. Detsamma gäller händelser i
digitala rum, som webbsökning, besök på bloggar och nyhetsplatser
samt gillaklick i social media. De är alla datakällor i sin egen rätt. I
vissa fall skapas data för stunden, som vid datakommunikation då
information om ett meddelandes storlek, dess avsändare och mottagare fastställs för att säkerställa transport av meddelandet. I andra
fall har syftet en längre tidshorisont, som när trafikdata från mobiltelefonanvändning lagras för att säkerställa ett betalningsunderlag
vid fakturering av kund. I åter andra fall upptäcks ett mer bestående värde i dessa tillfälliga data, varefter de lagras under längre tid
än vad ursprungsändamålet kräver. Statens krav på telekomoperatörer att lagra trafikdata för brottsbekämpande ändamål utöver det
som krävs för fakturering, den så kallade trafikdatalagen12, är ett
sådant exempel. Gemensamt för alla varianter av trafikdata är att de
anses vara mycket värdefulla för en många olika ändamål, inklusive
övervakning, marknadsföring och optimering av exempelvis resvanor.
Sammantaget finns det en stor och variationsrik mängd källor till
digital dataproduktion i vår omgivning. De allra flesta är osynliga
för ögat liksom för de flesta människors medvetande. Det finns lite
som talar för att utvecklingen med allt fler källor kommer att plana
ut. Troligare är att vi kommer få se en allt kraftigare tillväxt i både
variation och antal.
Tekniker för databearbetning
Det förekommer en stor mängd tekniker och metodskolor som används för att bearbeta och söka värde i datamängder av olika slag:
databrytning, artificiell intelligens, deep learning, artificiella neuronnät, statistisk analys, mönsterigenkänning, genetisk programmering,
är några av många termer som förekommer i såväl teknisk som mer
vardaglig litteratur. Gemensamt för alla är att de handlar om processer och system för utvinning av kunskap ur såväl strukturerad

12

Ingår i lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389.
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som ostrukturerad data. Alla har sin grund i tillämpad matematik,
ofta med framträdande inslag av statistiska metoder.
Maskininlärning
Maskininlärning är ett samlingsbegrepp för algoritmer13 för att mer
eller mindre automatiskt skapa modeller som beskriver någon egenskap i en datamängd – ett sätt för datorer att lära sig från data utan
program som exakt beskriver vad de ska göra. Intrycket blir att
resultatet kan liknas med inlärning av mänskligt eller biologiskt slag.
Dessa algoritmer utgör på ett eller annat sätt centrala komponenter
i många av de tekniker och metodskolor som handlar om databearbetning.
Maskininlärning kan användas för att lösa ett antal grundläggande matematiska problem. Vid klassificering skapas en modell som
kan användas för att sortera indata i ett antal förutbestämda kategorier. Vid klustring skapas en modell för att sortera indata i icke
förutbestämda kategorier. Vid regressionsanalys är målet att givet en
bekant variabel hitta en funktion som beskriver dess beroende av
en eller flera obekanta variabler.

13
Mer vardagligt kan det matematiska begreppet algoritm liknas vid ett recept, som i en kokbok, eller mer generellt en struktur, för att lösa matematiska problem.
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Figur 1

Illustration klassificering
Utmaningen handlar om att hitta en matematisk funktion,
representerat som linjen i grafen, som kan skilja de svarta punkterna
från de vita

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning#/media/File:Svm_max_sep_hyperplane_with
_margin.png

Figur 2

Illustration klustring
Utmaningen handlar om att hitta gruppera indata som hänger ihop i
kluster. I exemplet har algoritmen hittat tre separata kluster
(markerat i gult, rött och blått)

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis#/media/File:Cluster-2.svg
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Figur 3

Illustration regressionsanalys
Utmaningen handlar om att hitta en funktion, representerat som
linjen i grafen, som utgör en approximation av en datamängd i två
eller fler dimensioner

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis#/media/File:Linear_regression.svg

Det finns flera olika sätt som maskininlärning kan gå till på. Vid
övervakad inlärning presenteras algoritmen med ett antal exempel
på datapunkter och deras motsvarande rätta svar. Efter tillräckligt
många exempel kan algoritmen med viss säkerhet förutse rätt resultat givet datapunkter som den inte stött på tidigare. Metoden kräver
att man har en känsla för vad man vill få ut redan när man startar
träningen, exempelvis olika förutbestämda kategorier i en svarsrymd.
Det behövs även tillgång till exempel på datapunkter och deras motsvarande rätta svar, vilka kan vara svåra att få tag på. Klassificering
är ett problem som kan lösas med övervakad inlärning.
Vid oövervakad inlärning visas inte några exempel på korrekta
kopplingar mellan indata och resultat utan algoritmen ska enbart
utifrån förevisade datapunkter hitta användbar struktur i data, exempelvis ordning eller gruppindelning. Metoden är användbar när man
inte vet vad man letar efter och på förhand inte kan säga vilka alternativa svar som indata kan ge upphov till, liksom när man vill ta
fram ny kunskap från data. Klustring är ett problem som man lösas
med oövervakad inlärning.
En tredje variant, reinforcement learning, kan ses som en slags
kombination av de två ovanstående. Det används i föränderliga
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situationer där algoritmens beteende behöver förändras över tiden,
exempelvis vid interaktion med en dynamisk omvärld. Genom att
kontinuerligt utvärdera och återkoppla de beslut algoritmen fattar
förändras den över tiden. Medan det finns likheter mellan reinforcement learning och både övervakad och oövervakad inlärning så finns
det också en viktig skillnad. Vid de båda senare är målet att identifiera likheter och skillnader i indata medan det i den förra är att
skapa ett föränderligt beteende i en dynamisk miljö.
Dessa tre problemlösningsutmaningarna klustring, klassificering
och regressionsanalys illustrerar grundläggande problem som man
kan lösa med maskininlärning, men ett stort antal besläktade och
specialiserade varianter förekommer. Sammantaget handlar dessa om
att skapa system med förmågan sortera och ordna data, förutse variationer och förändringar i dataströmmar, hitta avvikelser i datamängder, och så vidare. Dessa kan sedan tillämpas inom en mängd olika
områden i allt från programvara som spelar avancerade spel som
schack och go baserat på en motspelares drag, kör ett fordon givet
signaler från sensorer som detekterar egenskaper i fordonets omgivning eller uppmärksammar hälso- och sjukvården på annalkande influensaepidemier utifrån många individers webbsökningar på temat.
Centralt i alla resonemang är dock förekomsten av (1) någon
slags modell av ett fenomen och (2) en algoritm som givet (3) indata
kan producera (4) resultat med utgångspunkt från modellens beskaffenhet. I maskininlärningens barndom för 40–50 år sedan krävdes
mycket handpåläggning och manuellt arbete för att skapa dessa
modeller. Det kunde handla om kodning av regler i schack eller omfattande systematisering av beroenden och relationer i tillverkningsprocesser i så kallade expertsystem. Med bättre algoritmer, mer
minne och processorkraft, och framför allt tillgång till alltmer data,
har gränserna för hur mycket av modellbygget som måste göras
manuellt på förhand krympt drastiskt. I dag finns många exempel
på tillämpningar som helt drivs av data.
Beräkningskraft och lagring av data
I dataålderns barndom var både beräkningskraft och lagringskapacitet mycket resurskrävande. De var dyra i inköp och underhåll, tog
stor plats och krävde mycket energi för drift. Resultatet blev stora
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centraliserade datorhallar för hantering av ett begränsat antal problemlösningar till ett fåtal aktörer. I takt med att processorer och minnen
blev mindre, mer energisnåla och billigare att tillverka så flyttade lagring och beräkning ut till persondatorer och såväl tillämpningsområden som antal användare ökade kraftigt. Dagens tillämpningar,
som baseras på mycket stora datamängder och väldiga behov av
beräkningskraft, har tvingat fram en återgång till centraliserade anläggningar eftersom kapaciteten i enskilda datorer, även kraftfulla
sådana, inte räcker till. Dessa anläggningar, så kallade datacenter,
möjliggör även en högre grad av kostnadseffektiv tillförlitlighet
(redundans, säkerhetskopiering, skalskydd, med mera) jämfört med
distribuerade lösningar. Dagens datacenter är baserade på många
men billiga datorer och de är utvecklade för att kunna växa i storlek
utan att komplexiteten blir ohanterlig. De kan hantera såväl stora
som små problem av många olika slag kostnadseffektivt och de kan
tjäna många olika aktörer samtidigt.
Molnbaserade lösningar är närbesläktade med datacenter såtillvida att en lösning anses vara molnbaserad om den till skillnad från
lokal lagring och beräkning i servrar, desktops, laptops och telefoner
hanteras i datacenter i stället. Vid små och medelstora behov köps
oftast denna kapacitet av en leverantör av molntjänster. Det fungerar
bra för aktörer vars beräkningsbehov är så små att de inte motiverar
investering och drift av ett eget datacenter. Dessutom möjliggör
det flexibilitet för kunder vars behov av beräkningskraft och lagring
ändras snabbt. Vid större behov är det dock vanligt med egen datacenterkapacitet. Stora leverantörer av social media som Google,
Microsoft och Facebook utgör typiska exempel på aktörer som
driver egna datacenter för molnbaserade lösningar i stor skala. Men
även företag utanför IT-branschen som H&M och IKEA har stora
behov av lagring och beräkningskraft och driver datacenter i egen
regi.
Övergången till stora anläggningar med många, ofta tiotusentals,
datorer och stor lagringskapacitet ställer nya krav på mjukvara och
problemlösningsstrategier. För att kunna dra nytta av att ha många
datorer samtidigt (så kallade beräkningskluster) och kunna lösa
problem baserat på mycket stora datamängder behövs metoder för
att dela upp problem i mindre delar och lösa de var för sig på var
sitt håll. Vissa aktörer, som exempelvis Google, har utvecklat egna
system för effektiv distribuerad problemlösning. En vanligt om-
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nämnd produkt i sammanhanget är Hadoop, vilket är ett mjukvaruramverk baserat på öppen källkod för distribuerad lagring och beräkning av mycket stora datamängder på stora beräkningskluster.
Ramverket innehåller komponenter för distribuerade filsystem,
algoritmer för att bryta upp stora beräkningsproblem till mindre
delproblem, samt funktioner för att skapa tillförlitlighet i problemlösningen.
Databrytning
Databrytning, eller data mining, är en term som ofta förekommer i
databearbetningssammanhang, ofta som om det vore en teknik i sig
själv. Det är dock snarare ett användningsområde som handlar om
att tillämpa maskininlärning och statistisk analys för att hitta mönster
i stora datamängder. Det finns många sammanhang där databrytning
spelar en viktig roll eller bidrar med nyckelkomponenter, exempelvis för kundsegmentering inom handel och övervakning för att
förhindra kortbedrägerier. Uppsala Monitoring Centre14 har en lång
tradition av att framgångsrikt tillämpa databrytning på miljontals
medicinska biverkningsrapporter som samlas in via WHO Programme
for International Drug Monitoring. Syftet är att identifiera hittills
okända kausala samband mellan medicinanvändning och allvarliga
biverkningar.
Databrytning bygger på en process om fyra steg: hypotes, data,
analys och utvärdering. Vid helt förutsättningslös databrytning kan
hypotessteget plockas bort, åtminstone i en första vända. Därefter
följer datainsamling och tvätt av data, varefter analys baserat på
maskininlärning eller statistisk analys tar vid. I det avslutande steget
utvärderas resultatet med avseende på förväntat värde. Processen är
typiskt iterativ med många upprepningar av ovanstående steg med
inslag av förfinade hypoteser, ny datainsamling eller omstrukturering och nya analyser. Visualisering av data i de olika stegen är en
viktig komponent då datavolymerna typisk är mycket stora och
ostrukturerade. Området rymmer en stor mängd tekniker för att
visuellt åskådliggöra olika egenskaper i stora och spretiga datamängder.
14

www.who-umc.org
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Figur 4

Illustration av visualisering
Exempel på en visualisering av ett socialt nätverk som synliggör
både dess struktur och dynamik. Nätverket är baserat på George R.
R. Martins bok A Storm of Swords där färgen illustrerar tillhörighet i
social gemenskap, storleken på noderna individernas betydelse i
boken och storleken på bågarna vikten av deras inbördes relationer.

Källa: Andrew Beveridge, med benäget tillstånd av Mathematical Association of America

Artificiell intelligens
Ett annat begrepp som förtjänar särbehandling är artificiell intelligens,
eller mer vardagligt AI. Begreppet myntades redan 1955 av data- och
kognitionsforskaren John McCarthy med betydelsen “vetenskapen
och tekniken att skapa intelligenta maskiner”. Vad som utgör intelligens i maskiner är dock ett högst rörligt mål. Därför används även
ibland den något retsamma betydelsen av AI som “det som AIforskare ägnar sig åt”.
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AI var ett populärt begrepp på 1960-talet och genererade stora
forsknings- och utvecklingsanslag. De tillämpningar som tekniken
bidrog med var maskiner som hade förmågan att spela enkla spel och
lösa matematiska problem baserat på inlärning och träning. Sedan
dess har termen varierat stort i popularitet i flera omgångar. På
senare år talas det återigen mycket om AI som begrepp, som i anslutning till Googles arbete med självkörande bilar, i Facebooks
användning av sin interna AI-plattform för att förutse vilket innehåll varje enskild användare är intresserad av och i Apples röstbaserade digitala tjänst Siri. Ett aktuellt exempel som illustrerar hur begreppet används i dag är lanseringen av den artificiella advokaten
Ross som utnyttjar AI-plattformen IBM Watson för att skapa något
som liknar en mänsklig advokat avseende kommunikation och
problemlösningsförmåga15.
Rent allmänt finns ett antal egenskaper eller förmågor som ofta
är närvarande när något marknadsförs som AI, inklusive förmågan
att tolka och använda naturligt språk i kommunikation, att postulera
hypoteser som ett resultat av kommunikation med omgivningen,
att aktivt beforska och söka stöd för hypoteser, och slutligen att
komma fram till slutsatser baserat på allt ovanstående. Egenskaperna tillåter att maskiner kan lära av sina erfarenheter och öka sina
förmågor över tiden.
En stor utmaning med begreppet är att det är beroende av en högst
flytande förståelse för begreppet intelligens som saknar en klar och
entydig definition. Kombinationen av otydlighet och snabba framsteg inom området har utgjort en grogrund för höga förväntningar
på framtida utveckling inom AI. Begrepp som singularitet, som beskriver den hypotetiska situationen då AI är så avancerat att det
leder till en kedjereaktion av självförbättrande algoritmer och i slutändan en superintelligens som vida överstiger mänsklig intelligens,
diskuteras flitigt inom såväl datavetenskap som mer filosofiska fora
(se exempelvis Eden et al. 2012). Andra har en mer nedtonad syn på
utvecklingen och menar att utvecklingen visserligen rymmer många
fantastiska möjligheter, men att tekniken inte på något sätt bör,
eller ens går att, jämföras med mänsklig intelligens.16 Alldeles oaktat
15

http://futurism.com/artificially-intelligent-lawyer-ross-hired-first-official-law-firm/
Se exempelvis Robert Epsteins essä Your Brain is not a computer,
https://aeon.co/essays/your-brain-does-not-process-information-and-it-is-not-a-computer.
16
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vilken betydelse man vill lägga i begreppet så har dock alla AI-tillämpningar en gemensam faktor, de bygger på grundläggande matematiska problemlösningsmetoder med koppling till maskininlärning
och tillgången till stora datamängder, beräkningskraft och lagringskapacitet. Vad som faller inom respektive utanför begreppets ram
är därutöver helt upp till betraktaren att bestämma.

Sammanfattning och reflektioner inför framtiden
Datadriven digitalisering handlar i grunden om två sammanlänkade
komponenter. Den ena handlar om styrkor som kommer av digitalisering av analoga signaler vilket möjliggör omfattande och kostnadseffektiv datainsamling och -bearbetning. Den andra handlar
om förmågan att tillämpa resultaten från databearbetningen för att
skapa ny kunskap med potentialen att förändra system, processer
och organisation till det bättre.
Infrastruktur för datakommunikation och låga priser på sensorer
och annan elektronik har sänkt de ekonomiska trösklarna för omfattande datainsamling inom många tillämpningsområden. Teknik
och metoder för databearbetning, inklusive datorer och lagringskapacitet till låg kostnad, har väsentligt höjt analys- och beräkningskapaciteten. Inte bara i datacenter, utan även i persondatorer,
smartphones, och andra mindre datorer.
Databearbetning beskrivs ofta med en retorik som för tankarna
till mänsklig, ibland övermänsklig, intelligens. Lärande maskiner,
artificiell intelligens och superintelligens är några av de termer som
bidrar till denna bild. I grund och botten handlar det dock om tillämpad matematik för att lösa grundläggande problem som klassificering, kategorisering och kurvpassning. Det förekommer stor variation
bland de matematiska metoder som används för att kunna hantera
många olika typer av data i allt större mängd och högre takt. Ibland
med fantastiska resultat i allt från självkörande bilar till identifiering
av komplicerade samband mellan faktorer som bidrar till svåra sjukdomar. Men grunden för problemlösningen är densamma över hela
linjen. Den stora förtjänsten med databearbetning kommer sig av
tillgång till stora mängder data och av förmågan att skapa ordning
och struktur i densamma.
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Det fulla värdet i data infinner sig dock först när data kan leda
till information som i ett specifikt sammanhang kan leda till användbar kunskap. Detta steg kräver stor förståelse för den aktuella
omgivningen, liksom väl underbyggda idéer om vilka transformationer som kunskapen kan leda till. Det senare gäller såväl önskade
som oönskade förändringar. Medan den första delen, den som
handlar om datainsamling och -bearbetning, har upplevt en mycket
kraftig utveckling de senaste decennierna så har delen som handlar
om vilka transformationer som kan och bör följa därav utvecklats i
betydligt mer blygsam takt.
Datadriven digitalisering rymmer en enorm potential för positiv
förändring och utveckling inom många olika tillämpningsområden.
Det kräver dock mycket och gedigen kompetens för att förverkligas,
dels inom databearbetning och -analys, dels gällande de transformationer som väntas följa. Bristande förmåga att hantera såväl önskade som oönskade effekter sätter för närvarande käppar i hjulen för
många av de fantastiska möjligheter som datadriven digitalisering
har potential att bidra till. Det är väsentligt att dessa hanteras
skyndsamt och väl, annars riskerar en del av potentialen att gå om
intet. Kapitlet avslutas med en översikt över några av de utmaningar som är mest angelägna att hantera.
Stora heterogena datamängder är svåra att överblicka och förstå
i sin helhet. Avancerade verktyg för analys och visualisering av sådana kan därför skapa ett närmast magiskt intryck när mönster och
korrelationer mellan olika delar av datamängden framträder. I sådana
sammanhang är det lätt att skapa falska eller överdrivna förhoppningar om vad tekniken kan bidra till. På samma sätt kan en omotiverad optimism om framtida förändringar obstruera och effektivt
dölja viktiga andra viktiga aspekter.
De omfattande globala klimatutmaningarna har lett till stora behov av att minska vårt energiberoende, bland annat genom lägre
elenergiförbrukning. Tillgången till allt billigare elenergimätare med
hög upplösning och granularitet har sedan nära ett decennium tillbaka närt idén att visualisering av energiförbrukning har möjlighet
att påverka människors vanor och beteende med minskad förbrukning som följd. Tanken är lika tilltalande som enkel. Tyvärr så är
förändring av vanor och beteende långt ifrån enkelt eftersom det
styrs av en stor mängd faktorer, inte minst sociala, institutionella
och regulatoriska. Att göra människor medvetna om deras energi-
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användning har därför inte den omvälvande positiva effekten som
idén utlovar. En bred tillämpning av modellen riskerar däremot att
skapa ett antal högst negativa effekter, i synnerhet om tekniken
kopplas till olika ekonomiska eller sociala förmåns- och belöningssystem. Det riskerar att skapa sociala sorteringsmekanismer där de
som av en eller annan anledning, som bristande ekonomi, kompetens
eller tillgång till tid, inte kan ta del av de fördelar som användningen av systemet är kopplat till. Det hindrar tyvärr vare sig forskare
eller beslutsfattare i både näringsliv och offentlig sektor att förorda
modellen samtidigt som dess eventuella negativa konsekvenser sällan
undersöks närmare.
Oönskade effekter av datadriven digitalisering är ofta svåra att
upptäcka, inte minst på grund av dess oöverblickbara natur. Det har
en familj i Kansas fått erfara efter att under nära 10 år blivit hemsökta av allt från poliser som söker efter narkotika och barn som
rymt hemifrån till lurade konsumenter som brutit sig in och vandaliserat gården i jakt på hämnd. Under lång tid kunde ingen förstå
varför familjen ständigt utsattes för dessa trakasserier. Till slut lyckades en redaktör vid mediabolaget Fusion förstå sambandet17. Det
visade sig att en tjänst för att positionera IP-adresser av en slump
hänvisade alla 600 miljoner amerikanska IP-adresser med okänd geografisk position till just den utsatta gården i Kansas. Anekdoten
illustrerar två stora problem med stora och heterogena datamängder. Dels utformades positioneringssystemet så att misstaget kunde
ske. Problemet hade exempelvis gått att undvika genom att peka
okända adresser till platser mitt i sjöar i stället. Dels förlitade sig
många, från myndighetspersoner till brottslingar, på information
från en tjänst som inte alls var avsedd att användas på det sättet och
därför inte levererar information med den kvalitet som användningen kräver.
Data är makt är ett populärt uttryck med mycket substans, men
möjlighet att analysera och förädla data till information och kunskap innebär ännu mer makt. Ännu så länge så är det få som har
både kompetens och resurser att göra det i betydande skala, vilket
innebär en stor risk för maktobalans mellan olika aktörer i samhället. Här finns en oro för att vissa aktörer utnyttjar obalansen på
ett ojuste sätt. Utöver att stora datamängder är svårgripbara så är
17

http://fusion.net/story/287592/internet-mapping-glitch-kansas-farm/
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de även svåra att se, åtminstone för de allra flesta. Det medför att
även maktobalansen mellan de som kan och inte kan dra nytta av
data i sig är svår att identifiera. Det senare riskerar att leda till
minskad tillit mellan enskilda, näringsliv och offentlig sektor, eftersom ovisshet är en stark orsak till oro och ängslan.
Det förekommer initiativ som syftar till att synliggöra datainsamling och skapa tydliga villkor som reglerar förhållandet mellan
de som bidrar med data och de som använder den. Crowdsignals.io18
är ett exempel som fokuserar på varierad longitudinell insamling av
data från smarta telefoner och klockor. Syftet är att skapa en plattform för delning där såväl de som bidrar med data som de som använder den är fullt synliga i alla steg. Transparens av det slaget är ett
viktigt förtroendeskapande verktyg. Det är dock även viktigt med
verktyg som hjälper fler enskilda och andra aktörer att analysera
och förädla data, vilket är betydligt mer ovanligt.
Rättvisa och opartiskhet är dygder i många sammanhang. Det
gäller för media och nyhetsrapportering, relationen mellan enskilda
och det offentliga, liksom en lång rad andra sammanhang inom
näringsliv och offentlig sektor. Det finns en tendens att tillskriva
algoritmer och stora datamängder en högre grad av opartiskhet än
system som baseras på mänskliga beslut. Ett tydligt exempel är den
upprörda debatten som följde påståendet att Facebook diskriminerar konservativa nyheter i sin automatiska nyhetsrapportering19, en
debatt som har sin grund i antagandet att urvalet av nyheter skulle
vara helt rättvist för alla inblandade, från alla tänkbara perspektiv,
bara för att det till stor del är datadrivet. Det finns tvärtom goda
skäl att vara mer kritisk i sin granskning av opartiskhet och rättvisa
när det gäller just automatiska system, i synnerhet de som har många
användare, eftersom en faktor som systematiskt förfördelar en viss
grupp riskerar att drabba många människor samtidigt. Exempel på
det senare är webbaserad marknadsföring som i en studie visade sig
resultera i att fler män än kvinnor fick se jobbannonser för välbetalda
arbeten medan reklam för lån till dåliga villkor visades oftare för
låg- än höginkomsttagare (Datta, Tschantz & Datta 2015).

18

http://crowdsignals.io/
http://gizmodo.com/former-facebook-workers-we-routinely-suppressed-conser1775461006
19
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En övertro till teknikens förmåga att skapa neutrala och rättvisa
beslutsunderlag är riskabel, inte minst för att systematiska orättvisor
riskerar att bestå under lång tid. Exemplet med gården i Kansas är
en bra illustration på en händelse där det är tydligt att data och
algoritmer i kombination kan skada enskilda under lång tid utan att
någon ens märker sambandet. Ett mer omfattande exempel är användningen av automatiska klassificeringssystem för att bedöma
risken att häktade och dömda återfaller i brottslighet. De proprietära
algoritmerna som systemen baseras på har anklagats för att systematiskt gynna vita individer samtidigt som färgade missgynnas i motsvarande utsträckning, trots att hänsyn visats andra bakgrundsfaktorer.20
Denna omotiverade tilltro gör också att vi inte ställer samma krav
på digitala system som vi normalt ställer på mänskligt beslutsfattande, med ombudsmän, mångfald i medieutbud, krav på transparens
inom det offentliga, rätt att överklaga beslut, och så vidare. För att
komma till rätta med det krävs dels tydlighet i hur utveckling av
system går till, vilka träningsdatamängder som används, vilka kvalitetsgarantier som ställs ut och hur upptäckta fel och brister rapporteras
och åtgärdas. Det handlar i stor utsträckning om förbättrad direkt
kommunikation i form av utformning av reklam och användarvillkor, men även om indirekta aspekter avseende mer ändamålsenlig
utformning av användargränssnitt och -upplevelse. Ett gränssnitt
som utformas för att ge en tjänst intrycket av att vara opartiskt och
som systematiskt döljer markörer som avslöjar källa eller annan
kvalitetsinformation skapar lätt intrycket av att tjänsten är neutral.
Även om det inte är sant.
Algorithm Watch21 är ett bra exempel på ett av flera ideella och
akademiska initiativ som nyligen startats för att genom forskning,
omvärldsbevakning, nätverkande och opinionsbildning försöka påverka teknikbranschen att ta ett tydligare ansvar för frågor som rör
rättvisa och opartiskhet.22 Det finns dock ett stort behov av att
stora beställare av tjänster och system, inte minst offentlig sektor,
gör detsamma genom tydliga krav i upphandling och beställning.
20

www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing.
http://algorithmwatch.org/
Forskningsinstitutet Data & Society står för ett annat initiativ, på temat vem kontrollerar
den publika sfären, där de har samlat ett stort antal läsvärda texter.
Se www.datasociety.net/events/who-controls-public-sphere/.
21
22
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Infrastruktur för ett digitalt samhälle
Darja Isaksson

Infrastruktur är de grundläggande system och tjänster, såsom transport och energisystem, som ett land eller organisation använder för att
fungera effektivt.1
Infrastruktur refererar till strukturer, system och inrättningar som
tjänar ett land, stad eller område, inklusive de tjänster och faciliteter
som är nödvändiga för dess ekonomi att fungera.2

Vad är infrastruktur i en digital demokrati? Vilka är de grundläggande system och tjänster som behöver tillhandahållas, för att landet
och dess ekonomi ska fungera effektivt?
Det finns en tydlig koppling mellan digitalisering och företags
tillväxt och lönsamhet.3 Samma samband är relevant på nationsnivå.4
Effektiv förvaltning, hög kvalitet och en hållbar utveckling inom
alltifrån transportsektorn till hälsoområdet kräver digitalisering.
Det innebär att vi behöver uppdatera vår syn på Sveriges infrastruktur till att inkludera de strukturer, processer och regelverk som ger
oss bästa möjliga effektivitet i arbetet att digitalisera samhället.

1

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/infrastructure
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrastructure
www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/The_Digital_Advantage__How_
Digital_ Leaders_Outperform_their_Peers_in_Every_Industry.pdf
4
www.bcg.se/documents/file191290.pdf, s. 9
2
3
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En uppdaterad infrastruktur
Flera rapporter, från bland annat DESI5 och Världsbanken6, visar
att Sverige tappat tempo i digitaliseringen och att vi behöver agera nu
för att komma ikapp länder som moderniserat sin förvaltning med
tydliga strategier och åtgärder för ökad digitalisering. Det innebär
att vi behöver investera tid, pengar och kunskap i att komplettera
vårt lands infrastruktur ur ett digitalt perspektiv.
Vi behöver skapa regelverk, incitament och strukturer som ger
oss öppna data, interoperabilitet och innovationsmotorer som river
silos. Vi behöver också utgå från ett starkare individfokus i alltifrån
integritetsfrågor till utvecklingsprocesser.

Öppna data
Open data is publicly available data that can be universally and readily
accessed, used, and redistributed free of charge. It is structured for
usability and computability.7

En organisations, såväl som ett lands, förmåga till innovation i en
digital tid beror till stor del på förmågan att förädla data till tjänster
och produkter som skapar värde. Precis som i fråga om fysiska råvaror som järn och malm, är råvarans tillgänglighet, och det bredare
ekosystemet av aktörers möjligheter att förädla den, avgörande.
Världsbanken8 har konstaterat att öppna data har stor betydelse för
att nå de globala målen. När data görs tillgänglig kan den användas
till att effektivisera och förbättra produktions- och supply chainprocesser men också konsumtionsmönster, vilket är en förutsättning
för ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.9
Öppna data kan ge ett viktigt stöd för offentlig förvaltning i att
prioritera och agera på de ställen som ger störst nytta.10 Dessutom
är öppna data en grundläggande förutsättning för transparens i en
5

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/sweden
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/network-readinessindex/
7
http://odimpact.org/about.html
8
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/9/741081441230716917/OpenData-for-Sustainable-development-PN-FINAL-ONLINE-September1.pdf
9
www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-would-increase-europeancompetitiveness-and-deliver-better-societal-outcomes-new-study-reveals
10
http://odimpact.org/
6
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digital demokrati. Öppna data ger journalister verktyg för att mera
kostnadseffektivt utföra viktigt granskningsarbete och medborgare
ökad möjlighet att organisera sig och fatta informerade beslut.
Slutligen fungerar öppna data som råvara för innovation. När
öppna data dessutom är standardiserad, skapar det marknader. Sammantaget ger det stora möjligheter till innovation, ökad hållbar tillväxt
och nya jobb i alla branscher och samhällssektorer, från transport
till hälsa och utbildning. För EU som helhet bedöms öppna data
kunna generera en direkt marknad11 på 325 miljarder euro de närmaste fyra åren, åtminstone 16 miljarder kronor i direkt marknad i
Sverige, och flera tusen arbetstillfällen de närmaste fyra åren.
Öppna data är alltså en viktig del av den infrastruktur som krävs
i bygget av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.
Både Världsbanken och EU rekommenderar länder och städer att
satsa på öppna data, bland annat genom att:
• göra öppna data tillgängligt kostnadsfritt för allmänheten
• prioritera datamängder som efterfrågas
• säkerställa långsiktig finansiering, kompetens och processer för
arbete med kvalitetssäkring och löpande underhåll.
Nuläget för öppna data i Sverige
I dag finns fler barriärer än incitament för myndigheter att bidra till
den viktiga digitala infrastrukturen. Få myndigheter eller verksamheter i offentlig sektor har i dag instruktioner i sina regleringsbrev,
eller ersättningsmodeller, som belönar satsningar på öppna data eller
arbete med öppna standarder. I många fall saknas också kompetens.
Detta kan ställas i kontrast till länder som Storbritannien, som haft
en tydlig riktning för öppna data på varje enskilt departement12 sedan
201213, med en ständigt uppdaterad handlingsplan14 och öppen redovisning av hur arbetet fortgår15.
11

Direkt marknad dvs. tillväxt som bygger direkt på öppen data. Indirekt marknad kan vara
tillväxt som skapas i omkringliggande tjänster eller på andra sätt.
12
https://data.gov.uk/open-data-strategies
13
www.gov.uk/government/publications/open-data-white-paper-unleashing-the-potential
14
http://theodi.org/roadmap-uk-2015
15
https://data.blog.gov.uk/2015/03/24/progress-on-the-national-information-infrastructureproject/
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Skillnaden mellan våra länder syns tydligt, bland annat i Open
Data Barometer16, som visar att Sverige har lägre mognadsgrad och
lägre nytta av öppna data exempelvis i form av ren tillväxt än
Storbritannien. Det mest oroande att Sveriges trend dessutom är
nedåtgående.
Figur 1

Jämförelse mellan Sveriges (inre cirkel) och Storbritanniens
(yttre cirkel) mognadsgrad vad gäller öppna data inom olika
områden 201517

Källa: Open Data Barometer 2015.

16

http://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015&indicator=ODB
http://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015&indicator=ODB&lang=
en&region=:EU&open=SWE&comparew=GBR
17
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För att både göra nytta på kort sikt, och påbörja arbetet att komma
ikapp de länder som i dag ligger flera år före oss, behöver vi
• Ta fram en nationell strategi och ramverk för öppna data.18
• Säkra finansiering och utpekat ansvar för att tillgängliggöra och
underhålla de öppna data som bedöms ha störst värde på kort
sikt, bland annat geodata och klimatdata.
• Löpande arbeta med att identifiera fortsatta problemområden
där öppna data kan göra stor skillnad, och de datamängder som
har stort värde.19
• Se över de regelverk som eventuellt hindrar öppnande av värdefullt data.
Incitament för öppna data utanför offentlig sektor
I näringslivet finns naturliga incitament för att samverka för standardisering, åtminstone bland stora företag. Men incitamenten att
dela data är inte lika uppenbara. Ändå finns flera områden där konkurrensneutralt tillgänglig data skulle ge stora möjligheter att öka
utvecklingen mot ett hållbart samhälle och samtidigt öka innovationstakten utan att skada befintliga företag. Policy skulle kunna ge
de incitament som saknas att få det att hända.
Incitament i form av bättre information till konsumenter
Ett exempel på möjlig policy: Från 2020 kan det vara varje svensk
invånares rättighet att kunna fatta konsumentbeslut baserat på information om utsläppseffekter av vad vi köper. Just nu görs mycket
arbete med att samla data för att optimera produktion och supply
chain i olika tillverkande industrier. Data finns. Men arbetet är sällan
inriktat på att också driva konsumentefterfrågan på ännu bättre
klimateffekter, så informationen görs inte tillgänglig. På andra håll
18
Digitaliseringskommissionen föreslår i SOU 2015:91 att en nationell strategi tas fram för
datadriven innovation och ramverk för öppna data, se sid 163–164.
19
Digitaliseringskommissionen föreslår i SOU 2015:91 att ett nationellt kompetenscenter
kring stora datamängder inrättas kring metoder för insamling, analys och nyttiggörande av
stora datamängder, se sid 165–166.
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finns aktörer som försöker stärka konsumentperspektivet: Företaget
GoodGuide erbjuder konsumenter möjligheter att göra medvetna
konsumentval genom en app som ger information om olika konsumentprodukters klimatpåverkan.20 Det medlemsdrivna organet GS1
i Belgien arbetar med att göra information om utsläpp allmänt tillgänglig för allmänheten genom att koppla utsläppsinformation till
de streck-koder som används för att registrera varor i alltifrån lager
till kassasystem.21
Initiativ som GS1 projekt eller startupen GoodGuide kan ge viktiga bidrag till hållbar utveckling genom att påverka konsumenters
attityder och beteende. Policy som stärker vår rätt som konsumenter kan öka takten i denna typ av datadriven innovation och samtidigt gynna de enskilda företag som är bäst på att verka i denna
riktning redan i dag.

Interoperabilitet är nödvändigt
Men att göra data tillgängligt räcker inte. För att data ska kunna
användas, och för att lösningar ska kunna få verklig effekt, behövs
interoperabilitet.
Interoperability is a characteristic of a product or system, whose interfaces are completely understood, to work with other products or systems,
present or future, in either implementation or access, without any
restrictions.22

Inom alltifrån transporter till hälsa och smarta städer, ser vi ett alltmer komplext ekosystem av olika tekniska implementationer växa
fram. I dag är det ibland ett problem. Bara Stockholms Läns Landsting bedömer till exempel att man har 1 600 olika system. Det skadar
både arbetsmiljö och effektivitet när dessa fungerar dåligt tillsammans. Samtidigt vore motsatsen; få men gigantiska system, snarare
en innovationshämmande dystopi än något att sträva efter. Tvärtom behöver det bli enklare och billigare att komplettera eller ersätta
digitala lösningar med varandra.

20

www.goodguide.com
http://ecr-all.org/files/GS1-Belgilux-CO2-measurement-roadmap.pdf
22
https://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability
21
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Kvalitet, effektivitet, och tempo i vidareutveckling kräver att data
kan flöda effektivt mellan olika system och tjänster. För att det ska
vara möjligt behöver man använda gemensamma standarder för hur
data struktureras och tillgängliggörs. Data kan vara öppen i olika grad
för olika aktörer, men såväl semantik som teknisk tillgänglighet behöver fungera på samma sätt för att data ska kunna flöda mellan
olika system.
Nationell samordning behövs
Standarder utvecklas oftast i näringslivet och dessutom i internationellt kontext. I de flesta sammanhang finns bra standarder att tillgå
och använda, men utmaningen är att se till att tillräckligt många använder samma standard. Så nationell samordning behövs på flera
områden. Gemensamma standarder är avgörande för att skapa en
fungerande marknad för digitala innovationer i Sverige, inte minst
därför att vi är ett litet land. Alternativet innebär att lösningar i brist
på gemensamma standarder hela tiden behöver anpassas för att fungera med varandra, vilket snabbt leder till exploderande komplexitet
och med det orimliga kostnader för underhåll eller vidareutveckling. Gemensamma standarder är lösningen, och inom varje sektor
såsom exempelvis hälsa, transport eller miljö behöver det därför
finnas utpekat ansvar hos lämplig part att underhålla riktlinjer för
vilka standarder som gäller i Sverige.
Det finns erfarenheter att hämta från länder som redan agerat,
både ifråga om arbetssätt, tekniklösningar och nytta av nationella
standarder. I USA, där privat sektor tillhandahåller många av de
tjänster som vi i Europa ser som gemensamma, finns statliga initiativ
på området. ONC (Office of National Coordinator of Health
Information Technology) har en nationell strategi för interoperabilitet på hälsoområdet23. I Europa är Nederländerna ett gott föredöme på transportområdet, där man sedan länge har en nationell
standard för trafikdata, en nationell standard för biljetthantering
och en öppen plattform för trafikdata24 som används av en rad olika
aktörer.
23
www.healthit.gov/sites/default/files/hie-interoperability/nationwide-interoperabilityroadmap-final-version-1.0.pdf
24
www.plannerstack.org/
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Även processerna för arbetet med standarder behöver vara transparenta. EU-kommissionen faciliterade i juni 2016 en workshop där
man slog fast att små och medelstora företag är otillräckligt involverade i arbetet med standarder för interoperabilitet, och att sättet att
arbeta med standarder behöver vara mera transparent25. I praktiken
ser dag i dag ut så att många standardiseringsprocesser omgärdas av
betalkrav. I flera fall är till och med själva standarden dyr att ens
läsa, vilket i praktiken nästan blir en garanti för att små bolag inte
har tillgång till dem. Det är skadligt för innovationssystemet att
tillåta att samhällsviktiga standarder tillåts kosta pengar att bidra till
och ens ta del av. I praktiken fungerar det som en utelåsningsmekanism mot de små bolag som behövs i ekosystemet, och det bygger
in en affärsmässig risk för många som vill bygga tjänster baserat på
öppna data, eftersom man inte har praktisk möjlighet till insyn i vilka
förändringar man kan förvänta sig i de standarder man är beroende
av. Enkelt uttryckt kan den tjänst man bygger sluta fungera utan
att man själv haft möjlighet att agera proaktivt för att förhindra det.
Följande behöver göras:
• Utse aktörer med ansvar att samordna arbetet med vilka standarder som ska gälla i Sverige ifråga om data som rör hälsa, transporter samt data som är viktigt för ekologiskt hållbar utveckling.
• Finansiera öppna standarder och transparenta processer på de
områden som är särskilt viktiga för samhället.

Innovationsmotorer river silos
Öppna data och interoperabilitet är i sig en infrastruktur för de nya
digitala tjänster som behövs. Men för att vi ska få den utveckling
som ger mesta möjliga nytta till samhället behövs också processer
som river silos, säkerställer tempo i utvecklingen och ger träffsäkerhet i att skapa lösningar med hög kvalitet. I dag finns kunskap om
vad som kännetecknar sådana processer26. Viktiga återkommande
principer är att de:

25
26

www.europeandataportal.eu/sv/content/standards-data
https://playbook.cio.gov/
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• involverar en bredd av aktörer
• utgår ifrån användarnas behov
• arbetar med iterativa processer.
För att injicera mer av sådan kompetens, arbetssätt och kultur i samhället och den statliga förvaltningen, har flera länder goda erfarenheter av att starta olika former av ”labb”, där principerna för modern
digital utveckling omsätts i praktiken. Syftet med sådana labb är
ofta flera:
• Fungera som goda föredömen. Genom lyckade exempel inspirera
andra delar i offentlig sektor att ta till sig alltifrån startup-världens
arbetssätt till gemensamma lösningar.
• Skapa bättre digitala tjänster till lägre kostnad än gammaldags itorganisationer lyckats med, genom att omsätta arbetssätt och
principer som bevisat sig framgångsrika, framför allt principer för
agil och användarcentrerad utveckling, samt hög grad av öppenhet.
• Fungera som katalysatorer i arbetet att skapa samhällsnyttiga
tjänster som ställer höga krav på samarbete mellan olika myndigheter.
• Öppna upp utvecklingen av samhällsnyttiga tjänster för en rikare
flora av innovativa team i civilsamhälle och näringsliv.
Några relevanta exempel som i dag visar vägen är:
18f i USA
18f har beskrivits som en ”startup i administrationen”. Temat består
av specialister handplockade från USA:s största digitala företag, och
de använder startup-världens arbetssätt till att bygga samhällsnytta
tjänster.27 Teamet har handplockats från USA:s ledande digitala
företag; Google, Amazon, Facebook och andra.

27

https://18f.gsa.gov/
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Så här uttrycker de vad de bidrar med till de statliga myndigheter de tjänar: ”Leverans är strategin. Vi levererar:
• anpassade produkter som löser dina problem
• innovativa sätt att köpa lösningar
• plattformar för staten
• en väg till att bli en digitalt stärkt organisation
• tekniker för moderna digitala tjänster.
Vi arbetar med användarcentrerad design, agila metoder och öppen
källkod för att bygga digitala tjänster i världsklass för amerikas allmänhet. Vi är dedikerade till att arbeta öppet, bygga tillgängliga produkter
och lansera tidigt och ofta.”
De arbetar verkligen öppet. Allting som produceras av dem finns
tillgängligt på deras webbplats: öppen källkod, nyheter såväl som
mätetal på användning för allt de bygger28, vilket gör att allting de
gör är fritt och enkelt kan återanvändas och vidareutvecklas.
NASA Tournament lab
Få organisationer har samma möjligheter att attrahera de bästa talangerna i världen som NASA. Ändå säger Harvardprofessorn Karim
Lakhani att öppna innovationstävlingar gång på gång överträffar
NASA:s egna team i problemlösning.29 Därför finns NASA Tournament Lab, som regelbundet arrangerar öppna innovationstävlingar,
där team från hela världen kan delta.30 NASA Tournament Lab visar
att i en digitaliserad värld handlar det inte längre bara om att anställa de bästa, eller göra de bästa upphandlingarna. Det finns andra
sätt att mobilisera innovationskraft, och de sätten handlar ofta om
att använda plattformar som ger öppenhet, sammanhang som ger
trovärdighet och attraktionskraft samt processer som säkerställer

28

https://18f.gsa.gov/dashboard/
https://hbr.org/2013/04/using-the-crowd-as-an-innovation-partner/
30
www.nasa.gov/coeci/ntl
29
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att de lösningsidéer som genereras kan skalas upp i verkliga implementationer.
US Challenge platform
Liksom NASA Tournament Lab förstår USA:s administration att
inte ens USA:s regering kan anställa all den talang som krävs för att
skapa de bästa lösningarna för sina behov. En viktig nyckel för både
tempo och kvalitet är att lyckas skapa plattformar för samarbete
som gör att lösningar skapas av många fler än de team som kan anställas eller upphandlas direkt. US Challenge platform är ett sätt
som USA:s administration använder för att stimulera innovativa lösningar på sina egna problem.31 På plattformen publiceras utmaningar där myndigheter uppmanar de som känner sig manade att lösa
alltifrån kommunikativa problem till ingenjörs- och forskningsproblem. Till varje utmaning finns en problemägare och de vinnande
förslagen vinner priser som ersättning för sitt bidrag.
GDS i Storbritannien
I Storbritannien finns myndigheten Government Digital Service
(GDS) som stöd till myndigheter och offentlig verksamhet. Om sig
själva säger de att de arbetar med:
• standarder och kvalitetssäkring
• att utveckla gemensamma resurser
• att stärka människor och förmågor.
I sin blogg32 konstaterar de att det ofta är svårt att skapa bra tjänster
för medborgare, på grund av att administrationen arbetar i silos.
Befintliga processer leder också ibland till att tjänster utvecklas med
metodik som kan göra att lösningarna gör det enklare för administrationen snarare än för medborgarna. De har identifierat tjänste-

31
32

www.challenge.gov/list/
https://gds.blog.gov.uk/2016/04/18/what-we-mean-by-service-design/
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design33 som en central metodik för att skapa lösningar som adresserar verkliga problem, på ett effektivt sätt.

Lärdomar och möjligheter för Sverige
Sverige har jämförelsevis gott om kompetens på flera av de områden som nu behövs. Men vi har ännu inte tagit något grepp om
hur vår gemensamma välfärd ska stärkas genom ökat tempo i digitaliseringen av myndigheter och offentlig sektor. Det är avgörande
för vår framtida konkurrenskraft, kvalitet och effektivitet i förvaltningen att vi nu organiserar oss för den digitala transformation som
behövs inom alltifrån hälsa och transport till migration och hållbara
städer. I arbetet att göra det vore det klokt att lära av de som gått
före oss.
Vi behöver organisera oss för att riva de silos som i dag kännetecknar svensk förvaltning. Ett invånarfokuserat arbetssätt behövs
både för att identifiera förbättringsområden och lösningar som ger
verklig effekt. Vi behöver öppna upp för en bred flora av aktörer
som skapar de lösningar som behövs. Allt detta kan vi åstadkomma
genom att:
Lansera en plattform som mobiliserar Sveriges
digitaliseringskraft
Vi kan skapa en plattform på samma sätt som NASA och USA:s
regering gör, där myndigheter gemensamt kan synliggöra sina utmaningar och behov och ge möjlighet för fler att bidra med lösningsidéer. En sådan plattform behöver vara en del av ett systematiskt
arbete med att skapa synlighet till utmaningarna och attraktionskraft
till att bidra. Processer ska finnas på plats för att skapa engagemang
kring utmaningarna, exempelvis genom hackatons, men också för
att sedan finansiera och implementera de bästa idéerna.

33

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nstedesign
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Undersök möjligheter till affärsmodeller som ger skalbarhet
Öppen källkod har radikalt sänkt barriärerna för att bygga digitala
tjänster. Plattformar som Github gör det möjligt för utvecklare i
hela världen att dra nytta av varandra genom att återanvända varandras kod i sina egna lösningar. App-stores gör det ofta möjligt för
den som byggt något att distribuera sina lösningar till en global
målgrupp på ett effektivt sätt.
Det vore värdefullt att undersöka möjligheten att skapa en
nationell plattform för digitala tjänster. En plattform som premierar
öppen källkod, och där de som utvecklar funktioner får ersättning
baserat på hur mycket deras funktionalitet används. En sådan plattform skulle göra det möjligt för offentlig sektor att både dra maximal nytta av den kostnadsbesparing och effektivisering som kan
uppnås med hjälp av öppen källkod, ge finansiella incitament till utveckling av digitala tjänster och att samtidigt möjliggöra ett betydligt
bredare utbud av tjänster och leverantörer än vad traditionell upphandling kan göra.
Oavsett affärsmodell skulle det också bidra till effektivitet och
kvalitet i statlig digitalisering att skapa gemensamma standarder för
data som handlar om kvalitet. App-stores och sociala handelsplatser
erbjuder transparens i form av användardrivna recensioner och betyg. Det gör det enklare för användare att hitta bra lösningar, men
skapar också effektiva incitament att ta ansvar för sin egen kundupplevelse. På liknande sätt skulle de digitala tjänster som används i
offentlig sektor kunna låta användare (både invånare och yrkesverksamma) ge betyg på tjänsterna de möter. Precis som i appstores
skulle den informationen kombineras med information om vem
som byggt tjänsten, och kanske vilken del av offentlig sektor som
upphandlat den. Öppna data på den upplevda kvaliteten av statens
digitala tjänster skulle kunna sänka barriärerna för bra lösningar att
nå ökad spridning, men också öka trycket på att förbättra de tjänster
som inte håller måttet.
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Inrätta en statlig innovationsmotor som river silos
Vi kan följa USA:s, Storbritanniens, Danmarks, Estlands och
Singapores exempel och inrätta minst en organisation med tydligt
mandat att vara den katalysator i samarbetet mellan myndigheter
och organisationer som behövs. En sådan organisation ska:
a) innehålla multidisciplinära team med mandat att samla de myndigheter, aktörer och invånare som krävs för att identifiera förbättringsområden.
b) arbeta enligt samma principer som skapar framgångar i hela den
digitala världen: öppet, agilt och med ett tydligt invånarperspektiv i fokus.

... några ord om integritet
Att värna individens integritet är centralt i en digital demokrati.
Regelverken som omgärdar den kan också anses vara en del av vår
digitala infrastruktur. Mänskligheten har aldrig tidigare haft tillgång
till så enorma mängder data som vi har just nu. Ur hållbarhetssynpunkt är det avgörande att kunna använda stora datamängder. Optimerade transportsystem kräver data för att kunna realiseras, och
inom hälsa är det av avgörande betydelse för oss att alltifrån medicin
till behandling i ökande grad baserar sig på data om våra individuella förutsättningar. Som både individer och samhälle kan vi sägas
stå mitt i en informationstsunami, och vi ger ofta bort data om oss
själva i försök att få enklare upplevelser i våra försök att hantera
den. Samtidigt behöver vår integritet värnas.
Men i stället för att bara se integritetsfrågan som ett hinder för
den utveckling vi vet att vi behöver, behöver vi också minnas det
omvända perspektivet på integritet. Att värna invånares integritet
handlar om att stärka oss som individer. Vår integritet handlar om:
• individens rätt till sin egen data, och i tillbörliga fall rätten att
välja vem som ska ha tillgång till den.
• individens rätt till transparens ifråga om vem som har tillgång
till data och hur den används
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• individens möjlighet till rättsskydd i de fall där individen anser
att data används på ett för hen skadligt sätt. Kanske borde vi ha
en informationsombudsman?
Integritet handlar inte bara om att hindra data från att samlas eller
användas. Det handlar i allra högsta grad om att öka transparensen i
vem som använder data, och hur. Framför allt handlar det om att
stärka individens rätt till sin egen data.

Slutord
Vi har länge sagt att vi ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Ändå visar de flesta internationella jämförelser att vi tappat tempo i både näringsliv och offentlig sektor.
En starkt bidragande anledning till det är att vi underskattat hur
viktigt det är att uppdatera vår svenska förvaltning med ett digitalt
perspektiv. Det fungerar inte längre att arbeta i sinsemellan effektiva silos. Det fungerar inte längre att tro att digitalt är ett undantag
i våra verksamheter, när det i själva verket är normen för alla former
av verksamhetsutveckling. Vi behöver agera nu. Vi behöver:
Mobilisera digitaliseringskraften i hela landet genom att
• Säkra tillgången till samhällsnyttig öppna data att bygga tjänster
på. Börja med den vi vet har stort värde i närtid: geodata, trafikdata och miljödata.
• Säkerställa (genom utpekat ansvar och finansiering) transparenta
processer för, och tillgång till, standarder för den data som är
avgörande för att säkra interoperabilitet inom hälsa, transporter
och miljö.
• Lansera en nationell plattform och process som tydliggör behov
hos olika myndigheter och offentliga verksamheter, och säkerställer att de bra lösningsidéer som fångas upp också implementeras.
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• Maximera skalbarheten i de lösningar som byggs åt staten genom
att ha transparens i kvalitet på lösningar, kanske kombinerat med
affärsmodeller som gör att lösningar som tillgängliggörs som
öppen källkod också ger finansiell ersättning.
• Skapa innovationsmotorer som river silos i offentlig sektor. Se
till att de arbetar agilt och multidisciplinärt samt designdrivet där
de involverar alla för uppgiften relevanta myndigheter men framför allt invånarna själva. Se till att de börjar arbeta inom de områden där vi vet att förbättringsbehovet är stort och effektiva
lösningar kan hittas i mötet mellan olika verksamheters processer,
exempelvis etablering av nyanlända34.
Genom sunda inkluderande processer och öppna plattformar, kan
vi mobilisera bred samverkan för samhällsnyttig digitalisering långt
bortom myndighets-, verksamhet- och kommungränser.
Vi väljer själva om vi vill dra nytta av de möjligheter som nu finns
att bygga ett samhälle som är hållbart ekonomiskt, miljömässigt
och socialt. Vi har allt att vinna på att nu uppdatera vår bild av vad
infrastruktur är i en modern digital demokrati. Vår gemensamma
infrastruktur behöver inkludera den data, de standarder och de processer som hjälper oss att digitalisera för ett hållbart samhälle. Vi
kan välja att öka tempot i att riva de silos och arbetssätt som fungerade igår, men som inte längre räcker till. Vi vet att digitaliseringen
är central för vår framtid och att den kan ge oss både bättre kvalitet
och mera effektivitet. Vi vet att digitaliseringen är central för vår
framtid och att den kan ge oss både bättre kvalitet och mera effektivitet. Det är dags för den svenska modellen att sätta digitalt först.

34

Förslag presenterat för innovationsrådet av Lisa Lindström i februari 2016.
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Digitaliseringen öppnar inte bara för nya tjänster, affärsmodeller och
produktionsmetoder. Den för också med sig nya risker. Hur dessa
hanteras har betydelse både för företagen och för konsumenterna. I
flera fall medför digitaliseringen att existerande regelverk blir svårtillämpat, vilket kan kräva ändringar i reglerna om man vill behålla
den tidigare nivån av skydd för exempelvis konsumenter eller arbetstagare.
Det här kapitlet kommer att behandla effekter av digitalisering
för företag och konsumenter. Fokus ligger på företagens hantering
av kunddata, vilka risker datainsamling och spridning för med sig,
vilka krav det ställer på företagen samt hur företags olika sätt att
agera på detta område påverkar konsumenterna. Det argumenteras
både för att företagen bör se datahantering som en strategisk fråga
och för att digitaliseringen kan ha kommit att förändra styrkerelationer mellan företag och konsumenter. Vidare behandlas frågan
om vilka krav digitaliseringen ställer på ändamålsenlig reglering av
detta område.1

Digitaliseringen, företagen och förtroendet
Tidigare har forskningen kring digitalisering främst varit inriktad på
hur tekniken möjliggjort nya tjänster eller affärsmodeller, eller på
effekter av ny teknik på konkurrens. Det första utgörs bland annat
1

Även om integritetsfrågor är viktiga behandlas de inte här då de är föremål för en annan pågående utredning.
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av affärsmodeller där en tjänst erbjuds konsumenten i utbyte mot
data, eller av prenumerationsmodeller där man för en fast avgift får
tillgång till ett större digitalt utbud (exempelvis av musik).2 Det
andra utgörs exempelvis av hur etablerade företag slås ut av nya
företag som varit snabbare eller bättre på att implementera ny teknologi. Det finns emellertid även andra områden där digitaliseringen
påverkar företagen. För ett växande antal företag är insamling av
kunddata en central del av verksamheten. Det gör dem också mer
beroende av hur kunderna ser på denna hantering.
Kunddata får allt större betydelse
Kunddata, både i form av personuppgifter och i form av uppgifter
om kunders köpbeteenden, får allt större betydelse för företagen.
För vissa företag är sådana uppgifter till och med en av deras största
tillgångar. Många företag förlitar sig på att kunderna inte ska reagera
på att man sparar data om deras köpbeteenden, att de är villiga att
fortgående lämna ifrån sig personuppgifter frivilligt samt att de accepterar att uppgifter lagras, bearbetas och sprids.
Möjligheterna att analysera data har samtidigt utvecklats enormt
genom nya analystekniker som databaserad kognitiv beräkning
(cognitive computing; se t.ex. (Kelly III & Hamm, 2013) och prediktiva analyser utifrån stora datamängder (big data; se t.ex. (Berman,
2013; Hildebrandt, 2008). Sådana data insamlas i dag av en mängd
företag och även av myndigheter, förmodligen av det stora flertalet
organisationer som är aktiva i den digitala världen. Det gör att både
nyttan av datainsamlingen och riskerna vid missbruk ökar.
I och med att kostnaderna för insamling minskat till nära noll
begränsas inte heller insamlingen av ekonomiska skäl. Det innebär
också att besluten kan tas längre ner i organisationen, exempelvis på
it- eller marknadsavdelningar. Tidigare fanns en automatisk ekonomisk begränsning av datainsamling. Eftersom lagring var dyrt var
det nödvändigt för företag (och myndigheter) att sålla, och kostnaderna gjorde också att det krävdes strategiska beslut om dessa utgifter. I dag är den begränsningen borta och företag samlar regelmässigt

2

För diskussion om sådana möjligheter se exempelvis Shapiro & Varian (2013).
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in och sparar data de inte behöver för verksamheten eftersom den
kan vara bra att ha i framtiden.
Dataminimeringsprincipen som ingår i EU:s dataskyddsförordning syftar till att begränsa sådan överdriven datainsamling. En begränsning är dock att förordningen överlåter till företagen att avgöra vad som är nödvändigt för verksamheten i stället för att låta
detta bestämmas utifrån objektiva kriterier. Risken finns att det blir
företagens intressen som i praktiken kommer att överordnas konsumenternas. Samtidigt ger förordningen ökade möjligheter för konsumenter att hävda sin rätt, exempelvis möjligheter till grupptalan
eller annan kollektiv handling. Ökad konkurrens innebär också att
konsumenterna får större möjligheter att rösta med fötterna och
välja bort företag vars hantering av kunddata de ogillar.3
Företags allt mer omfattande insamling och användning av kunduppgifter innebär å ena sidan att de kan erbjuda nya tjänster, å andra
sidan risker för att kunderna överger företaget om företaget eller
någon annan, med det insamlande företagets godkännande eller ej,
missbrukar eller sprider dessa uppgifter.
Genom att samla in data om kunderna som sådana och om deras
beteende när det gäller interaktionen med företagen i fråga, exempelvis hur de väljer varor inför ett köp eller deras surfmönster, kan
företagen skapa profiler eller bedöma deras sannolikhet till köp. Ett
vanligt användningsområde för sådana profiler är att ge riktade erbjudanden eller rekommendationer om andra produkter som kunden
kanske också skulle kunna tänkas köpa.
De kan även anpassa prissättningen efter hur angelägen kunden
bedöms vara. Visar profilen att kunden gjort omfattande research
innan köpet krävs kanske en rabatt för att få till ett avslut. Medan
rabatter normalt uppfattas som okontroversiella kan profileringsdata också användas till sådant som inte ligger i kundens intresse.
Visar profilen att kunden är i desperat behov av produkten – exempelvis om den potentielle kundens agerande i sociala media avslöjat
att den flygbiljett kunden söker sannolikt ska användas för att flyga
3

En brittisk surveyundersökning (Information Commissioner’s Office Annual Track 2016)
visar att 35 procent av konsumenterna valt bort en tjänst som en följd av att företaget bakom
begärt för mycket personuppgifter. För att kunna byta bort en tjänst krävs dock att konsumenten känner till hur företaget hanterar data. Vidare kan det finnas företag som fått en sådan
dominerande ställning att de kan vara svåra att byta bort. Denna typ av företags ageranden
har traditionellt varit föremål för särskild reglering.
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till sin dotters bröllop – kan företaget använda informationen för
att höja priset. Många skulle tycka att detta var omoraliskt men beteendet kan vara svårt att komma åt.4 Priser på flygbiljetter varierar
kraftigt och det är inte alltid två personer på ett flygplan har betalat
lika mycket för sina biljetter. Undersökningar visar att prisdiskriminering är något som konsumenter oroar sig för. En brittisk surveyundersökning av internetanvändare visar att 35 procent ansåg att
prisdiskriminering var en av de användningar av persondata som
oroade dem mest.5
Data kan även användas på andra sätt som går emot kundens
intressen. Profiler kan användas för att bestämma försäkringspremier
(eller om någon ska få en försäkring överhuvudtaget). Information
om köpmönster rörande livsmedel kan exempelvis användas för att
identifiera förekomst av, eller risk för, vissa sjukdomar. De skulle
även kunna användas för profilering i fler än ett steg. En persons
inköp av vissa produkter kanske inte i sig kan användas för att
identifiera en viss typ av risk, eller riskbeteende, men om profilen
stämmer överens med en annan profil som matchar ett riskbeteende
kan profilen ändå användas för att sortera bort en försäkringstagare.
Profiler kan också, vilket Hildebrandt (2008) uppmärksammar,
användas för att screena arbetssökande. Den person vars profil
matchar en tidigare uppsatt varningsflagga, exempelvis för risk för
sjukfrånvaro, kallas aldrig till intervju. Inte heller detta kan antas
ligga i konsumentens intresse (även här kan detta vara svårt att upptäcka eftersom den sökande rimligen inte får reda på varför hon
eller han inte kallats).
Digitalisering kan även komma att ändra styrkeförhållandena på
arbetsmarknaden. Den övervakning av anställda som företag har
möjlighet att bedriva kan användas för att hitta förevändningar för
att kunna säga upp obekväma medarbetare. De flesta arbetsgivare
har exempelvis praktiska möjligheter att övervaka anställdas e-post.
De digitala fotspår som dagens verktyg ofta lämnar efter sig
innebär också att arbetsgivare i högre grad än tidigare kan följa vad
de anställda gör, ofta i detalj. För den anställde kan det uppfattas
som obehagligt. Inom hemtjänst har det exempelvis förekommit att
4

Här är värt att notera att prisdiskriminering skulle kunna leda till minskade välfärdsförluster (”deadweight loss”). Dock räcker inte nödvändigtvis detta för att sådan i alla lägen ska
ses som önskvärd.
5
Information Commissioner’s Office Annual Track 2016.
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anställda övervakats via smartphones eller GPS. Syftet med detta
har varit att säkerställa att de hjälpbehövande verkligen har fått hjälp,
ett ändamål som måste ses som angeläget. Metoden för att uppnå
detta innebär dock att betydligt mer data än nödvändigt samlas in.
Arbetsgivaren har då exempelvis kunnat följa exakt hur den anställde rört sig, om denne stannat för att köpa kaffe eller för att
besöka toaletten. Samma resultat hade kunnat uppnås med betydligt mindre datainsamling exempelvis genom att hemtjänstpersonalen
scannade en streckkod hos personen de besökte när de kom och
gick.
Inte alla risker som kan associeras med kunddata handlar om att
företagen medvetet missbrukar data. Kunder kan även drabbas om
en tredje part kommer över data, exempelvis genom intrång. Kunder
kan dock antas reagera negativt även i de fall deras data kommit på
avvägar utan att det varit företagets avsikt.
Däremot visar undersökningar att företag som snabbt informerar kunder om dataläckage inte med nödvändighet förlorar deras
förtroende; det kan till och med leda till ökat förtroende. En undersökning från Australien visar att 33 procent av kunderna som fått
information om dataläckage upplevde att deras förtroende ökade
när de informerades, något som kan bero på att de uppfattade att
företaget då agerade i kundens intresse och genom att det signalerade att företaget inte försökte dölja något. Ungefär lika många,
29 procent av dem som fått en notifiering, upplevde samtidigt att
deras förtroende för företaget minskat (Deloitte 2016).
För normalkunden torde de fördelar som riktade erbjudanden
och rabatter eventuellt innebär inte uppväga de risker som omfattande insamling av kunduppgifter för med sig. Undersökningsdata
visar exempelvis att de flesta amerikaner inte anser att data mot
rabatter är ett rättvist byte (Turow et al., 2015).
Frågan om riktad reklam är speciell då det finns undersökningar
från reklambranschen som visar att många konsumenter inte har
något emot att data används för att ta fram mer anpassade erbjudanden.6 Samtidigt finns andra undersökningar som visar på motsatsen.7 Vidare indikerar kundernas beteende att de sannolikt inte
6
Se exempelvis Insight Intelligence ”Delade meningar – Svenska folkets syn på digital integritet 2015”.
7
Information Commissioner’s Office Annual Track 2016.
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uppskattar reklam som sådan. Exempelvis använder en betydande
andel reklamblockerare (”adblockers”). I Sverige är det 2016 cirka var
fjärde person som använder sådana.8 Den siffran motsvarar genomsnittet inom OECD. Användningen varierar mellan länder: i Polen
och Grekland använder 38, respektive 36 procent reklamblockerare
medan det endast är 10 procent i Japan. Undersökningar från USA
visar också att användningen av reklamblockerare är kunskapsdriven,
ju mer datakunniga personerna är desto mer använder de reklamblockerare.9 Användningen är också tydligt åldersdriven. I länder
som Polen, Spanien och Tyskland använder varannan (eller mer än
så) i åldersgruppen 18–24 år reklamblockerare. Siffran är i nästan
samtliga undersökta länder dubbelt så hög i gruppen 18–24 år som
i gruppen 55+.10 Om detta samband står sig kan andelen som
blockerar reklam komma att öka i takt med att kunskapsnivån och
datavanan höjs.
Skälen att använda en reklamblockerare kan vara flera. Det vanligaste uppgivna skälet är att man tycker att mängden reklam är
besvärande, följt av att man vill undvika spårning och att webbsidor
laddar snabbare utan reklam.11 Av studien framgår att den som väl
laddat ner en reklamblockerare också kommer att använda den.12
Detta bekräftas i andra undersökningar. En brittisk surveyundersökning visar att vidareförsäljning av data för marknadsföringsändamål hör till det som användarna är mest oroade av när det gäller
dataskyddsbrister, efter stöld av personuppgifter av kriminella och
att data används för störande telefonförsäljning.13
Oavsett varför användare använder reklamblockerare minskar användningen av sådana möjligheten för företag att finansiera tjänster
8
Dagens Media 2016-01-25 ”Skräcksiffran: 4 av 10 har adblockers”. Digital News Report
2016 visar att 27 procent uppger sig använda reklamblockerare i Sverige, s. 21.
9
Man kan också förvänta sig att de som inte ville ha reklam skulle vinna om detta utvecklades till en teknikstrid. Skulle mediaföretagen exempelvis införa adblockblockers skulle
det sannolikt snabbt följas av att det utvecklades adblockblockerblockers som lät kunderna
läsa utan reklam på skärmen.
10
Reuters Institute for the study of journalism ”Digital News Report 2016”, s. 22. Nedbruten
data för Sverige saknas.
11
Reuters Institute for the study of journalism ”Digital News Report 2016”.
12
Undersökningar visar också att ett växande antal konsumenter använder reklamblockerare
i mobilen. 21 procent av smartphone-användarna globalt använde reklamblockerare. Framför allt gäller det på tillväxtmarknader. I Asien-Stilla havsregionen använder exempelvis 36 procent av smartphone-användare reklamblockerare, däremot är det relativt få som använder
sådana i Europa och Nordamerika (se PAGEFAIR 2016 Mobile Adblockning Report). Det
finns även reklamblockerare som blockerar reklam inne i appar.
13
Information Commissioner’s Office Annual Track 2016.
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med reklam eller med datainsamling för reklamändamål. Utbredd
användning av data för reklamändamål kan vara kontraproduktiv
för företagen om den leder till att kunderna vidtar åtgärder för att
slippa reklamen. Reklam eller datainsamling som kunderna inte uppskattar kan därmed ses som en negativ externalitet som drabbar andra
företags möjligheter att finansiera tjänster med reklam.
Anseende är en allt viktigare strategisk fråga
Tidigare studier som gällt företagsrisker som följd av digitalisering
har främst fokuserat på risken att som etablerat företag slås ut av
nya konkurrenter som är snabbare/bättre på att anamma ny teknik.
Risken för anseendeskador kopplade till hantering av data finns
emellertid både för existerande och nya företag. Samtidigt ses denna
fråga inte alltid som strategisk för företagen.
Att företags egna ageranden kan leda förtroendeskador av sådan
omfattning att företaget går under är inte något som kommit med
digitaliseringen. Ett företag som förlorar kundernas förtroende kan
snabbt gå från att vara världsledande till konkursmässigt. Ett av de
mest kända exemplen på hur förtroendeförlust kan sänka ett företag kommer från revisionsbranschen. Arthur Andersen LLP var en
av världens fem största revisionsbyråer tillsammans med
PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche Tohmatsu, Ernst &
Young och KPMG. År 2002 lämnade företaget frivilligt in sin revisionslicens efter att ha befunnits skyldigt till kriminellt agerande i
samband med att man reviderade företaget Enron, ett stort globalt
företag som året innan hade gått i konkurs, även det under uppmärksammade former efter förlorat anseende. Trots att USA:s högsta
domstol senare friade Arthur Andersen hade deras anseende skadats
så allvarligt att det omöjligen kunde återuppta sin revisionsverksamhet. Företaget hade med andra ord tagit en anseenderisk som kostade
dem hela sin kärnverksamhet.
Digitaliseringen innebär dock att företag löper större risk att
drabbas av betydande anseendeskada även när de inte medvetet gjort
något olagligt eller omoralisk. Det gäller exempelvis reaktioner på
externa intrång. Det amerikanska detaljhandelsföretaget Target utsattes 2014 för ett intrång där kontouppgifter för minst 40 miljoner
kunder spreds. Resultatet blev minskad försäljning med 2–6 procent
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och att kvartalsvinsten sjönk med 47 procent jämfört med året innan.
Target räknade också att intrånget skulle leda till stämningar från
drabbade.14 Tagets börsvärde minskade också med 9 procent den
första månaden efter intrånget. Sammantaget bidrog detta till att
företagets koncernchef fick lämna företaget.15
När data från uppemot fyra miljoner kunder till det brittiska teleoch bredbandsföretaget TalkTalk spreds efter ett intrång resulterade det i att man tappade över 100 000 kunder och att företagets
börsvärde föll med en tiondel.16
Ny forskning (Wahlund m.fl. 2016) visar att kunder och anställda
reagerar starkt på missbruk av kunddata. I en stor surveyundersökning (n = 10 000) har de undersökt reaktioner på olika beteenden
hos företag som kunde förväntas leda till negativa reaktioner. Av
dessa var det bara om företag inte kontrollerar om underleverantörer
använder sig av barnarbete som gav ett mer betydande negativa
reaktioner än bristande dataskydd. På en skala från +100 till -100
fick bristande kontroll av barnarbete -69 och vidarespridning av
kundinformation -65.
Wahlund m.fl. (2016) undersökte också i vilken utsträckning de
negativa reaktionerna kunde dämpas genom kommunikation, dvs.
om företagen kunde minska de negativa reaktionerna genom att
förklara varför de gjorde som de gjorde, och/eller vilka positiva konsekvenser deras ageranden också hade.

14

CNN Money 2014-01-11 ”Target: Hacking hit up to 110 million customers”.
Los Angeles Times 2014-05-05 “Target CEO resigns as fallout from data breach continues”.
16
The Telegraph 2015-10-23 ”TalkTalk share prices drop almost 11pc as Metropolitan Police
investigation continues”.
15
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Figur 1
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Undersökningen visar att kommunikation i viss mån kunde minska
den negativa påverkan, dock inte särskilt mycket. Effekten av kommunikation var också mindre för bristande dataskydd än för barnarbete. Vidare fann forskarna att de påtagligt negativa attityderna
till vidarespridning av kunddata bestod även om kunderna godkänt
denna genom att acceptera användaravtal. Även spridning av anonymiserad data uppfattas som negativt, också när data som sprids
vidare är anonymiserad ger det ett negativt värde om -57. Undersökningen visar att de negativa reaktionerna är stora i alla åldersgrupper och för båda könen.
Forskningen indikerar att företagen inte kan utgå ifrån att kunderna är nöjda med hur deras data hanteras bara för att de fortsätter
att använda tjänsterna. För detta krävs dels att kunderna har kännedom om hur data hanteras, dels att de har alternativ. Amerikansk
forskning (Turow m.fl., 2015) har visat att många konsumenter
resignerat och accepterar datainsamlingen endast i brist på alternativ.
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I Sverige har SCB undersökt kunskaper och attityder till datainsamling och spårning på nätet. De fann att endast 53 procent av
befolkningen (62 procent för män och 43 procent för kvinnor)
känner till att cookies kan användas för att spåra människors internetvanor. När det gäller kunskaper om andra former av spårning
saknas svenska data. Företagens möjligheter att avgöra om kunderna accepterar den datainsamling och lagring de bedriver är samtidigt
begränsad.
Även amerikansk forskning (Turow et al., 2015) visar att många
konsumenter inte känner till omfattningen av företagens datainsamling eller vad företag får göra med insamlade data. 65 procent tror
exempelvis att företag som har en ”privacy policy” inte får lämna
vidare data. 49 procent tror att butiker inte får sälja vidare eller lämna
ut information om kundens inköp utan kundens tillstånd.
Enligt Nissenbaum (2009) uppfattar konsumenter samtidigt att
det är mindre problematiskt om ”deras butik”, där de gör sina dagliga
inköp, samlar in kunddata än om andra butiker gör det. En anledning till att kunden valt en viss butik som ”sin” kan bero på att hon
litar mer på att den inte missbrukar kunduppgifter. Det kan också
vara så att kunden upplever att hon får mer i utbyte (t.ex. rabatter
och extra service) av en viss handlare och därför är beredd att acceptera datainsamling i utbyte mot detta, samtidigt som detta inte
gäller butiker i allmänhet.
Forskning visar även att det kan finnas diskrepanser mellan hur
konsumenter agerar och hur de tycker. De kan använda en tjänst eller
handla hos en viss leverantör även om de inte är nöjda med hanteringen av kunduppgifter eller deras sätt att rikta reklam så länge
alternativ saknas. Det kan dock företag inte räkna med annat än på
kort sikt.
Hantering av kunddata är en fråga för företagsledningar
Digitaliseringen gör att företagen blir mer beroende av kundernas
och allmänhetens förtroende genom att tiden mellan ett förtroendeskadligt agerande och reaktionen förkortas, liksom att information
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om agerandet får större och snabbare spridning.17 Därmed uppkommer också nya förtroenderisker. I branscher där produkterna är
likvärdiga eller likartade (exempelvis molnlagring eller betalningsförmedling) kan hanteringen av kunddata vara den differentierande
faktorn och det företag som uppvisar brister kan snabbt förlora
stora kundgrupper till en nyetablerad konkurrent som inte gör det.
Detta medför att företagen bör se hantering av kunddata som affärskritiskt och brister inom dataskydd som verksamhetsrisker.
Vad kan då företag göra för att minska riskerna? Redan insikten
att de kan drabbas av anseendeskada som en följd av hur de hanterar data är sannolikt värdefull. En åtgärd som många företag direkt
skulle kunna implementera är dataminimering, i synnerhet företag
som inte har vidareförsäljning av data som affärsidé. Det innebär
att endast uppgifter som är nödvändiga för verksamheten samlas in.
Detta kan även kompletteras med lagringsminimering, dvs. att databaser gallras så snart som möjligt. Principerna återfinns i EU:s dataskyddsförordning, men kan också användas frivilligt inom områden
som inte omfattas av förordningen. Genom att inte samla in eller
lagra mer uppgifter än vad som krävs minskar också risken för att
känslig data sprids, exempelvis vid intrång. Bruce Schneier menar att
data många gånger kan ses som en ”toxic asset” för företag och att
det bästa sättet att skydda företaget ofta är att radera data som inte
är oundgänglig.18
Eftersom brister i dataskydd snabbt kan sätta stora värden på
spel genom förlorat anseende eller förlorade kunder borde frågan
ses som strategisk. Många av de ovan beskrivna riskerna kan sannolikt undvikas eller minskas om avvägningar görs på ledningsnivå.
Hanteringen av kunddata bör således vara en strategisk fråga och
inte något som delegeras till marknadsföringsavdelningen eller itavdelningen. Det skulle också medföra att företag inte slentrianmässigt lät funktionalitet i dataprogram styra vilka uppgifter som
skulle samlas in och hur de ska lagras och bearbetas. Schneier (2015)
menar att företag ofta använder identifiering när det skulle räcka
med autentisering.

17
Information om företags ageranden kan exempelvis spridas genom rejtingsajter, där missnöjda kunder kan ge företag dåliga betyg.
18
CNN 2016.03.01 Bruce Schneier ”Data is a toxic asset, so why not throw it out?”
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Genom att göra datainsamling och hantering av data till en ledningsfråga tvingas företagen fatta uttryckliga beslut om vilka insamlings- och lagringspolicyer som ska gälla. Det öppnar också för att
olika intressen – exempelvis kunders eller anställdas – vägs in i
analysen. Slutsatsen är inte med nödvändighet att företagen måste
sluta samla in data om sina kunder, utan att de måste göra informerade beslut om det.19
Ett sådant förfarande skulle samtidigt indikera att företaget tar
frågan på allvar. Ett företag som tillämpar dataminimering och har
adekvat skydd för kunduppgifter torde även kunna kommunicera
detta till kunderna och därigenom skapa konkurrensfördelar.
Även transparens kring intrång kan bli en konkurrensfördel för
företag. Att vänta tills media uppmärksammar sådana problem är inte
att rekommendera. Ett sådant agerande ger lätt intryck av att man
har något att dölja.

Digitalisering som konsumentfråga
Digitaliseringen och de datadrivna tjänster som växer fram kommer
att ställa nya krav på såväl företagsetik som på utformningen av
regleringar. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att notera att
digitaliseringen kan ändra styrkeförhållanden mellan parter eller skapa
informationsasymmetrier och ändrade incitamentsstrukturer. Det
kan gynna konsumenter genom ökade valmöjligheter, bättre information och mer konkurrens. Det kan dock samtidigt medföra att
befintlig konsumentskyddslagstiftning inte längre tjänar sitt syfte.
I många fall kan kunderna undvika ett företag genom att välja en
annan leverantör. Men det finns områden där enbart konkurrens inte
räcker för att upprätthålla en önskad nivå av konsumentskydd. Det
handlar bland annat om fall där det finns informationsasymmetrier
mellan företag och konsument (och där företaget inte har incitament
att agera i kundens intressen) eller när tredje man är inblandad. Det
19
Schneier (2016) menar att datainsamling är en high risk-high reward-strategi som ofta
används av startups (där misslyckande ändå betyder konkurs, och förtagen därför har råd att
chansa – även genom att bryta mot lagar och regler kring dataskydd) behöver samhället se
till att den typen av affärsmodeller inte blir så lockande. Han diskuterar exempelvis straffansvar för ledningspersoner i företag som bryter mot dataskyddsregler. Här bör också nämnas
att ny EU-lagstiftning ställer krav på att företag skall ha dataskyddsombud, vilket kan komma
att bidra till att frågorna lyfts till ledningsnivå.
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gemensamma är att det handlar om områden där kunden har svårt
att skydda sig eftersom denne inte med nödvändighet vet vad företagen gör.
Ett exempel som berör de båda första områdena är när kunddata
sprids utan att det är det insamlande eller lagrande företagets avsikt,
exempelvis genom dataintrång eller slarv.20 Stölder av personuppgifter skiljer sig på flera sätt från andra stölder som ett företag kan
utsättas för genom att de drabbar företag och kund på ett annat
sätt. Ett inbrott i en butik där varor stjäls drabbar företaget direkt
men kunden lider normalt ingen skada. En stöld av kunddata behöver däremot inte alls drabba företaget, men väl kunden. På sikt
kan dock företagen skadas genom att kundernas förtroende för företagen minskar. Det kräver dock att kunderna känner till det, och
det ligger inte alltid i företagens intresse att informera kunderna
om att spridning av data skett.
Exempelvis drabbades jobbsajten Linkedin 2012 av ett större
intrång där över 100 miljoner användares e-postadresser och lösenord spreds. Åtkomsten av lösenorden i samband med intrånget möjliggjordes av att företaget inte hade vidtagit några mer omfattande
åtgärder för att hålla dem säkra än att kryptera dem med osaltad
SHA-1, en form av hashning som är lätt att knäcka.21
Först förnekade företaget att några användardata alls hade kommit på drift, men efter att en lösenordsfil publicerats på en rysk
hackersajt gick man ut med information och uppmanade sex miljoner
av sina användare att byta. Först 2016 fann man att intrånget berörde ytterligare drygt 100 miljoner konton.22
Dessa asymmetrier kan även leda till att företagen underinvesterar i säkerhetsfrämjande åtgärder. När det gäller fysisk säkerhet
finns ett starka incitament för företagen att investera i exempelvis
lås, larm och andra inbrottsskydd eftersom kostnaderna vid inbrott
drabbar dem. När det gäller stöld av data gäller det motsatta; dataförluster drabbar endast indirekt företagen – i synnerhet om de inte
20

Värt att notera är att de flesta dataförluster inte beror på intrång utan på slarv. Se t.ex.
SOU 2015:23 för exempel. Åtgärder för bättre säkerhet kan dock ofta skydda både mot intrång och spridning genom slarv.
21
Computer World 2012-06-07 “Hackers crack more than 60 % of breeched Linkedin passwords: Speed of hackers to crack passwords show weakness of security scheme used by
Linkedin, researchers say”.
22
The Wall Street Journal 2016-05-19 ”LinkedIn 2012 Data Breach May Have Hit Over
100 Million”.
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behöver tala om för kunderna att det skett ett intrång. Det gör att
man frestas att underinvestera i it-säkerhet.23
Här skulle sannolikt krav på obligatorisk incidentrapportering
ligga i konsumenternas intresse (se bland annat Hildebrandt, 2008).
Ju tidigare man får reda på att lösenord eller kontonummer kapats
desto lättare är det att undvika skador genom att byta lösenord eller
spärra kort. Även om den säkerhetskunnige vet att man inte ska ha
samma lösenord på flera sajter är det vanligt att man gör så och en
dataläcka på ett ställe kan därför medföra att även andra sajter
komprometteras.
Även när det gäller säkerhetsluckor som upptäckts men inte hunnit
exploateras ligger det i konsumenternas (men inte nödvändigtvis
företagens) intresse att de uppmärksammas så de kan åtgärdas. Post
och Telestyrelsen, PTS föreslog också redan 2006 att det skulle göras
obligatoriskt att rapportera sårbarheter (PTS, 2006).24
Även frågor som hur identifiering sköts i den digitala världen kan
påverka konsumenters ställning vis-à-vis företag. Med vissa identifikationsmetoder är det exempelvis kunden som bär risken om de
missbrukas.
När det gäller konsumenträtten har den digitala utvecklingen
rent generellt inneburit en försvagning av konsumentens ställning.
Detta beror enligt forskare på att konsumentintresset, och andra
enskilda intressen, ofta kommit att definieras bort när man gjort avvägningar mot andra intressen. Detta gäller både när det gäller relationen till företag och till staten. Naarttijärvi tar upp detta i sin
avhandling om proportionalitetskrav vid användning av tvångsmedel
och menar att svensk lagstiftning där behandlar enskildas intressen
som mindre viktiga (Naarttijärvi, 2013). Samma observation gjorde
Arnbak i sin avhandling, men då rörande europeisk IT-säkerhetslagstiftning (Arnbak, 2015).

23
Skydd av kunddata kan ses som ett lockande område att spara in på då konsekvenserna för
företaget, även om något händer, inte blir omedelbara. Det gör att exempelvis nystartade
företag kan förväntas samla in mer data om kunderna och lägga mindre resurser på att skydda
den än vad som ligger i samhällets intresse (Schneier 2016).
24
Observera att sårbarhetsrapportering inte är det samma som incidentrapportering. För
ägare av elektroniska kommunikationsnät är incidentrapportering redan i dag obligatoriskt,
detta regleras bland annat i EU:s förordning 2013/611 om åtgärder tillämpliga på anmälan av
personsuppgiftsbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58 EG vad gäller
personlig integritet och elektronisk kommunikation.
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Konsumenter skulle också tjäna på om företag var tvungna att
inhämta kundernas godkännande innan insamlade data spreds vidare
eller bearbetades på ett nytt sätt (exempelvis genom samkörning
med andra register).25 Detta skulle samtidigt stimulera företag att
utforma sin verksamhet så att datainsamlingen och -bearbetningen
skapade ett explicit mervärde för kunderna.

Digitaliseringen och samhället: Tillbaka till dåtiden
När datorerna under 1970-talet blivit så vanliga att medborgarna
skulle kunna komma att möta dem, eller resultatet av automatisk
databehandling (ADB) uppstod också behov av en ändamålsenlig
reglering av området. Flera statliga utredningar behandlade frågan
(se exempelvis SOU 1973:6; 1976:36; 1979:93; 1981:17). Frågorna
behandlades när datorer var maskiner i princip förbehållna storföretag och myndigheter, och sköttes av tekniker, och kom därför att
behandlas ur ett mer abstrakt perspektiv än senare när de blivit vardagsredskap.
Dessa utredningar rörde frågor om hur datorisering skulle påverka arbetets organisation (skulle vi behöva anpassa oss till hur
datorerna eller de till oss, skulle datoriseringen ta ifrån oss jobben
och arbetsglädjen eller bara de tråkiga och monotona arbetsuppgifterna), men också andra frågor som handlade om förtroendet för
olika institutioner som företag och myndigheter. Accepterar vi beslut
som en dator fattat i stället för en mänsklig handläggare, och kommer vi att lita på att datorn tar samma hänsyn till mina särskilda
behov som handlaren i butiken på hörnet?
De generella perspektiv som då anlades är tillämpliga på dagens
frågor. Profilering handlar exempelvis även det om att vi utlämnar
oss till beslut av en dator. Då är frågan om vi är villiga att acceptera
konsekvenserna av detta. Accepterar vi att vi får en högre försäkringspremie om våra livsmedelsinköpsmönster överensstämmer med en
profil för risk för sjukdomar? Att vi inte bli kallade på anställnings25
Här räcker inte godkännande av allmänna användaravtal då konsumenten inte kan förväntas läsa sådana (än mindre ta till sig innehållet i dem). Forskare har beräknat att om vi
skulle läsa alla de användaravtal eller integritetspolicies vi presenterades och som vi godkände
skulle vi behöva använda flera veckor varje år enbart åt att läsa avtal på nätet (McDonald &
Cranor, 2008). Forskare har även funnit att självreglering baserad på användaravtal inte fungerar som lösning på problemet (Cranor, Hoke, Leon, & Au, 2014).
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intervju på ett jobb vi sökt för att datorn funnit att vår profil
indikerar förhöjd risk för sjukfrånvaro?26
Det är ett perspektiv som nästan helt kommit bort, framför allt
inom områden som affärsstrategi och konsumentbeteende. Genom
att gå tillbaka till dessa mer abstrakta resonemang – som i högre
grad än uppfattningar om tekniken som sådan kan antas vara giltiga
över tid – kan man få en klarare bild hur man bör förhålla sig till
digitaliseringens samhällspåverkan. Det abstrakta perspektivet förde
också med sig att man inte kom att landa i att man skulle ha en nivå
av konsument- eller anställningsskydd i datorrelaterade sammanhang
och en annan nivå i andra, utan att samma generella principer skulle
gälla överallt.
På vilket sätt ska man från samhällets sida verka för att skydda
data och konsumentintressen? I Sverige har det inom politiken sedan
1970-talet skett en glidning från ett synsätt där den enskilde antas
ha rätt och möjlighet att utöva kontroll över sina data till ett synsätt där detta inte anses möjligt. Som följd av detta har man i stället
infört en missbruksregel (SOU 2004:6 och Prop 2005/06:173), dvs.
regleringen koncentrerar sig på det som ses som missbruk, men hanteringen som sådan kan ses som fri. Den tidiga datalagstiftningen
byggde på att man ville reglera procedurer: vilken data som fick samlas
in och till vilket syfte, hur den fick lagras och vilka samkörningar
som fick göras. En del av dessa regler gäller än i dag, men inte alla.
Den ursprungliga synen har dock stöd inom forskningen där man
ser betydelsen av att den enskilde kan utveckla sin identitet och
sina preferenser utan otillbörlig påverkan utifrån (dvs. ett skydd mot
profilering, se exempelvis Hildebrandt (2010) och Gürses (2010).
Gürses beskriver i sin avhandling hur dessa paradigm utvecklats.
Under 1970-talet baserades regleringen på utgångspunkten att den
26

Dwork och Mulligan (2013) varnar också för att datorer kan komma att sortera människor
(kunder eller anställda) på ett sätt som om det gjordes av en människa skulle räknas som
diskriminering. Vidare tar de upp att profilering skulle kunna innebära att den som (antas)
befinna sig på en plats utan konkurrens av en fysisk butik får högre pris av en e-handlare.
Schneier (2015) pekar även på att en dator indirekt kan registrera sådant som annars skulle
vara otillåtet, exempelvis sexuell läggning. Den, skriver Schneier, vars vänner i sociala media
till 80 procent är självidentifierade homosexuella kan exempelvis antas vara det själv. Diskrimineringsfrågan vid profilering och vid användning av datoriserat beslutfattande tas även upp
av (Gandy Jr, 2010). Som diskrimineringslagstiftningen är utformad är det inte säkert att
detta omfattas. Zuiderveen Borgesius (2015) menar att dataskyddsåtgärder inte räcker för att
stoppa diskriminering genom profilering, utan att man där bör överväga uttryckliga förbud
mot vissa typer av profilering. För beslut baserade på algoritmer se också Haider och Sundin
(2016).
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enskilde kan utöva kontroll över sina data även om de gjorts tillgängliga för andra. I stället för att förlora kontrollen kan man få
möjlighet till rättelse, insyn och en möjlighet att säga nej till fortsatt
behandling. Detta har senare kommit att ändras.
För att ett skyddssystem baserat på missbruksregler ska fungera
krävs emellertid att det finns effektiva möjligheter att hävda sin rätt.
Det krävs också att kostnaden för företagen att göra fel är tillräckligt hög för att verka avskräckande.
Ur rättsekonomiskt perspektiv krävs för att en reglering ska
vara begränsande att kostnaden för att bryta mot den är högre än
vinsten att göra det. Kostnaden kan i sin tur beräknas som sannolikheten för att agerandet upptäcks multiplicerad med sannolikheten att domstol finner agerandet felaktigt gånger kostnaden för
en dom som går en emot. Detta gäller oavsett om kostnaden är ett
straff enligt brottsbalken eller utdömt skadestånd. När det gäller
skadeståndsmål krävs också att den som drabbats finner det värt
besväret att driva målet.
I den amerikanska rättsordningen har detta balanserats genom
att skadestånden som döms ut kan vara mycket höga. Det innebär
att kostnaden för ett företag som chansar kan bli betydande, även
om den faktiska skadan för varje enskild som drabbas kan vara begränsad. En annan institutionell faktor som gör att den amerikanska
skadeståndsrätten fungerar återhållande är att advokatbyråer och
intresseorganisationer har möjlighet att stämma på uppdrag av enskilda (och få en del av skadeståndet som ersättning). I Sverige där
normalt endast direkt ekonomisk skada ersätts är kostnaden för
företag att chansa låg.
Att stämma i domstol innebär också i det svenska rättssystemet
att den enskilde löper risk att behöva betala motpartens rättegångskostnader. Motparten i dataskyddsmål är i allmänhet ett företag
eller en offentlig institution, exempelvis en kommun eller myndighet, vilket innebär mycket ojämna ekonomiska styrkeförhållanden,
vilket kan verka hämmande på enskildas möjlighet att få rätt.27

27
Bevisbördan ligger här på konsumenten som måste visa att det förekommit felaktig behandling och att denna skadat eller kränkt honom eller henne (se SOU 2016:41 s. 170). Här
har företag och myndigheter i ett informationsövertag. Det kan därför i praktiken vara svårt
för konsumenter att visa att felaktig behandling skett eftersom algoritmer, datasystem och
datorer kan omfattas av skydd för företagshemligheter eller andra åtkomstbegränsningar.
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En reglering baserad på skadeståndsrätt har inom den nuvarande
svenska rättsordningen få möjligheter att verka begränsande för
företag, utan leder till att konsumenterna, åtminstone på kort sikt,
behöver förlita sig på företagens goda vilja när det gäller oönskad
insamling och vidarespridning av data.
Många i Sverige skulle sannolikt anse att en övergång till ett
amerikanskt skadeståndssystem inte är önskvärd, även om den sannolikt är nödvändig om man inte inför andra möjligheter att skydda
enskildas data. Detta talar för att reglering av data inte bör baseras
på amerikanska rättsprinciper.
Utifrån ett konsumentperspektiv, men inte nödvändigtvis ur företagsperspektiv, skulle sannolikt en återgång till en procedurbaserad
ordning vara att föredra. EU:s dataskyddsförordning innebär ett
sådant steg, och överträdelser av regler kan där bestraffas med kännbara böter.
Det finns utöver vad som nämnts ovan – krav på incident- och
sårbarhetsrapportering – ett antal åtgärder som skulle kunna vidtas
för att stärka konsumenternas ställning i den digitala världen. Kunder skulle också tjäna på att företag blev tvungna att radera uppgifter om personer med vilka de inte längre hade någon kundrelation
(en konsument kan inte normalt antas har tidsmässig möjlighet att
bevaka alla de företag som den en gång varit kund hos och deras
hantering av data). Ett införande av en sådan ordning underlättas av
stadgandena om dataportabilitet i EU:s dataskyddsförordning eftersom den förutsätter att företagen kan identifiera alla data som hör
till en individ. Det kan även vara ändamålsenligt med åtgärder som
bidrar till att stärka konsumenternas rättigheter när det gäller data
som hanteras av tredje man och vid konkurser.
När man diskuterar digitaliseringen är det viktigt att inte enbart
fokusera på vilka nya varor och tjänster som den kan föra med sig
utan också vad den för med sig för risker, vilka krav den ställer på
företag och på samhället. Här är det sannolikt en fördel att angripa
frågan från ett mer generellt perspektiv – såsom man gjorde när
datorerna först blev en politisk fråga på 1960- och 1970-talen.
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Nya ekonomiska mönster
Sveriges, och många länders, makroekonomiska utveckling avviker
från vad som kan förklaras med beprövade modeller. En del kända
nationalekonomer, t.ex. Larry Summers, har därför återuppväckt
tidigare dödförklarade hypoteser, som sekulär stagnation, men osäkerheten är stor.
Till det nya mönstret hör en, med hänsyn till konjunkturläget,
ovanlig låg prisökningstakt, lägre investeringar, låga räntor och återkommande risker för tillgångsbubblor. Mest bekymmersamt är en
uppmätt låg produktivitetsökningstakt i många länder. Det finns
sannolikt flera förklaringar till denna, men digitalisering är en möjlig
sådan. Episoder av låg tillväxt har förekommit tidigare, även samtidigt
med snabb teknologisk förändring. Fenomenet har ibland kallats
Solow-paradoxen.
Några nya studier drar slutsatsen att felmätning av den ekonomiska aktivitet som ingår i BNP-måttet inte är en viktig förklaring
av senare års lägre produktivitetsökningstakt.1 Robert Gordon vid
Northwestern University argumenterar för att innovationstakten nu
är långsammare än vad många tror, och otillräcklig för att kompensera tillväxtdämpande effekter av en ökande andel äldre i befolkningen och makroekonomiska obalanser. Boskinkommissionen i USA
hävdade att både BNP och konsumentprisindex underskattades
redan 1996.
I denna artikel undersöker vi hypotesen att digitalisering påverkar
värdeskapande genom flera kanaler som inte fångas upp i national1

Exempelvis Syverson (2016) och Byrne et al. (2016).
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räkenskapernas BNP-mått. Kan alltså de nya makroekonomiska
mönstren i viss mån förklaras av mätfel och förskjutningar av mänsklig aktivitet till domäner utanför statistikmyndigheters synfält?
Digitaliseringen ger upphov till ganska betydande värden som
inte räknas in i BNP med nationalräkenskapernas nuvarande utformning, särskilt när man synar det växande konsumentöverskottet.
Bland ekonomer förs en ännu ganska begränsad diskussion om omfattningen av denna dolda välståndsökning. I denna artikel beskrivs
den gryende forskningslitteraturen. Slutligen visas med ett antal
räkneexempel att det dolda digitala välståndet med tiden mycket väl
kan bli så omfattande att såväl BNP som mycket av de sedvanliga
makroekonomiska instrumenten tappar betydelse. Våra slutsatser
speglas väl i en nyligen genomförd granskning av Storbritanniens
nationalräkenskaper av Charles Bean (2016), som förordar en mer
proaktiv hållning för att mäta den nya digitala ekonomin.
Digitaliseringen har transformerat samhället men det syns inte
i BNP-statistiken
Före millennieskiftet bestod digitaliseringen av stora förbättringar
av hårdvara. Snabbare datorer och mobila telefoner fick stor spridning. Fiberkablar drogs och kapaciteten i dem ökade. Allt detta
motsvarades av synliga betalningsströmmar och kunde mätas någorlunda väl med nationalräkenskapernas verktygslåda. Denna vidareutvecklades dessutom, till exempel genom att ta hänsyn till att itkostnader inte bara består av löpande kostnader utan även av investeringar.
Digitaliseringen har ändrat konsumtionsmönster och konsumentdrivna innovationer ökar i det utbud som förmedlas via internet.2
E-handeln har vuxit kraftigt sedan millennieskiftet. Digitala plattformar har ersatt traditionella mellanhänder och många etablerade
branscher utmanats. En utbudschock av digitala tjänster inleddes
med antingen en prismodell karaktäriserad av en fast kostnad (”flat
cost”), dvs. prenumerationskostnader som ger fallande marginalpris,
eller med kostnadsfria tjänster. Spotify och Netflix är ett par exempel
på den förstnämnda prismodellen och Skype, Facebook och Youtube
2

Detta beskrivs väl i Breman and Felländer, 2014.
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på den andra. Det finns också många nya tjänster som konsumenter får använda gratis, ofta i utbyte mot data kring deras onlineaktiviteter.
Låga fasta kostnader, låga transaktionskostnader, öppna källor
och en väldigt låg kostnad för spridning är några av anledningarna
till den snabba spridningen. Kollaborativ produktion, dvs. digitala
applikationer där konsumenten är med och producerar tjänsten,3 har
suddat ut gränsen mellan konsument och producent. Värdet som
skapas på nätet fångas sällan väl i nationalräkenskaperna. Hal Varian,
chefsekonom på Google, tror att många innovationer inte kan mätas
av BNP, särskilt de som ingår i delningsekonomin.4
Under de kommande decennierna kan digitaliseringen ändra form
igen. Självstyrande bilar, virtuella verkligheter, ”internet of things”,
självlärande robotar, digitala läkare och lärare kan skapa värden som
också till stor del växer vid sidan om BNP-måttet. Det kan då behövas helt nya sätt att mäta ekonomisk utveckling.
Dessa bredare trender tyder på att även om tidigare vågor av
innovativa produkter, speciellt på hårdvaruområdet, fångades upp
av BNP-måttet så gäller det inte nödvändigtvis för den nuvarande
formen av digitaliseringen. Det finns tre skäl till detta. För det första
att förbättrad tjänstekvalitet, särskilt till samma eller lägre pris, inte
syns fullt ut i BNP-statistik. För det andra att den stora mängden
affärsmodeller och innovativ mjukvara på marknaden, eller på väg
in på marknaden, gör att kvalitetsförbättringen, spridningen och urvalet blir oerhört stort. För det tredje har BNP traditionellt sett
inte mätt mer effektiv fritidsanvändning, t.ex. till följd av innovationer som gör det möjligt för människor att spara tid på fritiden.
Levnadsstandard bortom BNP
Nationalekonomer definierar tillväxtens värde som ökningen i alla
individers sammanlagda ”nytta” av utvecklingen. Ökad nytta mäts
dock inte med BNP. Till exempel ger dricksvattenförsörjningen
typiskt ett mindre bidrag till BNP, men nyttan, eller konsumentöverskottet, är enorm. Detta är inget mätfel, men illustrerar att även
3
4

Ett exempel är appen Waze där trafikinformation delas.
Aepel, 2015.
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digitalisering skulle kunna ge upphov till ökade konsumentöverskott som inte syns i BNP.5 Därutöver finns det också mätproblem
som kan leda till missvisande siffror för BNP-tillväxten.
Det så kallade konsumentöverskottet är ett värde av nytta som
inte normalt mäts. Ekonomer hänvisar till det som värdet som konsumenter tillmäter något de köper utöver priset de faktiskt betalar.
En relevant fråga är således om digitalisering ger större tillskott av
konsumentöverskott än vad som varit vanligt tidigare. Vi menar att
så kan vara fallet.
Studier av BNP och digitalisering
BNP mäts på två sätt. Från produktionssidan mäts summan av alla
producenters mervärde. Från konsumtionssidan mäts värdet av all
slutlig användning av produktion, såsom konsumtion eller investeringar. I båda fallen är värdena för slutlig användning i teorin justerat
för kvalitetsförändringar genom att omvandla kvalitetsförbättringar
till motsvarande prisfall. Kvalitetsförbättringar för intermediär produktion ska då fångas upp av en motsvarande prisjustering i varans
eller tjänstens sista led, det som konsumenten köper.
Metoderna för att omräkna kvalitetsförbättringar till motsvarande
prisjusteringar innehåller dock många osäkerheter. Det finns ingen
anledning att tro att kvalitetsförbättringar systematiskt underskattas
när det gäller varor. För tjänster är dock kvalitetsjusteringar mycket
bristfälliga p.g.a. digitalisering.6 I många fall antas BNP-bidraget av
en tjänst helt enkelt vara summan av lönekostnader och vinster
(och skatter) i branschen, helt utan hänsyn till kvalitetsförändringar.
I den mån digitalisering förbättrar kvaliteten på sådana tjänster
kommer de då inte att fångas i mått som BNP-tillväxt eller reallöneökningar.

5
6

Stiglitz, 2009.
Coyle och Quah, 2002.
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Hur statistiker har försökt att mäta digitaliseringens effekter
på BNP
Det har varit svårt att fånga förändringar i tillgång till it med hjälp
av statistik. Detta beror till stor del på att det är svårt att mäta digitalisering. Detta har gett upphov till en rad olika mått. Det första av
dem syftar till att kvantifiera faktiska investeringar i internetinfrastruktur och därmed förenade ökningar i internethastighet och tillförlitlighet. Vissa studier har funnit att förbättrad internettillgång
skapar arbetstillfällen och ökar produktionen, medan andra finner
att teknik inte ökar produktiviteten i den mån man hoppats.
Digitaliseringens effekter på mikronivå är väl kända. Digitaliseringen minskar hindren för marknadstillträde för nya aktörer, vilket
innebär mer konkurrens bland återförsäljare av varor och tjänster
på nätet7. Internet och digitaliseringen har lett till produktivitetsvinster för enskilda företag då de digitaliserar interna processer och
B2B-processer, bl.a. lagerstyrning, transporter, orderhantering, kundservice, relationer till säljare och produktplanering8.
Detta resulterar i produktionsvinster på makronivå. Exempelvis
fann Världsbanken år 2002 att en tioprocentig förbättring av höghastighetsuppkopplingen i utvecklingsländer resulterade i en ökning
av BNP på 1,4 procent9. Man konstaterade också ett samband mellan
bredbandstillgång i förhållande dels till arbetsproduktivitetstillväxt,
dels till BNP-tillväxt i OECD-länderna10. I en tysk studie från 2010
fann man att snabbare och mer allmänt tillgängligt bredband gav
0,1 procents ökning av BNP och en ökning med cirka 300 000 sysselsättningstillfällen under en femårsperiod11. I en annan studie fann
man att förbättrad internettillgång gav 1,4 procents ökning av BNP
i låg- och medelinkomstländer, och en ökning på 1,2 procent av BNP
i höginkomstländer12. Enligt en studie av öppna data från 2014 skulle
beviljandet av tillträde till data från den offentliga sektorn i Europa
kunna medföra en BNP-ökning på 1,9 procent, eller 10 miljarder
euro fram till år 202013. Katz och Koutroumpis (2013) har utvecklat
7

Brynjolfsson och Smith, 2000.
Lancioni, Smith, och Oliva, 2000.
9
World Bank, 2015.
10
Friedrich, Sabbagh och El-Darwiche, okänt datum.
11
Katz m.fl., 2010.
12
Qiang, 2010.
13
Buchholz, Bukowski och Sniegocki, 2014.
8
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ett digitaliseringsindex, med fokus på tillgänglighet, och inkluderat
detta i en tillväxtregression. Resultaten tyder på att en ökad digitalisering från nivån i Portugal, Tyskland eller Frankrike till samma nivå
som Korea eller Norge är förknippad med 3 procent högre BNP.
Ett annat sätt att mäta internets effekter har varit att betrakta
internet som allmänt använd teknik (General Purpose Technology)
och studera därpå baserade investeringar i teknik, eller IKT. Enligt
en amerikansk studie från 2002 ökade IKT-intensiva sektorer sin
arbetsproduktivitet mellan 1995 och 2000. Medan arbetsproduktiviteten i det icke IKT-intensiva jordbruket sjönk med 1 procent under
perioden, noterade IKT-intensiva tjänstesektorer som finanssektorn
en arbetsproduktivitetstillväxt på 2,5 procent14. Enligt en annan
amerikansk studie från år 2002 ledde introduktionen av informationsoch kommunikationsteknik till en arbetsproduktivitetsökning på
mellan 1,2 och 2 procent15. Brynjolfsson och Hitt fann däremot
år 2003 att investeringar i it i USA lett till en föga imponerande
ökning av BNP på 0,1 procent16. En reservation är att detta inte nödvändigtvis är ett orsakssamband, och att det kan vara en stor underskattning på grund av vad BNP-statistiken missar.
Konsumentvinster
Nationalekonomer har alltid varit helt på det klara med att BNPmåttet inte fångar förändringar i konsumentöverskottet. Då internet
var nytt betonade studier av kopplingen mellan digitaliseringen och
produktiviteten att produktivitetsrelaterade vinster för konsumenterna kan vara asymmetriska, eftersom konsumenter har olika preferenser17. I studier i detta tidiga skede noterades dock även att
återförsäljare som bedrev handel på nätet både sålde varorna till lägre
pris, var snabbare att justera priset18, samt att det var mer troligt att
priset hade betydelse då det rörde sig om en rent digital produkt
(dvs. konsumenter ansåg att priset var mindre viktigt då produkten
inte var digital)19.
14

Stiroh, 2002.
Baily och Lawrence, 2001.
16
Brynjolfsson och Hitt, 2003.
17
Keeney, 1999.
18
Brynjolfsson, och Smith, 2000.
19
Lal och Sarvary, 1999.
15
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De saker som lett till produktionsvinster för producenter har
även gett upphov till konsumtionsvinster för konsumenter. Dessa
uppkommer särskilt till följd av de sänkta priser och den ökade konkurrens som redan beskrivits20, samt till följd av ökad variation21.
Dessa vinster fångas dock ofta upp av dagens statistik. De vinster
som är svårare att fånga upp faller under två kategorier:
1. Konsumentvinster som uppstår då leverantörer kombinerar tjänster, till exempel genom att ta ut fasta avgifter, vilket innebär att
marginalkostnaden för ytterligare konsumtionsenheter närmar
sig noll.22
2. Konsumentvinster där marginalkostnaden faktiskt är noll, eller i
det närmaste noll (på grund av sökkostnader), såsom i samarbetseller delningsekonomin23. Delningsekonomins frammarsch gör
att resurser används mer effektivt och att produktionen av varor
därmed dämpas.
Några försök att uppskatta konsumentöverskottet för internet har
gjorts. Till exempel beräknar Greenstein (2013) ökningen av konsumentöverskottet under 2006 till följd av ökad bredbandstillgänglighet till 8,7 miljarder dollar för USA. Hal Varian som är chefsekonom på Google kom 2013 fram till liknande siffror, dvs. inte
särskilt stora summor. En reservation är dock att dessa uppskattningar är mycket osäkra och bygger på försiktiga antaganden om
efterfrågekurvans form.
En annan reservation är att fokus för dessa beräkningar ligger på
sökfunktionen på internet, vilket kanske var det viktigaste innehållet
i början. Numera har internet ett mycket bredare innehåll och
digitalisering är ett ännu vidare begrepp.
Det har gjorts ett antal studier på hur konsumentöverskott kan
beräknas. Studierna berör bl.a. hur man rent allmänt kan beräkna
konsumentöverskott, konsumentöverskott i den digitala ekonomin
och konsumentöverskott i den så kallade ”svarta ekonomin”. För
en förteckning över dessa studier se tabell 1.
20

Brynjolfsson och Smith, 2000.
Brynjolfsson m.fl., 2003.
22
Rifkin, 2014.
23
Fellander, Ingram och Teigland, 2015.
21
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Varför är då konsumentöverskottet större p.g.a. digitaliseringen?
Det beror på att den senaste innovationsvågen, till skillnad från de
föregående, inneburit alltfler kostnadsfria, eller i det närmaste kostnadsfria, varor och tjänster, tjänster av bättre kvalitet och skapat
mer fritid för konsumenterna. Det är svårt att mäta värdet av fria
varor och kvalitetsförbättringar och traditionella studier av BNP
har vanligtvis inte granskat hur fritiden används. Av dessa skäl menar
vi att de vinster som gjorts på senare år underskattas i den befintliga BNP-statistiken, vilket följande avsnitt kommer att visa.
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Tabell 1

Olika beräkningar av konsumentöverskottet

Åtgärder

Upptäckter

Författare

Tidsrelaterade mätningar
Beräkning baserad på värdet av
konsumentens tid, internetkostnaden och värdet på den tid
som sparas gentemot internetkostnaden.

Det dolda konsumentöverskottet i
Goolsbee och Klenow
USA p.g.a. internet var ca. 2 procent (2006)
av inkomst, eller några tusen dollar,
per förbrukare.

Beräkning baserad på den
skattade priselasticiteten på
efterfrågesidan.

Det dolda konsumentöverskottet
med ingång av nya ”Direct
Broadcast Satellites” var värt
123–190 USD per person per år,
ca. 2,5 miljarder USD totalt.

Beräkning baserad på skillnaden
i värde före och efter, uppmätt i
förhållande till värdet på
konsumentens tid som lön.

Fem till sju år efter digitalisering så Brynjolfsson m.fl.
var produktivitet och produktion fem (2003)
gånger större än tidigare.

Goolsbee och Petrin
(2004)

Undersökningsverktyg
Integrerad marknadsforskning,
där man erbjuder människor
valmöjligheter och sedan
analyserar drivkrafterna bakom
deras val.

Det dolda konsumentöverskottet av IAB Europe (2010)
konsumenttjänster finansierade av
online-reklam var värt 100 miljarder
USD 2010, och kunde komma att
öka till ca.190 miljarder USD 2015.

Beräkning baserad på a) underSveriges ”svarta ekonomi” var värd
sökningsmetoder b) inkomst13 procent av BNP 1978, och
deklarationer (direkta metoder)
19,8 procent 1997.
eller a) skillnader mellan inkomster
och utgifter, b) skillnader mellan
officiell och faktisk arbetskraft,
c) efterfrågan på valuta,
d) produktionskostnad gentemot
officiell vinst, e) grundad på en
modell (samtliga indirekta
metoder), används för att mäta
den ”svarta ekonomin”.

Schneider och Enste
(2000)
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Kvalitetsförbättringar underskattas i BNP-statistiken
Ett område där livskvaliteten drastiskt underskattas i BNP-måttet
är kvalitetsförbättringar som rör varor och tjänster. Kvalitetsförbättringarna kan ta många skepnader. Många av dem är en följd av att
alltfler kostnadsfria, eller i det närmaste kostnadsfria, varor blir
tillgängliga, medan andra utgörs av prestandaförbättringar till följd
av digitaliseringen.
Utbudet av gratistjänster har ökat
Mycket av innehållet på internet kan vara helt gratis, eller så betalar
konsumenter indirekt genom till exempel reklamexponering. Denna
omständighet spelar mindre roll i de fall ett företag använder sådana gratistjänster och därmed lyckas producera mer. I sådant fall
ökar mervärdet och i slutändan även BNP. Men om användaren är
en konsument så räknas utökningar eller förbättringar av gratistjänster inte in i BNP. I vissa fall betalas en prenumerationsavgift. I
båda fallen noteras en utveckling där man går från att prissätta en
knapp fysisk vara med hjälp av ett enhetspris till att erbjuda ett
obegränsat digitalt utbud med hjälp av prismodeller som gör det
svårt att fånga pris och konsumtion per enhet.
Tack vare billig digital inspelningsteknik, fildelning, YouTube,
musikströmning och sociala medier är en stor del av internetanvändningen gratis. I viss mån sker det lagligt, men ibland även genom
illegal kopiering. En följd är att intäkterna för inspelad musik, och
även dess bidrag till BNP, har rasat sedan år 2000. Trots det har
musikindustrins egentliga produktion ökat kraftigt. Enligt en studie
beräknas kvaliteten på inspelade låtar sedan år 2000 ha förbättrats
avsevärt24. Samtidigt har urvalet av tillgängliga låtar tredubblats,
vilket enligt studien skapat 15 gånger så stort värde för konsumenterna jämfört med en tredubbling av valmöjligheter med cd-skivor.
Att söka information är också oftast avgiftsfritt. En studie finner att tiden som går åt för informationssökning har minskat från
22 minuter per fråga till 6 minuter tack vare internet25. Dessutom
24
25

Waldfogel, 2014; 2015.
Chen, 2014.
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skapas ett konsumentvärde genom att många frågor som tidigare
inte ens ställdes nu besvaras.
Vissa försök att mäta kostnadsfria varor och tjänsters hypotetiska
kostnad har dock gjorts. Studier har undersökt eller uppskattat hur
mycket mer konsumenterna är beredda att betala för en förbättrad
tjänst, dvs. så kallad betalningsvilja. Själva sökningen på internet kan
vara nyttoskapande, precis som att strosa i en modebutik. Enligt en
studie av Tom Blake, eBay och andra (2014) tillmätte e-bayanvändare knappt sökning på nätet någon tidskostnad. De var villiga att
genomföra ytterligare en sökning för att uppnå en försumbar genomsnittlig besparing på bara 25 dollarcent. Tydligen utgör lågt pris bara
en liten del av det värde som en användare får av att söka på nätet.
Enligt en annan studie var konsumenter villiga att betala mer för
mer detaljerad reseinformation, inklusive skräddarsydd sådan26. I
en studie av betalningsviljan fann man att inkomst, riskuppfattning
och lokala normer inverkade på konsumenters vilja att betala för
musik som annars var gratis27.
Sammanfattningsvis utgör det växande utbudet av gratistjänster
på internet en viktig utmaning när det gäller hur BNP och inkomster
mäts.
Teknikskiften ger mervärden för konsumenterna
SCB mäter gradvisa kvalitetsförbättringar av varor, och i viss mån
av tjänster. Förbättringar till följd av tekniksprång missas däremot
ofta. Ett exempel är Spotify som anses vara en helt ny tjänst. Summan av de löner och vinster som Spotify genererar registreras visserligen som förädlingsvärde, men konsumentnyttan av att övergå från
CD-skivor till Spotify räknas inte in i BNP. Tvärtom kan nettoeffekten bli en BNP-sänkning.
Förbättrad servicekvalitet kan ibland fastställas utifrån hur tjänsterna optimerar konsumentens tidsanvändning, genom så kallade ”tidsoptimeringsstudier”. Enligt en studie av bokförsäljning på nätet
genererade nätbokhandlare ett tidsrelaterat välfärdsöverskott för
konsumenterna på mellan 731 miljoner och 1,03 miljarder USD
26
27

Khattak, Yim och Prokopy, 2003.
Chiang och Assane, 2009.
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år 2000, vilket är mellan 7 och 10 gånger så mycket som effekten av
ökad konkurrens och lägre priser skulle ha varit28.
Dessutom medför sådana digitala tjänster både ökad automatisering och tjänstetillgänglighet, vilket gör att många ”mellanledstjänster” i stället utförs av konsumenten själv. Exempelvis kanske
man inte längre behöver en mäklare när man letar nytt boende, eftersom säljare kan annonsera direkt mot konsumenterna på nätet29.
Dessa tjänster flyttar således från den delen av ekonomin som registreras i BNP till hushållsarbete som inte registreras, samtidigt
som tjänsterna också effektiviseras av den digitala tekniken.
Viss teknik går till och med längre än så. Digitala tjänster som en
gång i tiden endast var tillgängliga genom webbläsare på fasta datorer
finns i dag på smarta telefoner och surfplattor. Denna ökade tillgänglighet har medfört att fler människor sannolikt kommer att
använda sig av digitala produkter och tjänster, vilket därmed ökar
deras konsumtion av dessa. Studier har till exempel visat att mobiltelefonspelens lättillgänglighet och utbredning har gjort att spelsektorn inte har pressats av den ökade konkurrensen, utan växt till
följd av den ökade efterfrågan bland användarna30. Även om ökningen av antalet spel kan fångas med hjälp av traditionell BNP-statistik
utgör denna ökning bara en droppe i havet jämfört med den ökade
spelanvändningen.
Ökad användning på grund av lättillgänglighet utgör dock bara
ett av de områden där dagens BNP-statistik inte fångar upp mervärdet. Andra värdeskapande områden inbegriper skapandet av rent
digitala marknader, till exempel i helt digitala världar. Bland exemplen finns digitala världar med egna ekonomier. I onlinespelet World
of Warcraft, finns det till exempel en onlinemarknad för digitala svärd
och trollformler (i spelet spelar man olika roller med krigare)31 och
i den virtuella världen Second Life kan en hel fastighet eller en mundering inhandlas på en egen marknad i den världen.32 Dessa rent
digitala varor kan inhandlas med hjälp av fiat-valuta (t.ex. dollar eller
euro, eller genom byteshandel eller nyskapade valutor som fungerar
inom en virtuell värld).
28

Brynjolfsson m.fl., 2003.
Shideler och Badasyan, 2007.
Waldron, okänt datum.
31
Lehdonvirta och Virtanen, 2010.
32
Martin, 2008.
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Externa och plattformsrelaterade effekter
Några av gratistjänsterna på internet ger också upphov till positiva
externa effekter, ofta i form av plattforms- eller nätverkseffekter. En
persons användning av Facebook gör till exempel Facebook mer
attraktivt för andra användare. Dessa externa effekter skapar konsumentnytta men registreras normalt inte i BNP.
Ett annat exempel är självkörande bilar. SCB kommer sannolikt
att försöka att mäta hur tekniska förbättringar av självkörande bilar
värderas av konsumenter. Teoretiskt sett kommer det att inbegripa
en värdering av hur konsumenter värderar minskad egen olycksrisk.
Däremot förbises de externa effekter som genereras i och med att
personer som köper självstyrande bilar kanske mer sällan orsakar
skador på andra trafikanter.
En av följderna av dessa nätverkseffekter är att enskilda plattformar får en dominerande ställning inom vissa områden. Om man
betraktar plattformar som två- eller flersidiga så krävs det att man
verkar genom den plattform som har flest medlemmar för att göra
en affär, då detta maximerar möjligheten att göra en affär eller ett
byte. Likaså minskas transaktionskostnaderna. Av dessa skäl tenderar användare att koncentreras till en eller två plattformar. Ta till
exempel en tjänst som Hemnet. Mäklare skulle gå miste om möjligheten att marknadsföra sina fastighetsobjekt mot ett mycket stort
antal potentiella köpare om de valde att annonsera via en annan plattform än Hemnet. Dessa plattforms- eller nätverkseffekter skapar
en ”inlåsningseffekt”. Så länge det inte finns något incitament för
ett stort antal användare att byta plattform är det inte troligt att de
kommer att byta plattform överhuvudtaget. Detta ger därför upphov till plattformsmonopol, även om nätverkseffekter ökar konsumentnyttan genom minskade sök- och transaktionskostnader.
Dramatiska kvalitetsförbättringar har skett inom tjänstesektorn
Kvalitetsförbättringar i fråga om konsumenttjänster räknas endast i
marginell utsträckning in i BNP. Det kan ha fungerat relativt väl så
länge många tjänster, såsom restaurangtjänster, kunde anses hålla
en ganska stabil kvalitet över tid. I och med digitaliseringen blir detta
emellertid ett ganska tveksamt antagande. Kvaliteten på till exempel
banktjänster har förbättrats dramatiskt för kunder som ett resultat
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av 24-timmars tillgänglighet genom internetbanking, bankomater
och mobil telefonbank. Inget av dessa förbättringar räknas i BNPstatistiken, men tillkommer bankkunden i form av ett konsumentöverskott, en tidsoptimering och en icke-obetydlig positiv effekt
på plånboken. I framtiden kommer detta konsumentöverskott att
växa stort i takt med t.ex. robotiserad rådgivning.
Även digitala paket är relevanta att diskutera, eftersom de gör
det omöjligt att mäta en ökad konsumtion och att fånga BNP-effekten. Digitala leveranser av varor och tjänster har gjort att många
traditionella sätt att sälja styckevis ersätts av paket till fastpris, där
paketpriset normalt sett är lägre än summan av de enskilda delarna.
I USA går paketerbjudanden för multimedieinnehåll via kabel-tv
långt tillbaka, och stöds i ekonomisk litteratur. Konsumenten betalar
ett fast prenumerationspris och får i gengäld ett paket bestående av
diverse tv-kanaler. Även om konsumenten troligtvis vill ha en del
av dessa kanaler blir det ett betydande spill, eftersom konsumenten
i slutändan betalar för en rad kanaler som hen inte är intresserad av.
Möjligtvis kan det bli vanligare framöver med sk. ”unbundling”,
där konsumenterna väljer endast de kanaler eller tv-program som de
är intresserade av. I en studie om paketerbjudanden bland akademiska tidskrifter fann ekonomer att som strategi för vinstmaximering ger separat försäljning bättre resultat än rena paketerbjudanden33.
Kvalitetsförbättringar sker i skattefinansierad verksamhet
Även i de flesta skattefinansierade verksamheter räknas kvalitetsförbättringar endast i marginell utsträckning. Vissa länder har dock
börjat göra smärre justeringar för vissa kvalitetsförändringar i välfärdstjänsterna. SCB tar numera hänsyn till förbättringar i betyg,
som ett kvalitetsmått för offentligt finansierad utbildning, och till
några kvalitetsparametrar inom hälso- och sjukvården. Men detta
arbete befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och har hittills bara
resulterat i marginella justeringar. Digitalisering kan genom till exempel digitala lärplattformar eller diagnosstöd inom vården komma att
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leda till stora kvalitetsförbättringar som inte kommer att mätas i
nationalräkenskaperna.
Ett annat exempel är en reseapp som låter lokala trafikanter hitta
rätt buss eller tåg. Den kan avsevärt förbättra kvaliteten på kollektivtrafiken utan att förbättringen någonsin räknas in i BNP. I Sverige
har användningen av digitala verktyg lett till besparingar i form av tid
och till serviceupplevelser. Ta till exempel användningen av BankID.
Många av dess fördelar fångas upp i måttet för BNP-tillväxt. Det
gör dock inte de tillhandahållna tjänsternas kvalitet. I en studie om
BankID i Norge som genomfördes år 2014 fann man t.ex. att det
gav upphov till nya affärs- och intäktsmöjligheter samt fördelar för
miljön34. Precis som i Sverige används BankID i Norge även för
identifiering mot myndigheter, bl.a. för identifiering i skattehänseende eller vid sjukledighet. Dessa tjänster fanns tillgängliga tidigare,
oftast endast i analog form, men genom att se till att de blev säkrare
och mobila förbättrade man tillgången därtill för många människor.
En fördel har varit att enskilda får mer tid över för annat, och det är
även troligt att det bidragit till att fler människor är benägna att
använda sig av dessa skattefinansierade tjänster.
Digitaliseringen ökar hushållens produktion
Förädlingsvärdet inom hushåll ingår inte i BNP. Digitalisering kan
öka hushållsproduktionen på tre sätt:
– För det första kan kvaliteten på den egna konsumtionen förbättras. Om man exempelvis använder en kostnadsfri idrottsapp
på en smart telefon, som fungerar som en hälsocoach, förbättras
hushållsproduktionens kvalitet.
– För det andra skapar människor nätinnehåll som hjälper andra
människor. Ett exempel är Youtube-filmer med instruktioner om
hur man kan reparera hushållsartiklar.
– För det tredje produceras och säljs varor och tjänster som inte
räknas in i BNP (eller beskattas). Ett exempel är att uthyrning av
rum genom Airbnb, eller försäljning på e-bay av begagnade föremål som tidigare skulle ha kasserats.
34

Eaton m.fl., 2014.
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Vissa delar av delningsekonomin ligger i en skuggsektor där man inte
betalar skatt, moms eller arbetsgivaravgifter. En del av dessa tjänster
delas gratis medan ett pris fastställs för andra tjänster genom ”perfekt
konkurrens” på plattformen. Värdet av effektivare resursutnyttjande och ”delande” av vilande kompetens, bostäder, varor och tjänster
blir underskattat om det begränsas till det traditionella BNP-måttet.
Tidsoptimering bland konsumenter mäts inte i BNP-statistiken
Mycket av den utveckling som digitaliseringen driver leder i slutändan till förbättrad användning av fritid och fritid av högre kvalitet. Traditionellt sett har denna fritid inte mätts av ekonomer som
studerat BNP. Detta har delvis berott på att man har ansett att
förbättrad tidsoptimering och tidsbesparing i produktionssektorn
fångas upp i förbättrad produktionsstatistik, vilket inte är fallet när
man studerar tidsoptimering bland konsumenter.
Ta till exempel tvättmaskinen. Denna innovation frigjorde inledningsvis tid för dem som utförde hushållsarbete, vanligtvis kvinnor.
I slutändan gav kombinationen tvättmaskin och andra bekvämligheter kvinnor så mycket tid över att de började yrkesarbeta. Deras
inträde på arbetsmarknaden påverkade i sin tur produktionen och
ledde till en ökning av både produktionsstatistiken och konsumtionen, till följd av det ökade antalet löntagare.
Vi får dock inte fram en komplett bild ens om vi tar hänsyn till
tidsoptimeringen. Ta till exempel skillnaden mellan att åka tåg eller
att köra bil i en timme. Det är inte alls samma upplevelse. När man
kör bil måste man vara uppmärksam och kan bara fokusera på körningen. En timme på tåget ger en däremot möjlighet att göra andra
saker samtidigt, som att till exempel titta på en film eller läsa en bok.
Skiftet är inte längre så uppenbart. Det är mindre troligt att
moderna bekvämligheter, inklusive gratistjänster och kvalitetsförbättringar, kommer att bidra till att öka deltagandet i arbetslivet. De
förblir i stället konsumentfördelar, eller det man brukar kalla för
konsumentöverskott. Den tidsoptimering som ger konsumentöverskott skulle, om den uppmättes, visa den effekt som tjänster av
högre kvalitet har på konsumenter. När det gäller tidsoptimeringen
bör man vidare beakta att all tid inte är densamma i kvalitetshän-
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seende. Förbättringar av tjänsters kvalitet spar inte bara tid utan
kan även innebära att den tid som sparas håller högre kvalitet.

Hur nationalräkenskaperna påverkas av digitaliseringen
Inom statistiken har man traditionellt sett fokuserat på produktion,
eftersom den ansågs utgöra den viktigaste värdeindikatorn i samhället. Produktionsstatistik, särskilt BNP-statistik, visar att moderna
industrialiserade samhällen utvecklades enormt under de senaste årtiondena, särskilt sedan digitaliseringens början och i synnerhet
under 1990-talet. I ett viktigt avseende har nationalräkenskaperna
ändrats för att ta hänsyn till en aspekt av digitaliseringen. Många
länder har relativt nyligen justerat sina räkenskaper uppåt för att ta
hänsyn till IKT-investeringar. Dessa har traditionellt räknas som
produktionskostnader under året betalningen sker. Nu mäts de och
behandlas uttryckligen som investeringar med ett värde som skrivs
av över tiden. Detta har lett till en engångs-uppjustering av produktivitet och därmed av BNP.
I många andra avseenden förblir dock nationalräkenskaperna
ofullständiga.
Digitala kvalitetsförbättringar gav avtryck runt millennieskiftet,
men fångas övergången från hårdvara till innehåll?
I början på 2000-talet uppstod en diskussion om sättet att beräkna
kvalitetsförbättringar i mobiltelefoner i nationalräkenskaperna. Dessa
förbättringar stod nämligen under några år för en till synes orimligt
stor andel av Sveriges totala BNP-tillväxt. Många makroekonomer
gladde sig åt den höga produktivitetstillväxten, utan att uppmärksamma att den nästan helt härrörde från en kraftig kvalitetsförbättring av mobiltelefoner som fick IKT-sektorn att lyfta35, såsom
visas i figur 1. Eftersom denna kvalitetsförbättring räknades om i
ett motsvarande prisfall, fick Sverige i motsvarande utsträckning ett
enastående fall i sina bytesförhållanden. Enkelt uttryckt: enligt
nationalräkenskaperna ökade Sverige under några år den kvalitetsjusterade mobiltelefonproduktionen kraftigt samtidigt som intäkter35

Edquist, 2009.
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na därav minskade, vilket gjorde att nationalinkomsten inte spurtade
på samma sätt.
Figur 1

Sveriges tillväxt präglat av IT – procentökning
i arbetsproduktivitet

Källa: SCB.

John Fernald (2014) uppmärksammade samma utveckling i USA.
Diagrammet nedan visar en kraftigt avvikande och större ökning av
tillväxttakten i industrin i total faktorproduktivitet mellan åren
1995 och 2003. Denna ökning hänför sig helt till den delen av industrin som tillverkar it-produkter, eller som är mycket stora användare därav, medan övriga näringslivet inte visar någon ökning av
produktivitetstillväxten.
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Figur 2

Bidrag till tillväxt av arbetsproduktivitet
Årlig tillväxttakt i näringslivet

Källa: Fernald (2014).

I en senare artikel argumenterar Byrne, Fernald och Reinsdorf (2016)
att den lägre produktivitetsökningstakten efter 2004 jämfört med
perioden 1995–2004 inte kan hänföras till felmätning i det som traditionellt ryms inom BNP-måttet. Men de utesluter inte möjligheten
att perioden 1995–2004 kan ha haft ovanlig snabb produktivitetsökning både beroende på speciella tillväxtmönster och på mätproblematik. Dessutom erkänner de att det kan ha skett en snabbare
tillväxt i dimensioner som ligger utanför det traditionella BNP-måttet,
vilket är tesen i detta kapitel.
Storbritannien uppvisar samma mönster som Sverige och USA.
Andra länder visar dock inte alls samma it-topp runt millennieskiftet.
Vi har försökt att undersöka några länders principer för beräkning
av nationalräkenskaperna och funnit att de oftast använt mer konservativa estimat för den implicita kvalitetsförbättringen av it-produkter. Flera länder har inte heller haft så stora industrier inom denna
sektor.
Allt detta stödjer hypotesen att den låga produktivitetsökningstakten under senare år delvis visar på en återgång till ett normalläge,
efter att den möjligen har överskattats under några år. Delvis kan
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detta bero på att drivkraften i it-utvecklingen skiftat från hårdvara
till internetinnehåll. Den första kategorin fångas upp i nationalräkenskaperna i större utsträckning än den andra.
Några räkneexempel om det icke inräknade digitala välståndet
Här ger vi några rudimentära räkneexempel som visar på att de välståndsökningar som digitaliseringen medför och som inte mäts kan
vara betydande.
Ett räkneexempel visar värdet av appar och nättjänster som ersätter produkter som man tidigare köpte separat. Exempelvis kan en
smart mobiltelefon som i dag kostar 3 000 kronor ersätta följande
produkter som fanns att köpa år 2000, utöver att den ersätter en
mobiltelefon som kunde köpas till ungefär samma pris då:
– Bärbar stereo: 200 kronor
– Klockradio: 300 kronor
– Miniräknare: 100 kronor
– GPS: 2 000 kronor
– Enklare dator: 1 500 kronor
– CD-spelare: 500 kronor
– Kamera: 800 kronor
– Fast telefon med smarta funktioner: 500 kronor
– Videokamera: 1 000 kronor
Att köpa dessa produkter kostade år 2000 ungefär 6 900 kronor i
dåtidens penningvärde. Alla köpte visserligen inte samtliga dessa
produkter separat, men även de som inte köpte dem tillskriver sannolikt de nya funktionerna ett värde. En smart mobiltelefon kan
dessutom utföra mycket mer, vilket vi inte tar hänsyn till i detta
räkneexempel.
Sammanlagt är det då inte orimligt att tänka sig att konsumenter
därmed har erhållit ett ökat värde motsvarande ungefär 5 000 kronor
under en femtonårsperiod. Det motsvarar en ökning av disponibla
inkomster per capita med 0,2 procent per år, vilket inte mäts i BNP.
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Då är ändå inte hänsyn taget till det konsumentöverskott som uppstått längs vägen, till exempel till följd av integrationen av GPS med
sökfunktioner på internet.
Däremot kan minskad produktion av de tidigare köpta produkterna, som nu ersätts med en smart mobiltelefon, snarare uppmätas
som en negativ BNP-effekt, eller oförändrad om konsumenten
lägger de sparade pengarna på andra inköp.
För att få en ökad tillväxt på 0,2 procent av de disponibla inkomsterna behövs i vanliga fall en lika stor ökning av BNP (givet
några antaganden, t.ex. att effekten på den offentliga konsumtionen
är lika stor som på den privata). Eftersom detta är en ytterst partiell
beräkning av digitaliseringens effekter får 0,2 procent per år anses
vara icke oväsentligt.
Brad deLong föreslår ett helt annat sätt att räkna. Anta att vi tillbringar två timmar om dagen med våra audio/video-apparater. Anta
vidare att bredbandet, med dess innehåll, har fördubblat den upplevda nyttan av dessa timmar. Det motsvarar två extratimmar om
dagen som tillkommit sedan säg år 1990, vilket skulle motsvara en
tillväxt på 0,6 procent per år. Enligt DeLong räknas bara 0,2 procents tillväxt per år därav in i nationalräkenskaperna, i form av betalning för bredband och tillhörande betaltjänster.
En invändning mot dessa räkneexempel skulle kunna vara att det
kan ha funnits annan, icke uppmätt, tillväxt även innan digitaliseringen. Så kan naturligtvis vara fallet, men det minskar knappast
behovet av att få en bättre bild av ekonomisk tillväxt i dag.

Konsekvenser på sikt
Vilka konsekvenser skulle brister i BNP-statistiken kunna ge på sikt?
Låt oss göra ett tankeexperiment som vi kallar för Matrixscenariot.
I filmen Matrix ligger människorna i kuvöser, och allt liv utspelar
sig i en virtuell värld. Vårt scenario går dock inte riktigt lika långt.
Ponera att halva produktionen och konsumtionen skulle ske i
virtuella världar inom ungefär 30 år. I dessa sker kollaborativ produktion och konsumtion i viss mån utan externa monetära transaktioner, eller av andra skäl i former som inte fångas av nationalräkenskaperna. Det kan konstateras att en del datorspelande ungdomar
redan lever i en sådan värld. E-sport har globalt fler tittare än is-

119

Digitaliseringens välstånd bortom BNP

hockey. Amerikanska medborgare tillbringar i snitt fem och en halv
timmar med digitala medier, varav hälften med mobila sådana36. I snitt
kollar de sin mobiltelefon 221 gånger per dag. Kvinnliga studenter
vid Baylor University rapporterade tio timmars smart mobiltelefonsanvändande om dagen.
Vi antar vidare att konsumtionen i dessa virtuella världar är gratis,
alternativt att det betalas med medel som intjänats i virtuella världar
utan att rapporteras som inkomst i Sverige. En del sådana inkomster
krävs inte på skatt i dag, t.ex. om en person ”tjänar in” pengar eller
förmåner i ett datorspel som också spenderas i samma spel. I andra
situationer kan inkomsten teoretiskt vara skattepliktig, men väldigt
svårt att kontrollera och kräva in. I princip alla med skrivande,
tänkande, designande yrken kommer att kunna producera i virtuella
världar och tjäna inkomster där, vilket med dagens metoder är svårt
att registrera eller beskatta.
Dessutom har digitaliseringen förbättrat kvaliteten när det gäller
enskilda användares upplevelser av internet, och därmed den tid de
lägger på att skaffa sig en viss vara eller tjänst. Detta påverkar inte
produktiviteten utan livskvaliteten, vilket inte mäts av bl.a. SCB
i dag. Om det mättes skulle man dock se indikationer på att mycket
stora förändringar är på gång.
Om denna virtuella produktion och konsumtion går från noll
till halva den egentliga totala produktionen och konsumtionen på
32 år, och totalen växer med 2 procent per år, så blir slutsatsen att
den av SCB uppmätta tillväxten fluktuerar kring noll under tiden.
Mycket av tillväxten sker i de oregistrerade virtuella världarna. Det
kan noteras här att den registrerade tillväxten i BNP per capita i
Sverige har varit mycket nära noll under perioden 2007–2014.
Detta är som sagt ett tankeexperiment som kanske aldrig infrias.
Men det kan knappast uteslutas som en möjlighet att ta på allvar.
En sådan utveckling skulle ha mycket stora konsekvenser för bedömningen av makroekonomins tillväxt.
En intressant följd av en sådan utveckling är att också jämlikhet
och fördelningspolitik kommer i en helt annan dager. I virtuella
världar kan hög- och låginkomsttagare konsumera ungefär på samma
villkor, och har jämlik tillgång till tjänster, eftersom det mesta är
gratis eller ganska billigt. Denna utjämning syns dock inte i statistik36

Enligt eMarketer.
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en. De kommande decennierna kan komma att bjuda på en synvilla
av allt mer ojämna inkomster i den fysiska världen, men allt mer
jämnt fördelad virtuell konsumtion.
Parallellt med ökningen av den dolda konsumtionen i virtuella
världar kan också stora skift ske i de registrerade konsumtionsmönstren. Digitalisering, automatisering och globalisering bidrar till
att sänka priset på många varor. Det kan naturligtvis ske utveckling
av nya varor som lockar till sig konsumenternas betalningsströmmar.
Men det är också tänkbart att fler varor blir allt billigare i förhållande till inkomster, och att konsumenter lägger allt mer av sina inkomster på tillgångar som t.ex. bostäder och upplevelser. I ett sådant
scenario kan produktivitetsutvecklingen ytterligare dämpas därför
att andelen av ekonomin som utgörs av produktion av varor avtar.
Mot en ny makroekonomisk verktygslåda
Digitaliseringen påverkar konsumentöverskottet ganska mycket och
kan därför inte ignoreras. Det är särskilt viktigt eftersom det också
är svårt att kvantifiera dessa effekter. Värdet som digitaliseringen
skapar, utöver vad som fångas i BNP-statistiken, är något som kan
få konsekvenser för policy. Dessa konsekvenser, särskilt för penningpolitiken, är i dagsläget oklara – men förtjänar att utredas.
Utveckla mätning av den digitala ekonomin
En första, och uppenbar, slutsats är att det är angeläget med en
metodutveckling kring hur värdeskapande i virtuella världar kan
mätas. Ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att SCB börjar med
ett försök till satelliträkenskaper.
Parallellt kan man fundera på mått som mer direkt mäter förändringar i livskvalitet. Tyvärr lider alternativa åtgärder som har föreslagits, såsom ”Genuine Progress Indicator”, av att de ofta innehåller
ideologiskt färgade ingångsvärden som sedan vägs ihop på ett godtyckligt sätt. Det har varit mer framgångsrikt för att samla in ytterligare indikatorer, på hälsa, miljö, social sammanhållning och så vidare,
separat från BNP. Detta är också den metod som rekommenderas
av Stiglitz-kommissionen, som gjorde ett omfattande arbete på detta
område för den franska regeringen. Sådana initiativ borde då utökas
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med mått på livskvalitet i den allt större del av livet som sker på
nätet.
Vi föreslår i stället att man ska sätta ett värde på den tidsoptimering som uppnås. Det innebär man behöver formulera antaganden
om vad en timme ledig tid är värd. På detta sätt kan konsumentöverskottet i t.ex. bankers digitala kanaler mätas. Ett annat sätt är
att mäta s.k. rekylkostnader, dvs. vilken typ av konsumtion som
den positiva plånbokseffekten har gått till, som t.ex. investeringar i
boende.
Delningsekonomin utgör ett specifikt område där statistiken inte
lyckas hänga med i den tekniska utvecklingen. Skatteverket lyfter i
en nyligen framlagd rapport fram att de flesta transaktioner inom
delningsekonomin kräver att privatpersoner själva uppger sina inkomster i deklarationen, vilket påverkar myndighetens kontroll.
Ta itu med finanspolitikens utmaningar
En andra slutsats rör finanspolitiken. Beskattning av intäkter och
konsumtion i virtuella världar är i vissa situationer inte lagligt möjligt,
och i andra situationer lagligt möjligt men i praktiken svår. Grunden kommer sannolikt vara att försöka följa betalningsströmmar
och kräva att intäkter deklareras, även om de uppstått på nätet eller
inom delningsekonomin. Det är dock inte alltid lätt, eftersom såväl
betalning som konsumtion kan ske helt utanför Sverige i krypterade system. Även inom Sverige kan betalning ske med betalsystem
som bitcoin, som kan vara svåra att spåra. Rent tekniskt finns det
möjligheter att reglera bitcoin och liknande betalsystem. Varje bitcoin
kan till exempel förses med en certifiering om att senaste transaktionen har redovisats för skattemyndigheten. Sådana regleringar
kräver dock en hel del metodutveckling och ligger sannolikt långt i
framtiden.
Penningpolitiken måste beakta digitaliseringseffekten
Den tredje slutsatsen rör penningpolitiken. Den bör tydligt väga in
sannolikheter för det scenario som vi beskriver. Det kan vara rimligt att en centralbank tidvis avviker från inflationsmålet, men förklarar hur man resonerar. I goda konjunkturlägen bör styrräntan
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kunna höjas trots låg inflation, med hänvisning till digitaliseringens
krafter och risk för tillgångsbubblor.
En fjärde slutsats är att någon aktör behöver ges ett tydligt
ansvar för att skapa bättre förståelse, inklusive bättre mätningar, av
digitaliseringens effekter på konsumtionen, vilket skulle vara till hjälp
för myndigheterna vid fördelning av resurser och framtagande av
prognoser.
En femte slutsats är att digitaliseringens potentiella effekter kan
behöva beaktas i lönebildningen. Om en centralbank regelbundet
misslyckas med sitt inflationsmål på grund av digitaliseringen kommer arbetsmarknadens parter inte se att inflationsmålet kan vara
styrande för löneökningstakten.
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