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Beroendet av digitala system har förändrat våra samhällen i grunden, bland annat ökar hoten 

inom cybersäkerhet enligt World Economic Forums analys av globala risker.  

Kommenterad rapport  
World Economic Forum. The Global Risks Report 2022, 17th Edition. 2022.1  

Komets kommentarer  
• I rapporten beskriver World Economic Forum (WEF) flera risker 

kopplade till teknik. Komet har också tagit upp den snabba teknik-

utvecklingens möjligheter och risker, samt hur teknikutvecklingens 

tempo utmanar samhället.2  

• I Sverige arbetar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) bland annat med att stärka den svenska förmågan att an-

alysera och hantera risker med framtidens teknik.3 Ett av MSB:s 

utpekade områden rör cybersäkerhet och samhällets beroende av 

digitala system4, vilket är områden som särskilt lyfts fram av WEF. 

Den som vill läsa mer om cybersäkerhet hittar mycket material via 

MSB; även EU har tagit fram en handbok om cybersäkerhet.5  

• I Europa använder fler än åtta av tio personer internet varje dag, mestadels via sin mobil. An-

vändningen gäller oftast sociala aktiviteter och bankärenden. Många funderar över säkerhet 

online och är bland annat oroliga för att drabbas av cyberbrottslighet.6 Fram för allt finns oro 

för att någon ska komma över personuppgifter eller annan data som rör den egna personen.  

• Komets resultat ligger i linje med WEF:s bedömning att samhället blir alltmer beroende av 

digitala system. Svenska myndigheter, regioner, kommuner och domstolar är eniga om att 

teknikutvecklingen kommer att ha radikal påverkan på den egna verksamheten i framtiden.7 

De närmsta åren kommer digitalisering ha störst betydelse, medan artificiell intelligens blir 

allt viktigare på längre sikt. Företrädare för offentlig sektor ser behov av utveckling och flexi-

bilitet, till exempel behöver större informationsmängder kunna hanteras i olika beslutsstöd. 

Det personliga mötet bedöms bli alltmer sällsynt, något som även har etisk betydelse.   

 

1 https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf 
2 Därför måste Sverige hantera den accelererande teknikutvecklingen. Komet informerar 2019:05. 
3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hot och risker med framtida teknologier. Från förutsägelse till förberedelse. Nr: MSB 314. 
4 www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/ 
5 European Security and Defence College, Handbook on cyber security. Volume V, Rehrl, J.(editor), Publications Office, 2018. 
6 European Commission, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Europeans’ attitudes towards cyber security, 2020. 
7 Syn på teknikutveckling i offentlig sektor. Komet beskriver 2019:03.  

8 Läs mer om hur tekniken fungerar i Komets faktablad, som till exempel förklarar artificiell intelligens, bioteknik, geo-engineering och 

kvantdatorer. Du hittar alla faktablad på Komets webbsida: www.kometinfo.se/rapporter-och-dokument/ 
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Om Komet Kommenterar 

Komet kommenterar aktuella internationella rapporter som rör regelverk, teknikutveckling och innovation.  

Syftet är att ge ett svenskt perspektiv, sätta information i ett sammanhang och göra underlaget lätt tillgängligt. 

 

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda 

förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och 

spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. 

Detta informationsblad är sammanställt av kommitténs sekretariat.  

Läs gärna mer på vår webb: kometinfo.se 

e-post: n.komet@regeringskansliet.se 

 

Sammanfattning av originalrapporten  

World Economic Forum (WEF) gör årligen en analys av 

risker ur ett globalt perspektiv. Årets analys bygger på 

insamling av hur mer än tusen personer bedömer ut-

vecklingen, såväl på kort sikt som mer långsiktigt. Så-

väl riskexperter som ledare inom företag, myndighet-

er och civilsamhälle ingår i undersökningen. WEF har 

även sammanställt hur personer bedömer risker för 

det land där man själv bor (totalt mer än tolv tusen 

personer i 124 länder).  

WEF sammanställer risker inom ekonomi, miljö, geo-

politik, samhälle och teknik. Här fokuserar vi framför 

allt på risker kopplade till teknik.  En sammanfattning 

av hela rapporten är att stora skillnader mellan länder 

i återhämtning efter pandemin bedöms utgöra en risk 

för att uppnå långsiktigt välstånd i vart och ett av jord-

ens länder. Återhämtning kräver samarbete såväl inom som mellan länder, menar WEF.   

Att vi är beroende av digitala system, något som har blivit allt tydligare efter pandemin, har för-

ändrat våra samhällen i grunden. WEF:s bedömning är att hoten inom cybersäkerhet ökar, till ex-

empel i form av attacker på kritisk infrastruktur, desinformation och bedrägerier. Om samhället 

inte förmår upprätthålla tillräcklig digital säkerhet kommer allmänhetens förtroende för digitala 

system att påverkas menar WEF, som dessutom bedömer att kostnaderna riskerar att öka.  

Sammanställning av globala risker inom teknik som nämns i originalrapporten.  

Risk Beskrivning av vad risken kan innebära 

Negativa konsekvenser till 

följd av teknisk utveckling 

De negativa konsekvenserna kan vara medvetna eller oavsiktliga och drabba enskilda individer, företag, större 

system eller ekonomier. Som exempel på områden där det kan uppstå negativa konsekvenser nämner WEF 

teknisk utveckling inom artificiell intelligens, bioteknik, geo-engineering och utveckling av kvantdatorer.8 

Infrastruktur som innehåller 

kritisk information kollapsar 

En kollaps kan innebära nedsatt funktion eller total avstängning av kritisk (fysisk eller digital) infrastruktur. Det kan 

röra sig om system som bygger på artificiell intelligens, internetanslutna datorer och system, samhällskritiska 

tjänster eller satelliter. 

Digital ojämlikhet Digital ojämlikhet innebär att alla inte har samma tillgång till digitala nätverk och till annan viktig digital teknik. 

Ojämlikheten kan finnas i befolkningen inom ett enskilt land, eller mellan länder. Den kan till exempel bero på 

skillnader i investeringskapacitet, varierande kompetens, otillräcklig köpkraft, att länder har olika former av 

restriktioner eller på kulturella skillnader. 

Makten över digitaliseringen 

koncentreras till några få 

När endast ett fåtal individer, företag eller stater har tillgång till samhällskritiska digitala tillgångar, kapacitet eller 

kunskap påverkas bland annat mekanismer för prissättning och tillsyn (som riskerar att inte bli opartisk). 

Bristande cybersäkerhet Föråldrad (eller på annat sätt bristande) infrastruktur för cybersäkerhet inom företag, myndigheter eller hushåll 

kan leda till fler och mer sofistikerade cyberbrott. Detta kan i sin tur ge negativa effekter inom ekonomi, leda till 

geopolitiska spänningar eller till social instabilitet. 

Bristande styrning och 

förvaltning av teknik 

Om världens länder inte lyckas komma överens om protokoll och standarder så saknas globalt accepterade regler 

för användning kritiska digitala nätverk och annan samhällsviktig teknik. 

 

Risker inför framtiden  

Sammanfattning av riskområden inför 2022 och 

framöver, som lyfts fram i rapporten från WEF: 

- Ekonomisk stagnation till följd av pandemin. 

- Krav på kraftigt minskade koldioxidutsläpp 

skapar spänning mellan långsiktiga miljövinster 

och kortsiktigt negativa effekter på samhället.  

- Allt större beroende av digitala system. 

- Växande otrygghet tvingar miljoner människor 

att lämna sina hem. 

- Tekniken har gjort det möjligt för människor att 

bedriva alltmer verksamhet i yttre rymden. Det 

skapar möjligheter, men också nya risker (till 

exempel att krocka med rymdskrot).  
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