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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag 
om att utöka cybersäkerheten i Norden  

Nätattacker och olika aktioner avsedda att störa informationssamhället 
har märkbart ökat. Ett försvagande av cybersäkerheten kan i värsta fall 
lamslå samhällets kritiska funktioner, såsom t.ex. banktrafiken, energi-
produktionen och flygledningen. Samtidigt har vi kommit att bli allt mer 
beroende av, och till lika allt mer sårbara inför den digitala världens funkt-
ionalitet och säkerhet.  
 
Mittengruppen anser att cybersäkerhet borde bli ett medvetet, normalt 
och neutralt tillvägagångssätt för alla medborgare i Norden. Ämnet bör 
populariseras så att cybersäkerhet blir förståeligt och så att var och en 
kan hantera Internet/virtuella tjänster på ett säkert sätt. På så sätt kan vi 
märkbart förbättra nivån på cybersäkerheten.  
 
Brott via Internet beror oftast på vanliga privatpersoners tanklösa miss-
tag. På grund av detta är det bästa skyddet mot cyberbrottslighet och 
missbruk att varje medborgare kan grundprinciperna för cybersäkerhet.  
 
Cyberhotet varierar mellan åldersgrupperna. För unga är det värsta cy-
berhotet ofta oförsiktighet, då man vet hur man borde agera, men ändå 
gör annorlunda. För äldre användare handlar det främst om okunskap, 
dvs. då man inte vet hur man ska agera rätt.  
 
Olika åldersgruppers digitala färdigheter varierar kraftigt. Därför föreslår 
mittengruppen att de nordiska länderna sätter som sin målsättning att 
varje nordbo ska kunna använda Internet på ett säkert sätt. 
 
Som en konkret aktion föreslår mittengruppen en utbildning som ökar cy-
bersäkerheten och cybermedvetenheten, t.ex. ett digitalt körkort eller ett 
kostnadsfritt utbildningspaket, som är möjligt att förverkliga i olika format 
såsom t.ex. spel eller vuxenutbildning.  
 
 
 



 
 

 Sida 2 av 2 

Nordiska rådet 

A 1640/kultur 

Behandlas i: 
Kultur- och 
utbildningsutskottet 

J.nr. 15-00032-1 
 
 

Mittengruppen i Nordiska Rådet föreslår,  
 

att de nordiska invånarnas digitala medborgarfärdigheter 
utvecklas strategiskt så att alla åldersgrupper har de nöd-
vändiga färdigheterna för att använda internet och internet-
tjänster på ett säkert sätt 
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