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Med denna bok har vi ur olika perspektiv belyst hur 
vi kan förstå digitaliseringens samhällsförändring. 
Vi har rört oss från folkhemmets teknikbyggen för 
demokrati, öppenhet och innovation, till dagens politik 
för bredbandsutbyggnad i glesbygd. Det visar på be-
hovet av politisk styrning av tekniken i samhället.

Vi har synliggjort att samhället och dess utveckling 
bäddas in i de tekniska strukturerna och vice versa 
att tekniken formas av dessa samhällsstrukturer. De 
smarta ID-korten i vården bär och tydliggör persona-
lens olika kompetenser och roller – vårdbiträdet och 
läkaren kommer åt olika information om patienten de 
vårdar. De som utvecklar sådan teknik måste därför 
ta hänsyn till vilka värden och normer de bäddar in i 
tekniken.

På samma sätt krävs än mer kunskap och engage-
mang från politiker och beslutsfattare för att upprätt-
hålla offentliga värden som demokrati, lika behandling 
och rättssäkerhet. Det gäller inte minst när vi nyttjar 
teknik utvecklad av privata företag, i andra länder 
eller för helt andra funktioner än för det offentliga. 
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Politikerna har möjligheter att med lagar och förord-
ningar ställa krav på tekniken vi möter. En översyn av 
arbetsmiljöförordningen vore mycket angelägen, som 
Jan Gulliksen efterfrågar. Kanske kan det också ge 
oss hälsosammare umgänge med det digitala och ett 
friskare (arbets)liv. 

Politiken har extra stort inflytande över ungas liv och 
möjligheter att leva i ett digitalt samhälle. Därför hop-
pas vi att Uno Fors får gehör för sitt krav på en natio-
nell kraftsamling för lärares digitala kompetenser. 

Stefan Jonssons uppmaning att designa för alla, är 
angelägen och inte bara för dem med sämst resur-
ser och funktionsnedsättningar. Här har politiken ett 
särskilt ansvar att skapa ett samhälle där vi inte faller 
utanför, utan kan vara olika på lika villkor. 

Vi kan alla bidra till ett bättre digitalt samhälle. Vi gör 
det genom att sprida dessa erfarenheter från forsk-
ningen, Vi tillgänglighetsanpassar boken som PDF-fil. 
Sprid den, dela våra tankar och bidra till ett smartare 
samhälle! 

SMARTARE
SAMHÄLLE?
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