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Inledning

Detta är femte gången som REMM genomför enkätundersökningen 
“Digitala möten i myndigheter”. Första gången var våren 2013. Vanligtvis 
görs undersökningen vartannat år. Senast enkäten gick ut var 2019, men 
eftersom hela Myndighetssverige under 2020 på kort tid tvingades ställa 
om till att arbeta på distans, vilket inkluderar många digitala möten, 
valde vi att gå ut med en enkät även detta år. Under november 2020 
gjordes därför en så kallad “Corona special”. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken teknik som används 
för digitala möten i myndigheterna och vilka förutsättningar man har att 
samverka med andra myndigheter och organisationer. I denna enkät-
undersökning har vi haft ett särskilt fokus på molnfrågan då den är så 
aktuell, inte minst efter Schrems II-domen i juli 2020.  

Webbenkäten skickades i november 2020 ut via e-post till registrator i 
205 svenska myndigheter. 159 myndigheter svarade på enkäten, vilket 
innebär en svarsfrekvens på 78 procent. Förutom REMM stod även 
Trafikverket, DIGG och Lunds universitet som avsändare till enkäten. 
eSam har bidragit med förslag på frågor. Enkätverktyget Sunet Survey 
användes för webbenkäten.   

Vi har haft ett 
särskilt fokus på 
molnfrågan då den 
är så aktuell, inte 
minst efter  
Schrems II-domen  
i juli 2020
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Resultat

Del 1: Olika former av digitala möten  
i svenska myndigheter

Vilka former av digitala möten används?  

År 2020 blev året då samtliga svenska myndigheter använder digitala 
möten i någon eller några former. Användningen var omfattande redan 
innan pandemin bröt ut (98 procent år 2019). Under 2020 har även de 
mest tveksamma myndigheterna fallit till föga och börjat mötas digitalt. 
Webbmöten har länge varit den mötesform som växt snabbast. Efter att 
ha fungerat parallellt med telefonkonferenser och traditionella videokon-
ferenser1 verkar teknikskiftet nu vara ett faktum och webbmöten ersätter 
på allvar telefon2- och videokonferenser.

Under corona-pandemin  
2020

2019

2017

2015

2013

1   Begreppet ”traditionell videokonferens” är tydligare definierad sedan 2017 års enkät, så siffran kan 
inte jämföras direkt mellan de två tidigare undersökningarna. Med traditionell videkonferens avses 
här möten via videokonferenssystem inklusive standarderna H320, H323 och SIP.

2   I 2019 års undersökning ställdes inte frågan om telefonkonferenser.

10% 60%20% 70%30% 80%40% 90%50% 100%

 Telefonkonferens

57%

99%

39%
73%

97%

95%

77%
68%

67%

98%
95%

80%

95%
87%

Webbkonferens 

Traditionell videokonferens
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Användning av 
webbkonferens 
har ökat kraftigt 
och både telefon-
konferenser och 
traditionella video-
konferenser har 
minskat

Fyra myndigheter anger att de har börjat använda digitala möten  
sedan 2019. 

En myndighet förlitar sig enbart på telefonkonferens och en annan  
myndighet enbart på traditionell videokonferens (H.323) för sina  
digitala möten. 
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Hur används digitala möten  
på myndigheter och lärosäten?

Under 2020 ökade användningen av digitala möten dramatiskt inom alla 
områden.

Så gott som samtliga myndigheter (98 procent) använder nu digitala 
möten för både intern och extern kommunikation. Detta understryker 
vikten av digitala möten som ett viktigt verktyg för samverkan mellan 
olika myndigheter, men också med andra organisationer såsom kommu-
ner, regionala myndigheter samt företag. 

Det är främst användningen för den interna kommunikationen som har 
ökat under de senaste åren, från 72 procent 2017 till 98 procent 2020, 
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De tidigare mötena 
före pandemin 
kunde ibland ett  
fåtal vara på distans 
och då använda 
applikationer  
för webbkonferens, 
men nu under  
pandemin är det  
i princip tvärtom

10% 60%20% 70%30% 80%40% 90%50% 100%

 Möten inom myndigheten 
/lärosätet

Möten med externa  
parter

Möten i konferensrum 

För utbildning 

 Webbinarier 

Inspelningar 

 Streamade sändningar  
i realtid

 Annat 
 

98%

98%

89%

87%

81%

61%

60%

4%

72%

89%

82%

58%

62%

54%

42%

1%

2020

2017

men det har även blivit vanligare att ha digitala möten med externa 
parter, en ökning från 89 procent 2017 till 98 procent 2020. Under 2020 
har digitala möten använts i allt högre grad för myndigheternas interna-
tionella samarbeten. 

Många myndigheter använder digitala möten för utbildning. Utöver alla 
universitet och högskolor, som numera samtliga använder sig av digitala 
möten i undervisningen, använder även 85 procent av övriga myndighe-
ter digitala möten för utbildning.     

År 2020 innebar även en boost för webbinarierna: andelen myndigheter 
som gav webbinarier ökade från 62 procent 2017 till 81 procent under 
2020.  
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Vilken eller vilka egna lösningar/programvaror 
för digitala möten erbjuder myndigheterna 
sina användare?

Användningen av Microsoft (MS) Teams och Zoom har drastiskt ökat 
sedan den förra mätningen, år 2019. Microsoft befäster sin position 
som den främsta leverantören av digitala möteslösningar till myndighe-
terna: tre av de fyra vanligaste mötesverktygen kommer från Microsoft 
(Teams, Skype för företag on premise och Skype för företag via Office 
365). MS Teams intar tätpositionen med 52 procent vilket innebär nära 
en fördubbling av andelen från förra mätningen (28 procent år 2019), tätt 
följt av lokalt installerad (on premise) MS Skype för företag, som dock 
backar något till 47 procent (55 procent år 2019). Det tredje vanligaste 
mötesverktyget är Zoom, som nu används i 43 procent av myndigheterna. 
Användningen av Zoom har mer än fördubblats på ett år (20 procent 
år 2019). På fjärde plats kommer MS Skype för företag via Office 365 
med 24 procent – en lösning som flera myndigheter lämnat sedan förra 
mätningen (36 procent år 2019). De flesta har börjat använda främst MS 
Teams eller Zoom i stället.  

92 procent av myndigheterna har någon form av Microsoft-lösning (85 
procent år 2019) och 35 procent har två eller flera av företagets mötes-
lösningar (29 procent år 2019).  

Trenden är stark att flytta över till olika molnbaserade lösningar. Sju av 
tio myndigheter använder sig nu av någon form av molnbaserat mötes-
verktyg.  Många myndigheter erbjuder dessutom sina anställda flera 
olika molnbaserade mötesverktyg3. Universitet och högskolor har genom 
SUNETS upphandling genomgående satsat på Zoom4. Utöver den akade-
miska världen så har även en tredjedel (33 procent) av övriga myndighe-
ter införskaffat Zoom. 

Utöver Microsofts lösningar och Zoom är det främst mötestjänsterna 
Cisco Webex (11 procent), Adobe Connect (8 procent) och Pexip (7 pro-
cent) som används i myndigheterna. Dessutom finns det minst ett tiotal 
ytterligare lösningar representerade5.    

Liksom vid tidigare mätningar så ser vi en mångfald av olika digitala 
mötesverktyg vilket innebär en utmaning på grund av kompatibilitets-
problem, även mellan de olika Microsoftlösningarna, vilket kan hämma 
samverkan mellan olika myndigheter.   

3   För denna beräkning har vi inkluderat följande mötesverktyg och räknat dem som molnbaserade: 
MS Teams, Skype för företag Office 365, Zoom (exkl. via Sunet), Adobe Connect, GoToMeeting/
GoToWebinar, Google Meet/Hangout. Pexip och Cisco webex är inte medräknade då de kan 
erbjudas antingen som en on premise eller som en molnbaserad tjänst, och vi inte vet vilken 
lösning som respondenterna har.   

4   SUNET erbjuder universitet och högskolor en digital mötestjänst som är baserad på Zoom. Tjänsten är 
en del av NORDUnets on premise lösning med så kallade corporate user license för slutanvändarna.

5  Utöver de redovisade möteslösningarna så används även bl.a. GoToMeeting/GoToWebinar, Google 
Meet/Hangout, Starleaf, Jabber, Global Connect, Bluejeans, Howspace, Smartmeeting, Polycom, 
Atea Anywhere, och ett antal open source-lösningar som t.ex. Jitsi. 
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Vilka programvaror har införskaffats? 

Många myndigheter skaffade sig nya och/eller kompletterande mötes-
lösningar under pandemiåret 2020: 83 procent skaffade eller började 
använda ett eller flera (i snitt 1,2) nya verktyg under året. Nästan en 
tredjedel skaffade eller började använda antingen MS Teams (33 procent) 
eller Zoom (33 procent), och i vissa fall båda lösningarna. 

Efter första 
månaden såg vi en 
uppgång med cirka 
400 procent, vilket 
dock kan förklaras 
i att vi inte riktigt 
hade tagit till oss 
de digitala verk-
tygen tidigare

10% 20% 30% 40% 50%

Microsoft Teams

Skype för företag  
lokalt (on prem)

Zoom

Skype för företag  
via Office 365  
(molnbaserat)

Cisco Webex

Skype (gratis version)

Adobe Connect

Pexip

GoToMeeting 
/GoToWebinar

Google Meet 
/Hangout

Andra programvaror

Vet ej

52%

47%

43%

24%

17%

11%

9%

8%

7%

1%

1%

0%

33%

33%

11%

8%

4%

4%

3%

2%

3%

1%

21%

17%

Vilken eller vilka egna lösningar/programvaror för digitala möten 
erbjuder ni era användare? 

Vilken eller vilka av dessa programvaror har ni införskaffat/börjat 
använda sedan mars 2020 (dvs under Corona)? 
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5%

17%

21%

13%

16%

22%

5%

0%

Hur har användningen av digitala möten sett ut 
under pandemin, jämfört med året före? 

Volymökningen av digitala möten var i snitt över 500 procent och i 
mer än var femte myndighet (22 procent) mer än tiofaldigades volymen 
(>1000 procent). 

Inte minst på universitet och högskolor har man upplevt en explosions-
artad ökning då all traditionell undervisning med kort varsel flyttades 
över till distansundervisning. 

0–25%

26–50%

51–100%

101–250%

251–500%

500–1000%

Över 1000%

Vet ej

Användningen av digitala  
möten har ökat med:
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Vilka IT-anpassningar har man gjort för att klara 
av situationen med ökat distansarbete under 
Corona-pandemin?

Myndigheterna genomförde under 2020 omfattande insatser för att ställa 
om sin verksamhet enligt de rådande Covid19-rekommendationerna. En 
stor del av de anställda har arbetat på distans, oftast hemifrån. Univer-
sitet och högskolor har snabbt tvingats införa distansundervisning, och 
även här har de flesta i personalen arbetet hemifrån. I denna omställning 
har de digitala mötesplattformarna spelat en viktig roll för att verksam-
heten har kunnat fortgå med hjälp av olika former av digitala möten och 
samarbeten, föreläsningar, seminarier/webbinarier, workshoppar, konfe-
renser och fikaträffar. Här följer en sammanställning av vad myndighe-
terna har gjort för att ställa om till mer digitaliserad samverkan.    

Kapacitet
För att kunna möta den snabbt ökade efterfrågan på mötestjänster har 
myndigheterna ökat den tekniska kapaciteten som tidigare begränsat 
användningen: 

– Utbyggnad av nätverken för att bland annat öka bandbredden och  
    antalet samtidiga användare
– Utökning av VPN-kapacitet främst för hemarbetare 
– Avtalen för MS Teams, Zoom, Skype för företag med flera har omför- 
    handlats för att möta behoven och utöka antalet licenser 
– Implementering av plattformar för större möten, seminarier med mera
– Ökat tjänsteutbud för telefoni och video 

Vissa myndigheter införde i början av pandemin begränsningar i kamera-
användning, restriktioner mot att dela dokument och andra åtgärder som 
tog mycket bandbredd, men allt eftersom kapaciteten utökats så har de 
flesta lättat på dessa begränsningar.   

Utrustning
Arbetsgivarna har nästan genomgående försett sina medarbetare med 
den tekniska utrustning som krävs för hemarbete såsom laptop, headset 
och webbkamera. Många har även erbjudit de anställda en dockningssta-
tion med extern bildskärm och tangentbord för att underlätta distans-
arbetet. I vissa fall har man även levererat hem arbetsstol och höj- och 
sänkbart bord. Stationära datorer har bytts ut mot laptops. 

Inom universitetsvärlden har lärare fått låna kamerautrustning och 
annan teknik för att kunna streama föreläsningar.
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Support, information och utbildning
Den ökade volymen och den hastiga introduktionen för mindre vana 
användare har även ställt ökade krav på support hos både IT- och AV-
tekniker, och flera myndigheter har utökat och utvecklat supporten för 
digitala möten, som de anställda kan vända sig till.   

Utöver ren teknisk support redovisar många myndigheter att man har 
utbildat sin personal i digital möteshantering till exempel genom utbild-
ningar i MS Teams, och att man har tagit fram informationsmaterial, 
som lathundar, instruktioner och guider. Några myndigheter har tagit 
fram särskilda IT-riktlinjer för hemarbete och även fördjupat introduk-
tionen till distansarbete för nya medarbetare.

Ändrade arbetssätt
Så gott som alla tillfrågade myndigheter har fått ändra sina arbetssätt 
genom att göra saker digitalt på distans, i stället för att genomföra dem 
på plats på kontoret eller motsvarande. För ett fåtal myndighetsanställda 
var användning av digitala möten en ny upplevelse, men för de flesta 
innebar 2020 bara en ökning av frekvens och antal möten.  

Samtidigt har många fått utöka sin digitala repertoar, till exempel genom 
att anordna och delta i webbinarier, digitala workshoppar och konferen-
ser. Det har blivit vanligare att sända och spela in olika evenemang, och 
även att erbjuda personalutbildning via webben. Tekniken har till exem-
pel använts för att streama visningar på museer, för skolor och andra 
grupper.  

Andra saker som har påskyndats under året är införandet av digital 
signering. Offerter som tidigare skrevs ut på papper och skrevs under kan 
nu hanteras digitalt. 

Inom universitet och högskolor har man accelererat övergången till 
digitala lärplattformar (främst Canvas) och underlättat dokumenthan-
teringen online för lärare och studenter. Man har börjat använda fler av 
funktionerna i de verktyg man har tillgång till. Framför allt har exami-
neringsprocessen utvecklats, för att bland annat kunna erbjuda digitala 
tentamina och disputationer. Arbete pågår för att ta fram koncept för 
hybrid-undervisning. 

Inga eller små förändringar
Ett antal myndigheter vittnar om att de inte har behövt göra stora 
förändringar då de är vana vid att jobba digitalt och redan har de flesta 
mötesverktygen på plats. De var väl förberedda för distansarbete med 
bland annat VPN-uppkopplingar. Man har därför inte behövt göra några 
anpassningar utan använder sig bara av de verktyg som man har, men i 
högre utsträckning.
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Federering i Skype för företag

De myndigheter som har MS Skype för företag kan välja att ha antingen 
helt öppen federering (öppet mot alla externa organisationer), selektiv 
(öppet mot vissa externa organisationer) eller stängd federering (inte öp-
pet mot någon extern organisation). Av de 91 myndigheter som angav att 
de har MS Skype för företag, och som känner till sin federerings-status, 
är det ungefär lika många som har öppen federering (41 procent) som 
de som har selektiv federering (40 procent), och resten (20 procent) har 
stängd federering. Detta kan jämföras med siffrorna för år 2019, då 51 
procent angav att de hade öppen federering, 26 procent selektiv federe-
ring och 23 procent stängd federering. 

Trenden verkar därför vara att fler myndigheter väljer selektiv federering 
– att kunna ha möten med vissa utvalda organisationer som man väljer 
att federera med. Osäkerheten är dock relativt stor, då 25 respondenter 
inte visste om deras myndighet federerade eller ej (33 stycken år 2019).

10% 20% 30% 40% 50%

Vi har öppen federering

Vi federerar mot vissa externa parter

Vi federerar inte med någon extern part i dagsläget, men 
undersöker möjligheterna att göra det

Vi federerar inte med någon extern part i dagsläget och 
har inga planer på att göra det framöver 

Vi har INTE Skype för företag 

Vet ej

27%

26%

4%

9%

16%

18%
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De flesta externa 
tjänsterna brukar 
ha en webbversion 
som vi kan ansluta 
med, dit vi hänvisar 
våra medarbetare

Ja vi har möjlighet att delta i de flesta andra 
externa parters digitala mötestjänster

Ja, men bara mot vissa utvalda samarbetspartners

Ja, men det krävs en aktiv insats från vår IT-avdelning 
för att det ska fungera

Nej, vi tillåter inga externa mötestjänster

Vet ej

82%

6%

6%
5%

1%

Har de anställda möjlighet att delta i andra  
externa parters digitala mötestjänster? 

I nästan alla myndigheter (99 procent) har de anställda (i princip) möjlig-
het att delta i digitala möten som de blir inbjudna till av en extern organi-
sation som, till exempel, en annan myndighet eller ett företag. I 6 procent 
av myndigheterna är detta begränsat till vissa utvalda samarbetspartners 
och i 6 procent krävs det en aktiv insats från myndighetens IT-avdelning 
för att det ska fungera.
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Hur vanligt är det att man använder headset, 
ljudpuckar och webbkamera? 

REMM har länge propagerat för att använda webbkamera (inbyggd i 
datorn eller extern) och ett bra headset, alternativt en ljudpuck6. Därför 
är det glädjande att användningen av båda dessa stadigt ökat med åren 
och att andelen som använder headset ofta eller alltid enligt den senaste 
mätningen är uppe i 92 procent (37 procent år 2013)  och webbkamera 
87 procent (48 procent 2013). 

Användningen av ljudpuckar har dock gått ner något: 50 procent använ-
der dem ofta eller alltid jämfört med 79 procent år 2019, något som kan-
ske kan förklaras med att det ofta används av en grupp som möts fysiskt 
på ett ställe, något som har varit mindre vanligt under 2020.   

Headset Ljudpuckar  Webbkamera 

Alltid

Ofta/mycket ofta

Sällan/ibland

Aldrig

Vet ej

82%

46%42%

30%

57%

9% 10%6%

1% 2%0% 2%

Jämförelser med tidigare undersökningar 2013–2019
91 procent använder headset alltid eller ofta 
jfr 63 % (2019), 65 % (2017), 57 % (2015), 37 % (2013)

50 procent använde ljudpuckar alltid eller ofta 
jfr 79 % (2019), 70 % (2017)

87 procent använder webbkamera alltid eller ofta 
jfr 74 % (2019), 72 % (2017), 54 % (2015), 48 % (2013)

4% 4% 4%

6  Konferensenheter med mikrofon och högtalare, s.k. ”ljudpuckar”
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Vilka satsningar på digital mötesteknik  
planerar myndigheterna framöver?

Efter ett år med en över 500-procentig ökning av antalet digitala möten har 
många myndigheter sett behovet av att utöka och vidareutveckla både teknik 
och kunskap. 

Några av de vanligaste planerade åtgärderna är följande: 

– Komplettera och utöka utbudet av möteslösningar med molnbaserade  
    tjänster såsom Zoom och MS Teams
– Gå över från Skype för företag till MS Teams (och/eller Zoom) 
– Avveckla traditionella videosystem och gå över till webbmöteslösningar
– Öka förutsättningarna för digitala samarbetsytor med externa parter 
– Etablera och utrusta inspelningsstudior
– Utrusta flera konferensrum och andra möteslokaler för digitala möten
– Inköp av utrustning för hemarbetare
– Utbilda medarbetare i mötesteknik 
– Standardisera och konsolidera tjänstefloran för digitala möten 
– Underhålla och uppdatera lärosalar, hörsalar och inspelningsrum med mera
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Del 2: Legala krav  

Frågan om myndigheters möjlighet att kunna använda moln-
baserade IT-tjänster, inklusive användningen av digitala 
mötes tjänster, diskuteras i olika sammanhang under 2020 
och frågan utreddes även av en statlig utredning7. 

Under 2020 har frågan ytterligare aktualiserats genom Schrems II- 
domen samt MSB:s föreskrifter som bland annat handlar om informa-
tionssäkerhet och säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga 
myndigheter (MSBFS 2020:6 till 8). Dessa innebär att lagar har skärpts 
och ställer högre krav på digitala lösningar såsom för digitala mötes-
tjänster.

7  Säker och kostnadseffektiv it-drift (SOU 2021:1).
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Intern lösning  
inom staten  
såtillvida att den 
tillhandahålls  
av en annan  
statlig myndighet,  
Försäkrings- 
kassans IT-enhet

Vi har en egen intern lösning

Den finns hos en extern 
driftsorganisation i Sverige och som styrs 
helt av svensk lagstiftning

Det är en molnbaserad tjänst inom EU

Det är en molnbaserad tjänst utanför EU,  
till exempel i USA

Vet ej

35%

35%

15%

11%

4%

Var är myndigheternas digitala  
mötestjänster placerade?

Resultatet pekar på att totalt 85 procent av de myndigheter som svarat 
anser sig ha en digital möteslösning som antingen är intern, extern men 
som driftas i Sverige, eller en molnbaserad tjänst inom EU, och därför är 
förenlig med de lagkrav som gäller runt säkerheten för digitala möten. 
Enbart 4 procent anger att de har en är en molnbaserad tjänst utanför 
EU, till exempel i USA. 11 procent vet ej.  

Detta resultat är förvånande med tanke på hur stor andel av myndighe-
terna som använder sig av bland annat MS Teams, Skype för företag via 
Office 365, Zoom, Adobe Connect, Cisco Webex, Google Meet/Hangout, 
vilka alla är amerikanska molnbaserade mötestjänster. 

Frågan är dock ställd som om myndigheten bara har en mötestjänst, och 
enkätresultaten visar att många myndigheter använder sig av två eller 
fler lösningar för att möta olika samverkansbehov. Svaret på denna fråga 
kan därför tänkas gälla en av flera olika tjänster. 
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Angående legala krav på myndighetens  
möjlighet att kunna använda molnbaserade 
IT-tjänster 

Hur påverkar de nya lagkraven, föreskrifterna och 
Schrems II-domen myndigheternas befintliga digitala 
möteslösningar?

Vi jobbar på sam-
ma plattformar 
som förut, men nu 
gäller det alla mö-
ten och seminarier, 
både internt och 
externt

Inte alls

Vi utreder/diskuterar just nu  
frågan

Vi har slutat/valt att inte 
använda vissa externa  
mötestjänster

Vi har slutat/valt att inte  
använda vissa egna  
mötestjänster

Vi har helt slutat att använda  
digitala mötestjänster

Vet ej

64%

15%14%

6%

1%
1%

Nära två tredjedelar (64 procent) av alla myndigheter diskuterar och/el-
ler utreder de legala kraven på de möteslösningar som de använder i dag. 
Då det gäller ett begränsat antal möteslösningar och många myndigheter 
har liknande behov och uppdrag (till exempel universitet och högskolor) 
kan det finnas en vinst i ett samordnat stöd för myndigheterna att utreda 
frågan, något som också blivit tydligt vid REMMs tre arrangemang runt 
Myndigheters Möten i Molnet (MMiM). 

Några (8 procent) myndigheter har på grund av de legala kraven redan 
slutat använda vissa externa digitala mötestjänster, eller så tillåter man 
inga externa mötestjänster alls.      
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Offentlig sektor 
brottas med  
molnfrågan och 
problem relaterat 
till GDPR/data-
skydd/datalagring, 
Privacy Shield, 
Cloud Act med 
mera

67 procent av myndigheterna har redan molnbaserade mötestjänster, 
beslutat att införa eller så överväger man att införa molnbaserade mötes-
tjänster. Övriga myndigheter (33 procent) antingen avvaktar tills frågan 
om molnbaserade tjänster är utredd, har beslutat att tills vidare för eget 
bruk inte nyttja molnbaserade tjänster som faller under tredje lands 
lagstiftning, eller så har man inga planer på att införa molnbaserade 
mötesverktyg. 

Resultatet i denna fråga påverkas också av hur man bedömer att en tjänst 
är molnbaserad eller ej, till exempel om SUNETS Zoom-tjänst ses som 
en molntjänst eller en tjänst ”on premise” som driftas på organisationens 
egna servrar. Detta kan förklara skillnaden i andelen myndigheter som 
bedöms ha molnbaserade tjänster: i denna fråga anges 50 procent och 
i frågan ”Vilken eller vilka egna lösningar/programvaror för digitala 
möten erbjuder myndigheterna sina användare?” på sida tio anges att 
sju av tio myndigheter använder sig nu av någon form av molnbaserat 
mötesverktyg. Det kan även förklaras med vilken tjänst som man refere-
rar till, då många myndigheter erbjuder sina anställda flera olika tjänster.

Vi använder redan molnbaserade mötesverktyg.

Vi har beslutat att införa molnbaserade mötesverktyg.

Vi överväger att införa molnbaserade mötesverktyg.

Vi överväger att införa molnbaserade mötesverktyg,  
men avvaktar tills frågan om molnbaserade tjänster  
är utredd.

Vi har beslutat att tillsvidare för eget bruk inte nyttja moln- 
baserade tjänster som faller under tredje lands lagstiftning  
(exempelvis USA och Kina). Utredning i frågan pågår internt.

Vi har inga planer på att införa molnbaserade  
mötesverktyg.

50%18%

10%

15%

3%4%

Om molnbaserade digitala mötes- och  
samarbetsverktyg, till exempel MS Teams,  
Slack med flera
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Myndigheternas egna kartläggningar över vilka 
lagkrav som ställs kopplat till användning av 
digitala mötes- och samarbetstjänster, med 
avseende på personuppgifter (GDPR) och 
informationssäkerhet

Så gott som alla myndigheter (85 procent) har antingen redan gjort en 
egen kartläggning över vilka lagkrav som ställs på er myndighet kopplat 
till användning av digitala mötes- och samarbetstjänster, håller på med 
en kartläggning eller planerar att göra det. Detta är något som varje 
enskild myndighet måste göra, med som tidigare konstaterats kan det 
finnas stora samordningsvinster om kunskap och erfarenheter i detta 
kartläggningsarbete kan delas myndigheter emellan. 

Givet krav på hög 
säkerhet är det 
Skype on prem 
som är basen för 
digitala möten. 
Zoom vid enstaka 
större möten med 
okänsligt innehåll. 
Webex kan undan-
tagsvis nyttjas 
främst vid interna-
tionella möten och 
då främst inom 
EU-samverkan.

Vi har gjort en kartläggning

Nej, men vi planerar/ 
diskuterar att göra  
detta

Nej, men arbete  
pågår

Nej

Vet ej 52%27%

6%

6%

8%

Nästan hälften av alla myndigheter (47 procent) har behov av ‘säkra’ 
lösningar (för säkerhetsskyddad information) utöver en standardlösning 
för digitala möten, men relativt sett många (16 procent) vet inte om de 
behöver detta eller ej.  

Men det är mindre än en tredjedel (30 procent) av myndigheterna som 
faktiskt har olika möteslösningar beroende på vilken konfidentialitet 
mötena har. Mer än en fjärdedel (26 procent) ser behovet av det och har 
planer på att använda olika möteslösningar. Även i denna fråga kan det 
finnas goda skäl att ge stöd i utvärdering och val av vilka mötesverktyg 
och olika lösningar som myndigheterna ska välja utifrån sina olika förut-
sättningar och behov.   
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Använder myndigheterna olika digitala mötes-
lösningar/tekniker beroende på vilken konfiden-
tialitet mötena har? 

Ja

Nej

Vet ej

47%

38%

16%

Ja

Nej, men vi ser  
behovet av det och  
har planer på att  
använda olika  
möteslösningar

Nej, inget behov  
och inga planer  
på att använda  
olika möteslös- 
ningar

Vet ej

40%

30%

26%

4%

Har myndigheterna behov av att kunna hantera 
utbyte av säkerhetsskyddad information med 
andra myndigheter eller räcker en standard-
lösning för digitala möten?
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Ger myndigheterna direktiv till de anställda om 
vilka mötestjänster som får användas? 

Mer än fyra av fem myndigheter (81 procent) ger direktiv till sina an-
ställda om vilka mötestjänster som de får använda. Detta kan röra både 
vilken av de egna mötestjänsterna som de ska använda för möten med 
olika säkerhetsskydd, och vilka externa mötestjänster som de får delta i.  

I flera fall skiljer sig direktiven och/eller rekommendationerna till de an-
ställda mellan intern och externt initierade möten: myndigheten kan av 
legala skäl välja att inte använda en molnbaserad tjänst för internt bruk 
(t.ex. Zoom eller MS Teams) men samtidigt tillåta sina anställda att delta 
i andra myndigheters Teams och Zoom-möten. 

Ja

Nej

Vet ej

81%

17%

2%
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