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Vi lever i en digital värld

Vad?
Vem?
Var?

Varför?



Teknik bär värden och prioriteringar 

Den kan vara politisk  - i alla fall göras politisk!





Regeringsformens (1 kap, 2§) värden

• Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella 
välfärd ska vara grundläggande mål för den 
offentliga verksamheten. Särskilt ska det 
allmänna trygga rätten till arbete, bostad och 
utbildning samt verka för social omsorg och trygghet 
och för goda förutsättningar för hälsa.

• Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir 
vägledande inom samhällets alla områden samt värna 
den enskildes privatliv och familjeliv.





Regeringsformens (1 kap, 2§) värden

Det allmänna ska verka för att alla människor ska 

kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och 

för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska 

motverka diskriminering av människor på grund av 

kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig 

eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller 

den enskilde som person.





Den sociala konstruktionen av 
teknik  

Winner, L. (1980). Do artifacts have politics?.
Daedalus, 121-136.



Jones Beach och vattentorn i slutet av
Wantagh Parkway



Badande familjer på Jones Beach 



12

Fordon på 1930-talet I USA



Vad har vi lärt oss? 

Konstruerar vi idag jämlik teknik?



Vem äger dess?

Vilka har tillgång?



Teknik formar samhällen 
och 

samhällen formar teknik 

Demokrati i digitala världar!

Bild från: www.mattonimages.com



Uppemot 20% icke-
användare ett 

utanförskapsområde

Digital kompetens varierar

Samverkar med andra socio-ekonomiska 

Inkluderingsfaktorer
- Ålder 
- Inkomst – arbete – kompetenser
- Bostadsort 
- Etnisk bakgrund – medborgarskap
- Funktionsvariationer 

500-600 000 
icke-användare 

Internetstiftelsen



Trappan för inkludering med digitala kompetenser 

Tjänstepersoners perspektiv

van Dijk, J. (2013) A Theory of the Digital Divide, I: The Digital Divide: The Internet and 
Social Inequality . in International Perspective. M. Ragnedda & G. Muschert. Routledge. 

Delaktighet och jämlikhet

Motverka diskriminering

Den enskildes 
personliga, 
ekonomiska och 
kulturella välfärd

Förtroendevaldas
perspektiv

Förtroendevaldas
perspektiv



Teknik som tar oss uppför
inkluderingstrappan!

Vi behöver söka de 
digitala engrepps-
blandarna

för att bygga ett
digitalt samhälle
för alla! 



TACK! Frågor?

Elin Wihlborg

elin.wihlborg@liu.se

www.liu.se/forskning/digitala-kompetenser


	Digitalt innanför – en demokratifråga
	Vi lever i en digital värld
	Teknik bär värden och prioriteringar 	
	Bildnummer 4
	Regeringsformens (1 kap, 2§) värden
	Bildnummer 6
	Regeringsformens (1 kap, 2§) värden
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Jones Beach och vattentorn i slutet av �Wantagh Parkway
	Badande familjer på Jones Beach 
	Bildnummer 12
	Vad har vi lärt oss? 
	Bildnummer 14
	Teknik formar samhällen �och �samhällen formar teknik 
	Digital kompetens varierar
	Trappan för inkludering med digitala kompetenser 
	Teknik som tar oss uppför�inkluderingstrappan!��Vi behöver söka de �digitala engrepps-�blandarna��för att bygga ett �digitalt samhälle�för alla!  
	TACK! Frågor?��Elin Wihlborg�� elin.wihlborg@liu.se��www.liu.se/forskning/digitala-kompetenser�

