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Tillvarata dataekonomis potential i Europa 

1. Beskriv vilka åtgärder som ni bedömer behövs för att tillvarata dataekonomins potential 

och som samtidigt bidrar till säker, etisk, effektiv och tillgänglig 

i) användning av data 

För att kunna kommersialisera och tillvarata dataekonomins potential bör datatransparensen bli 

betydligt mer påtaglig och återvända på individnivå. Datan ska kunna rangordnas och segmenteras 

bättre för att den enskilda individen ska kunna förstå skillnaden mellan inkommande och utgående 

data. Som exempel har stora plattformar som t ex Instagram, Facebook och Google i större 

utsträckning med enkla verktyg börjat visa hur mycket tid vi spenderar på deras plattformar och vad 

vi som individer gör på deras plattformar. Däremot visar inte deras verktyg hur denna data används 

och hur den kommersialiseras. Självklart är det underförstått att ”If it’s free you are the product” 

men i dagsläget är där ingen ”quid pro quo” option för vilken sorts data man vill eller inte vill ska 

kommersialiseras. Samma sak gäller tredje parts marknadsföring mot denna data med hjälp av ”re-

targeting” program. ”Ghostery” som är idag ett enkelt verktyg att installera i sin browser bör 

egentligen ses som en framtida standard för samtliga plattformar att implementera för att ge 

individen makten över sin data igen och där man som individ själv kan välja vilken data man vill dela 

med sig. 

Individens digitala fotavtryck online blir större och större och har redan nått en kritisk gräns för hård 

profilering i kommersialiseringssyfte, utan att individen egentligen har någon utbildning i det och bra 

underlag eller verktyg för att kunna styra sin egen data. 90 procent av all data skapad sedan Internets 

begynnelse har skapats de senaste två åren (källa: Forbes). Då kan man lättare förstå den 

exponentiella kurvan av data och hur viktigt ”den nya digitala oljan” har blivit. Det är fantastiskt att vi 

har kommit till ett regelverk som GDPR och ett regelverk som uppdateras. Detta betyder 

nödvändigtvis inte att där finns verktyg eller utbildning för att som individ exakt kunna se i realtid om 

detta regelverk fungerar och hur det fungerar. Detta gäller även företagare i Sverige och 

utbildningsväsendet som i sin tur leder individer in i företagsamhet. 
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ii) delning av data 

En viktig åtgärd är konceptutveckling och initiativ på EU-nivå av digitala crossplattform verktyg, så 

som en enkel ”EU Data Barometer”.  Hur mycket tid spenderar jag på en plattform. Hur mycket data 

delar jag av mig och till vem? Hur används denna data? Vem använder denna data i sin tur? Och till 

vilket syfte används denna data och utav vem? Samtliga punkter kan enkelt belysas transparent idag 

med hjälp av teknisk implementering, som ”en applikation” man installerar på sin enhet. Denna ska 

vara speciellt framtagen och oberoende framtagen på EU:s initiativ och som gäller för samtliga parter 

som är verksamma inom EU. Kalla det ”Barometer Compliant”. Är man inte det, så bör man inte 

installera eller bruka den plattformen för då vet man inte hur dess data hanteras egentligen. GDPR 

har en god tanke i alla dess syfte, men i praktiken omöjlig att följa på individnivå och kan enkelt 

manövreras bort av större internationella aktörer. Man kan till och med på denna nivå ge rättigheter 

till beskattning utav specifik data som kommersialiseras inom EU specifikt område eller belöna 

individen för att dela med sig data som en inkomst och på det viset skapa nya affärsmodeller som 

kan beskattas eller skattebefrias. Dagens modeller av och för dataackumulering betyder 

nödvändigtvis inte att sättet man samlar in data på idag kommer att gälla i framtiden. Så kallad 

”Canvas Fingerprinting” är t.ex. en sådan modell som är inte beroende utav lagrade data, till skillnad 

från ”cookies”, utan bygger på vad man gör på skärmen under en session. Dessa nya modeller utav 

datainsamling måste också bejakas och informeras om samt hur denna data används. Vi har idag 

enkla verktyg framtagna av EU som kan kolla om ett företag är momsregistrerad inom EU. Varför inte 

ha en applikation som berättar vad som händer med vår egna data oavsett om det är på individnivå 

eller företag/organisation nivå? Här gäller det att vara ”avant garde”, provokativ, ha konsekvenstänk 

med sig och våga utmana befintliga modeller med logiskt tänkande. 

iii) lagring av data 

Denna fråga är av en mer komplex natur och behöver kopplas till globala sammanhang då lagring av 

data har med olika länders lagar och deras tolkning utav lagen. Från ett svenskt 

myndighetsperspektiv så ska man lagra sin egen finansiella data t.ex. i bokföringssyfte för ett AB i 10 

år. Vad händer om företaget digitaliserar processen och lagrar sin data i ett moln som är baserad i 

Kina. Eller ännu värre vad händer om myndighetens molnlagring är Kina? Där råder helt andra regler 

och lagar och vad händer med vår data efter en 10-års period? Hur kommer ägarstrukturen av data 

se ut då? Denna fråga har varit starkt debatterad och man måste på allvar börja titta på 

segmentering utav data. Det finns ett behov av analys på hur känslig denna data är utifrån alla 

aspekter och skapa kriterier enligt lag, hur denna data ska få lov att lagras och utav vem. Detta har 

både med nationella geopolitiska intressen att göra, men också som ett skydd mot individens 

integritet. Man måste kunna särskilja på data och data och ha tydliga ramverk och policies, men även 

införa lagar på hur denna data får lov att lagras samt delas och framförallt var den får lov att lagras. 

Där finns vissa grunder idag, men dessa är högst inaktuella p.g.a. att fler och fler aktörer vävs in i 

tekniska lösningar utan ha granskat dessa och hur deras lagliga försättningar ser ut i de länder där de 

är verksamma. 

2. Ange om ni bedömer att det finns behov av att klargöra ägandeförhållanden av data och, om 

relevant, för vilken typ av data. Ange även om eventuella behov är sektorsspecifika. 

Det finns absolut förhållanden som behöver klargöras. Internet of Things (IoT) miljöer, som vi 

kommer allt närmre, kräver sådana specifikationer. Om man som konsument flyttar in i ett hyreshus 

eller kontorsplats som företag och detta hyreshus/kontor är utrustat med smarta funktioner, vem är 

det som äger denna data? Data kan inte generas utav en fysisk interaktion. Är det individen som äger 

denna data? Är det företaget som anställer individen att t.ex. jobba på denna kontorsplats? Är det 



 

fastighetsägaren som har köpt dessa smarta funktioner till sin fastighet för att effektivisera dess 

bruk? Eller det tillverkaren utav den smarta lösningen? Idag finns där ingen branschnorm och lagen 

kan tolkas olika i IoT-miljöer. Att en ”notification” finns för att kunna acceptera bruket av 

funktionaliteten behöver nödvändigtvis inte betyda att data inte genereras. Data genereras ändå för 

att hårdvaran ska kunna fungera men denna data behöver inte skickas vidare.  

Vad händer om jag installerar en annan applikation för samma hårdvara och detta verktyg i sin tur 

kan ta vara på tillgängliga data utan att man ens om vet det? Hur regleras detta? Vad händer om jag 

hyr användning och funktionaliteten är föraccepterad av t.ex. fastighetsägaren? Finns där lagliga 

aspekter utifrån ett juridiskt perspektiv att ”förhandsgodkänna” inom IoT miljöer eller är det en 

lagtolkningsfråga av befintlig lagstiftning? Hur vet jag som användare att data från t.ex. den smarta 

belysningen inte brukas av fastighetsägaren som i sin tur säljer denna data? Detta är bara ett 

klassiskt exempel inom IoT miljöer där det krävs en väl definierad lagstiftning och framförallt en 

väldigt transparent diskussion. Vad är säkerhetsföreskrifter för dataintrång i en IoT miljö. Med ett 

dataintrång inom IoT miljö kan man med enkelhet både sabotera effektivitet, manipulera effektivitet, 

men också kartlägga viktiga mönster, infrastrukturmässigt, men även stjäla kunskap, produkter och 

annan information. IoT inom medicinska miljöer måste diskuteras på allvar där patienters liv kan stå 

på spel. Frågan är komplex och har ett behov av att studeras och belysas noggrant! Vem hålles 

ansvarig om man kopplar på en AI på hanteringen utav denna typ av data eller anser man detta 

enbart vara en bugg i systemet? Där finns inga klara definitioner inom denna domän.  

3. Ange om ni bedömer att det finns några styrkeområden eller branscher som ur ett 

dataekonomiskt perspektiv är särskilt angelägna för Sverige. 

Förutsättningar för ökad e-handel 

Inom e-handel i Sverige är ”Last Mile” problematiken bestående. Där finns utmaningar i Sverige 

framförallt med sista sträckan i distributionskedjan, för alla typer av e-handlare. De flesta e-handlare 

i Sverige lider inte av att sälja sina varor och tjänster, utan dem lider utav kostnaden att distribuera 

sin vara på ett rättvist och konkurrenskraftigt sätt. Detta grundar sig mest på logistiken. Vi har få 

logistiska aktörer på marknaden. Detta har lett till koncentrerade stordriftsfördelar för framförallt e-

handel med volymförsäljning. Frakten och distributionen blir en konkurrensfaktor med pressade 

transportpriser som leder till orimliga arbetsvillkor för de som levererar varor. E-handeln behöver se 

över sina distributionsled så att de är anpassade även till de sociala och ekologiska 

hållbarhetskriterierna.  Där måste tas fram bättre, enklare och smidigare lösningar som inte kräver 

byråkratiskt krångel samt bättre och effektivare system ur logistiksynvinkel. Småföretagarnas 

riksförbund ser ett behov av att arbeta mer mot ”open data” distributionssätt och peer-2-peer 

nätverk där man kan komma ner på individnivå för distribution. Öppna upp innovativa 

distributionssätt, som till exempel drönare. Det förutsätter ett samlat grepp kring en systematisk 

decentralisering av logistiken, inte en centralisering. Detta gäller hela den inre marknaden inom EU.  

För att närodlad tomater ska kunna nå konsument 40 km borde det inte kosta lika mycket som att 

skicka den 600 km bort utanför landets gränser. Lokala varor ska vara billigare att logistiskt hantera 

än nationella och internationella varor. För detta krävs teknisk innovation och en diskussion kring hur 

skatter och avgifter ska utformas för att gynna nya affärsmodeller som är anpassade efter en cirkulär 

ekonomisk utveckling. Ambitionen för svenskt vidkommande kring en digital strategi för EU:s inre 

marknad bör vara att uppnå en synergi av ovan nämnda punkter för att kunna främja en hållbar 

utveckling för ökad e-handel. Det är inte en protektionist eller nationalistisk agenda som utgör 

utgångspunkten, utan snarare behovet av att främja en agenda som utgör en logisk miljö- och 

resurspåverkan.  



 

I Sverige är Postnords utveckling ett exempel där en statligt ägd organisation inte lyckats 

transformera sin verksamhet till att hantera ”last mile” problematiken med nya innovativa 

affärsmodeller, som tillgodoser kundernas nya krav på sitt förändrade konsumentbeteende. Detta 

blev uppenbart när komikern Jesper Rönndahl initierade sitt upprop kring ”Pexit” i satirprogrammet 

Svenska Nyheter, som skrevs under av över 67 000 personer. För att förbättra förutsättningarna för 

ökad e-handel krävs gemensamma strategier och mål samt ett bra ledarskap på flera nivåer som ser 

möjligheten om hur man bäst implementerar teknisk innovation på ett balanserat och effektivt sätt. 

4. Beskriv eventuella förslag som ni bedömer kan underlätta och skapa förutsättningar för 

gränsöverskridande e-handel på EU:s inre marknad. 

- Infrastruktur som möjliggör bättre ”Last Mile” lösningar 

- Regionala och lokala tekniska innovationshubbar för just ”Last Mile” lösningar. 

- Gröna lösningar: titta på resurs och miljöpåverkan primärt.  

- Decentralisering istället för centralisering och nationella insatser för detta. 

- Distributed Ledger Teknologier och implementering av dessa för att bättre spåra varor, 

tjänster men också för att enklare kunna t.ex. beskatta korrekt eller visa miljöpåverkan. Som 

finansiellt verktyg gäller det att kunna möjliggöra mikrotransaktioner blixtsnabbt, 

transparent och säkert. För det krävs där en helt annorlunda finansiell infrastruktur än vad 

man besitter idag.  

- Sluta titta på BNP börja titta på cirkulära ekonomiska lösningar och modeller. 

- Börja undersöka GIGG ekonomi & SHARING ekonomilösningar och främja dessa. 

5. Vilka är de största nationella handelshindren som ni identifierat på den digitala inre marknaden 

(exempelvis krav på nationell e-signatur, datalagring). Har ni identifierat skillnader i nationella 

regler som gör det svårare att sälja varor och tjänster digitalt över gränserna inom EU? I så fall 

vilka? 

Att som e-handlare behöva öppna en filial i ett land om man säljer över ett visst tröskelvärde till det 

landet B2C, är ett absurdum.  100 000 kr ex moms för en handlare i försäljning motsvarar som bäst 

en månadslön. Om jag säljer motsvarigheten som tjänst eller produkt till ett annat företag behöver 

jag då öppna en filial? För att ens kunna driva en e-handel (webbshop) på årsbasis krävs det minst 

1 000 000 SEK i omsättning exkl. moms. Om du fördelar detta på fyra länder och ett land är Sverige så 

leder detta till en obegripligt stor administrativ börda. Hur man tänkte i detta skede för att kunna just 

gynna handel och e-handel är ett mysterium? Rådande modell tvingar mer eller mindre e-handlare 

att sälja sina produkter via plattformar som Amazon eller Ebay B2B, för att dessa drakar i sin tur ska 

sälja produkterna. Ännu värre blir det när man ska bli en så kallad dropshipper. Här gynnar man fel 

ände av företagsspektrumet och dessa tröskelvärden måste antingen höjas eller tas bort helt. När det 

gäller tjänster finns där inga självklara EU baserade plattformar.   

Inom betalningsramverk eller betalningslösningar finns där idag inga standarder vare sig mot företag 

eller privata aktörer. BankID lösningar bör kunna ses över på EU nivå för att underlätta framförallt 

verifikation. PSD2 ramverket som har tagit fram är fint initiativ, men man kan dra det ett steg längre 

och initiera typ SWISH betalningsramverk för hela EU istället för nationella privata lösningar som ägs 

av den befintliga infrastrukturen. Från det man har sett idag har privata aktörer på just 

betalningslöningar och verifikationssystem (banker) väldigt svårt att komma överens om universella 

betalningslösningar och verifikationssystem. Man bör titta på ApplePay  lösningar som är framtagna 

för företag med också för privatpersoner. Marknader drivs av konsumtion. Möjliggör man 

konsumtion på ett lätt hanterbart sätt så blomstrar dessa marknader, vare sig det mäts av BNP mått 

eller cirkulära mått. Nödvändiga förändringar krävs för att tackla dessa digitala utmaningar som är 



 

landsöverskridande. För att lösa och utveckla EU:s digitala kompetens bör ramverken vara baserade 

på EU:s mål och ambitioner genom att utformas med tydliga ramverk men inom ramen ska det inte 

finnas allt för omfattande detaljreglering som riskerar att överimplementeras. Risken är då stor att 

detaljregleringen sammantaget blir det största nationella handelshindret. Idag är det kanske inte 

någon enskild lag eller förordning som utgör problemet utan snarare den samlade cocktail av 

okontrollerad regeliver som begränsar möjligheterna att tackla de digitala utmaningarna.  

Delningsekonomi 

6. Beskriv eventuella konkreta förslag på åtgärder, på EU-nivå, som kan bidra till en hållbar 

delningsekonomi. 

Plattformar 

Först och främst bör delningsekonomi C2C och beskattningen utav detta ses över. Om någon delar ut 

sin privata bil i en pool för sina grannar att bruka, skulle denna person kunna finansiera en del av 

bilens kostnad. Men dessa transaktioner skulle bli komplicerade att deklarera som privatperson. Det 

administrativa krånglet skulle då utgöra ett större hinder än viljan att dela sin bil i en bilpool. Tänk 

om man skulle göra detta som företag? Kan man mikroäga i en pool idag och ha 

ägarintyg/registreringsbevis eller för den delen en lagfart som skulle kunna vara hanterbar 

administrationsmässigt eller byråkratisk. Vi går mer och mer mot mikroägande, men vi har inga 

system i plats för detta rent juridiskt eller så är de för komplicerade att ens vilja ta sig an dem. 

Samma gäller AirBnB, Lyft, Uber o s v. Denna fråga bör absolut lyftas upp och förankras tekniskt hur 

man kan komma att underlätta för att delningsekonomin ska fungera i praktiken, men också ur ett 

juridiskt och beskattningsbart perspektiv. Det är bara att konstatera att den juridiska aspekten inte är 

helt kompatibel med dessa nya affärsmodeller och beskattningsaspekten är även den haltande och 

begränsande för framtida utveckling. Man förbjuder hellre än att främja, för att det är en enklare väg 

att gå. Lek med tanken med AI inom taxibranschen där person lånar ut sin framtida AI bil till en taxi-

pool medan personen är på arbete, för att kunna brukas effektivt. Är den tjänsteman på Skatteverket 

som skulle ge råd om hur detta ska deklareras rustad för ett sådant samtal och hur skulle denna bil 

registreras rent lagligt. Småföretagarnas Riksförbund ser inte att svensk myndighetsförvaltning är 

rustade för denna utveckling i dagsläget trots att denna utveckling kan vara reell inom 5 – 10 år. 

Lagstiftning och skattemodeller har inte hängt med i tekniska utvecklingen och där finns inga 

tekniska plattformar som samverkar på en EU nivå för att möjliggöra detta. Det demokratiska 

systemets beslutsprocesser är för långsamt för att hinna sätta detaljreglering anpassat till allt från 

B2B, B2C, C2C, automation, AI, robotisering under mikroägande former och ”sharing economy”. 

Detta trots att alla studier mer och mer pekar på just denna typ av utveckling. plattformar (företag) 

bör beskattas om det är ett företag som tjänar pengar på sådan verksamhet. Men inom ramen för 

C2C ska det inte finnas skatt eller moms i en delningsekonomi. Detta skulle kunna möjliggöra en mer 

rättvis och blomstrande delningsekonomi. Man kan inte beskatta en privat resurs om och om igen. 

Var sätts gränsen mellan företagande och privat delning om du som privatindivid har 10 bilar eller 10 

hus och delar dessa i ett vinstsyfte via olika plattformar? Kommer det finnas behov av nya former av 

bolag?  I dessa gränsland kommer det uppstå ett behov av teknisk implementering för att 

myndighetsutövaren ska kunna spåra och hantera denna typ av verksamheter på ett konstruktivt och 

utvecklingsfrämjande sätt. Idag har man bara bestraffat samtliga med noll tolerans för att man inte 

vet bättre eller orkat att implementera bra tekniska lösningar. Det måste ske en radikal förändring på 

synsättet och myndighetsutövningen, där inte tolkning av sakfrågor överlåtes till jurister eller 

byråkrater utan till logiska system som är uppbyggda runt teknisk innovation.  



 

7. Beskriv eventuella konkreta förslag som kan bidra till att främja den globala konkurrenskraften 

för svenska plattformsföretag 

Inför lättare modeller i Sverige för företag som producerar varor/tjänster i Sverige och exporterar 

dessa varor utanför EU:s gränser. Beskattning, administration och byråkrati dödar just nu företag 

som vill växa i Sverige, som hela tiden möts av rundgång i myndighetsutövning.  Bygg hela strukturen 

i en stege där mikroföretagande blir fördelaktigt och gynnsamt att driva i Sverige. Största två enskilda 

kostnaderna man har i Sverige som företagare är personal och hyra. När det gäller 

plattformsutveckling så krävs det mer utrymme för detta ur alla aspekter och det krävs på relativ kort 

sikt.  

Förslagen i SOU 2018:20 Gräsrotsfinansiering kan utgöra en slagkraftig grund för att aktivera kapital i 

Sverige och mikrofinansiering av företag från gräsrotsnivå. Det borde finnas skäl att utveckla svenska 

plattformar för att kunna öka tillgången på kapital från både svenska och utländska finansiärer för att 

få svenska småföretag att växa. Vad krävs i dagsläget för en spanjor att kunna hantera ett konto hos 

Avanza för att möjliggöra en gräsrotsfinansiering just genom en sådan plattform till ett svenskt 

företag? Det är varken nationalistiskt eller protektionistiskt att möjliggöra detta. Ska en grekisk 

innovatör söka kapital från samma svenska plattform ska denna också kunna göra detta på samma 

villkor på internationell basis så är det bara att registrera ett svenskt bolag och producera i Sverige. 

Sedan att myndighetsutövningen är bisarr för att som EU medborgare registrera ett svenskt företag i 

Sverige, är något som kan avhjälpas. Lika komplicerat är det åt andra hållet om man t ex ska få ett så 

kallad NIE nummer (personnummer) i Spanien.  

Här krävs det betydligt bättre hantering av tjänster så som ett ”EU standardiserad Bank-ID” t.ex. för 

att kunna möjliggöra och tillämpa gräsrotsfinansiering och etablering av gränsöverskridande 

verksamhet inom EU. Det krävs också en helt annan hantering utav detta från myndigheters håll 

genom att korta ner löptider och administration med hjälp av teknisk innovation. Samma sak gäller 

bankväsendet inom Europa för att kunna hantera betalningar inom zonen på ett smidigare sätt än 

IBAN/SWIFT betalningar. Varför kan man inte som företagare idag ha sin online bank i Holland men 

driva företag i Sverige? Varför kan inte en utländsk medborgare starta företag i Sverige med 

bankkonton i Sverige. ”Lär känna din kund” regelverket inom banksystem i Sverige är för långtgående 

och fyllt av rädsla och misstänksamhet. För att ens kunna starta ett företagskonto i Sverige finns 

exempel på att du måste ha varit privatkund hos banken i 6 månader. Hur blir man privatkund hos 

banken utan ett svenskt personnummer? Hur får man ett svenskt personnummer? Detta är en 

praktisk problematik för företagande inte bara i Sverige utan i hela Europa, som dödar den snabba 

mikro flexibiliteten i företagsamhet. Mycket av den här problematiken kan lösas relativt enkelt rent 

tekniskt, men det kräver ett helt annan tänk och helt andra policybeslut än vad man besitter idag för 

att skapa nödvändig och rättvis förändring med hjälp av teknisk innovation. 

Att styra och påverka inom ägande har varit grovt underskattad av gemene man i Sverige. Att styra 

inom mikroägande är ett synnerligen tänkbart och realistiskt framtidsscenario. 

 Leap Frogging i dessa tankebanor är A och O. 

 

 

 

 



 

8. Beskriv eventuella konkreta initiativ som ni bedömer bör övervägas i förhållande till 

plattformars ansvar. 

Innovation och tillväxt 

Tänk rätt från början, våga erkänna när man har gjort felbedömningar och sedan justera och anpassa 

till verkligheten. 

Klassiskt exempel: Onlinespel och spellicenser. Detta har man vetat i snart 15år att det skulle vara ett 

omöjligt scenario att undvika med tanke på den internationella utveckling som skett på den öppna 

marknaden. Just licensmodeller med ett flexibelt regelverk som kan justeras efterhand utan att 

behöva behandlas via hundratals remisser, bör övervägas starkt för just nya plattformar som kan 

vara ”disruptive” till befintliga marknader. För detta krävs skickligt ledarskap och jurister som andas 

teknisk innovation och logiskt tänkande förankrad hos aktörer. En öppen kommunikation mellan 

myndighet och företag måste kunna hanteras mycket, mycket fortare än vad den gör idag annars är 

risken stor att Sverige kommer att halka efter i teknisk innovation på den globala marknaden och 

flykten utomlands av just denna typ av företag är överhängande. Självklart ska ansvar vara kopplad 

till licensen. Vad glömde man t.ex. tänka på att koppla till online spellicenser i Sverige? ”Reklam”. Det 

är bara våga att erkänna detta och justera logiskt. Öppna licensformer är framtiden för att kunna 

gynna allmännyttan och företagsamhet just när det gäller plattformutveckling. Om man tittar på 

giggekonomin t.ex. Frilans Finans osv, går även dessa aktörer i samma linje. Men för dessa fattas EU:s 

standardiserade verktygslåda.  

 

9. Beskriv eventuella konkreta initiativ för att främja den globala konkurrenskraften för svenska 

företag, inklusive start-ups. 

Se punkt 8) och punkt 7). Dessa två utgör ett kombinationssvar till punkt 9). 

10. Vilka åtgärder krävs för att främja användningen av nya teknologier, inklusive AI, i Europa? 

Utbildning är den största acceleratorn för att kunna främja denna utveckling. Vi har inte ens 

programmering som grundämne i skolan. Hur ska vi då främja denna utveckling i Sverige? Detta är en 

otrolig utmaning. Men om man vill komma till bukt på denna fronten så bör man titta på British 

Colombia lösningen efter att Hong Kong återgick till Kina. Om vi inte har det kunskapsintensiva 

kapitalet i Sverige, och det tar 15 - 20 år att skapa den, hur kan vi då möjliggöra att ta fram det på 5 

år. Svaret är specifik arbetskraftinvandring från Indien, Pakistan, Syd Korea, Kina, Singapore och USA. 

Vi har även otrolig kompetens i Ukraina, Rumänien, Bulgarien. Men för att få hit denna typ av 

arbetskraft måste man kunna möjliggöra för företag att kunna anställa dessa personer och vi måste 

skapa ett samhällsklimat och välfärd som är attraktiv för att denna arbetskraft ska vilja flytta till 

Sverige. Gör vi det idag? Svaret är nej, då vi har fastnat i gamla banor och i en byråkratisk korridor 

som inte har sett den tekniska utvecklingens framfart och som anser att politisk korrekthet är 

viktigare än allmännyttans och företagsamhetens intressen.  

 

 

 

 



 

 

11. Beskriv vilka EU-gemensamma insatser på AI-området som ni bedömer skulle skapa störst 

mervärde ur ett svenskt perspektiv. 

Återigen utbildning. 

Lokala och regionala tekniska hubbar som är starkt förankrade till lokalt representerade företag inom 

respektive arbetsmarknadsregion bör främjas istället för nationella punktinsatser ej förankrade inom 

näringslivet eller nationella program som gynnar få globala aktörer.  

12. Beskriv eventuella initiativ som främjar tillgången till och användandet av möjliggörande 

infrastruktur, såsom 5G? 

5G möjliggör absolut en intressant dynamik i det hela. 5G dock är kottbärande och kräver en station 

var 150 m i ”nätad relay position” kopplad till en fiberoptisk infrastruktur för att kunna leverera 

maximalt. Så som Sverige ser ut idag kan detta fungera alldeles utmärkt i de regioner som har en 

utbredd fiberoptisk infrastruktur. Detta kan återigen skapa en företagsflykt till dessa regioner för att 

inte halka efter rent kommunikativt. Mängden data som produceras blir allt större och vi kräver 

högre och högre överföringskapacitet. 5G infrastruktur har fördelar och nackdelar. Man ska inte 

enbart förblindas av fördelarna, utan också titta på hur man kan balansera de nackdelar som 

systemet medför. Utredningar kring hälsoaspekten utav 5G i tät storstadsmiljö har aldrig tagits fram 

och ej heller varit med som ett krav. Det gäller verkligen att inte lägga alla ägg i samma korg och tro 

att 5G är en Messiaslösning för all framtida mobil kommunikation. Det gäller att undersöka 5 G 

systemets effekter grundligt, logiskt, ekonomiskt och strategiskt både för såväl privatpersoner som 

för företag. 

13. Beskriv vilka åtgärder som kan bidra till säkerheten i användandet av nya teknologier och 

möjliggörande infrastruktur. 

Denna punkt är omfattande och nationellt strategiskt viktig utifrån rikets säkerhet. Småföretagarnas 

Riksförbund anser att:  

En större budget måste ges till MSB för att verkligen implementera en handlingsplan på kommunal 

nivå. Detta för att kunna skapa ”redundancy” samt tydliggöra kravställan och lagstiftning mot privata 

aktörer på marknaden som bedriver denna drift. Detta finns inte idag. Det är inte bara 

kommunikationsinfrastrukturen som ska ses över, men även energiförsörjningen för dessa. MSB 

rapporten om att Sverige kan slås ut kommunikativt på 45 minuter om bara tre strategiska punkter 

faller är skrämmande.  

Digital kompetens 

14. Beskriv eventuella europeiska åtgärder som skulle skapa ett mervärde för svenskt 

vidkommande avseende tillgång till digital spetskompetens och matchning av utbud och 

efterfrågan av digital kompetens. 

Policyåtgärder: 

Ett attraktivt skattesystem som sänker skatten på arbetskraft.  

Ett globalt konkurrenskraftigt personaloptionssystem. 

Förstärka den svenska positionering inom ICT genom att implementera kunnandet tvärsektoriellt och 

därmed öka förädlingsgraden inom tjänste- och industrisektorn.  



 

 

Digital säkerhet 

15. Konkretisera eventuella initiativ på europeisk nivå som kan bidra till digital säkerhet; 

exempelvis behovet av och formerna för gemensam kravställning.  

Standardisering för att främja digitalisering 

EU - Bank ID, EU Data Barometer, EU SWISH är exempel som har tagits upp tidigare och det finns ett 

behov av att främja sådan utveckling.  

Utbildning och förankra denna lokalt med näringsidkare. Systematisk spridning utav denna kunskap 

på ett bättre sätt på regionalt och lokalt plan, för att aktivera tekniska hubbar av innovation och ta 

vara på dessa innovationer så att de gynnar svensk konkurrenskraft. Samordna insatserna med en 

större budget samt skapa en nationell strategi med tydlig målsättning och synkronisering med andra 

redan existerande nationella strategier.  

16. Beskriv vilka åtgärder på standardiseringsområdet som skulle främja digitaliseringen i Europa 

och stärka Europas globala konkurrenskraft. 

Offentlig förvaltning 

Att kräva en koncensus mot öppen data för allmän förvaltning och en EU standart vore A och O med 

en överenskommelse om hur denna data ska hanteras och lagras. För detta krävs synkronisering och 

projektering från EU:s samtliga medlemsländer.  

17. Ange vad ni bedömer bör ingå i en ny handlingsplan för e-förvaltning inom Europa. Slutligen, 

vänligen ange vilka specifika områden ni anser att Europeiska kommissionen bör fokusera på inom 

ramen för en digital strategi för Europa. 

Att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet via e-tjänst upplever vi Sverige som en vardag. Är det 

verkligen så ute i Europa också? Kan EU matcha denna svenska förväntning? Vilka av dessa e-tjänster 

kan automatiseras och vilka kräver personlig interaktion? I en handlingsplan för e-förvaltning inom 

Europa behöver man först bestämma sig vilken förvaltningsmodell som ska utgöra grundstommen 

för utformningen. För vem ska e-förvaltningen göra mest nytta och vara riktad mot, medborgare och 

näringsliv eller myndigheter och tjänstemännen. Det bör även framgå vilken målsättning denna e-

förvaltning är satt att uppnå. Därefter bör det finnas en tydlig transparens kring konsekvenserna av 

valda strategier, både positiva och negativa. Transformationen in i det digitala paradigmet kommer 

utmana rådande strukturer vilket kommer leda till stora förändringar beträffande kundbeteende, 

affärsmodeller, reglering, beskattning, etc. Därav bör en europeisk e- förvaltning ha en agil struktur 

med inbyggd flexibilitet.  

Småföretagarnas Riksförbund anser att samverkan och dialog i ett tidigt skede med företrädare för 

berörda aktörer är avgörande för att skapa förutsättningar för implementering av digitala strategier. 

Vi ser därför framemot en fortsatt dialog i de processer som kringgärdar en digital strategi för 

Europa.  

Med vänliga hälsningar 

Peter Thörn, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund 


