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Digitaliseringen – vart är vi på väg



Den nya terminologin
• Digitaliseringskommissionen, digitala agendor
• Öppen källkod, Öppen bioinformatik, öppen

innovation, öppen access, öppna data, citizen 
science…

• Crowd sourcing, crowd funding, crowd working, 
Crowd based capitalism…

• Plattformar, ekosystem, appar, flersidiga
marknader

• Delningsekonomi, nyttjandeekonomi, 
plattformsekonomi



Digitaliseringsprocesser/dimensioner

• Automatisering/Robotisering
• Öppenhet, dela med sig och deltagande kultur
• Konnektivitet
• Datafiering
• Plattformifiering



Automatisering/Robotisering



Öppenhet, delande och deltagande



Open Source Bioinformatics



Sociala media



Delandets utmarker

• Fildelning
• Biohacking
• Psykonauter, designer drugs, 

research chemicals, legal highs
• Patient driven forskning, “research in the 

wild”



Värdeskapande och värdefångst



Konnektivitet

Nästa generations Internet protokoll IPv6 kan adressera mer än tusen saker per 
atom det finns på jordens yta. Och vi kommer att behöva varenda en. Mark 
Weiser





Datafiering



Öppna data



Plattformifiering



Plattformslogik

• Nätverkseffekter
• Flersidiga marknader
• Winner takes most



Länka outnyttjade resurser till behov



Coping online



Patients like me



Sociala nätverksplattformar och
gillaekonomin



Myndigheter I gillaekonomin
• Ett litet tips till ungdomar. Om 

du är 16 år gammal. berusad 
och håller i en petflaska full 
med sprit ar det inte särskilt 
smart att skrika "F&#K THE 
POLIS" når vi går förbi. Om du 
tanker göra det ändå se då till 
att du åtminstone kan springa 
hyfsat fort!! Jag vet inte vad 
som var mest pinsamt för 
killen som gjorde det inatt - att 
han blev fångad av en 40år 
gammal polis i full utrustning 
eller att hans mamma kom till 
polishuset för att hämta 
honom kl. 03.00.



Digitaliseringens möjligheter och
utmaningar

• Ökad demokrati eller ökad maktkoncentration
– “Is the Internet really different? Every other invention of its kind had its period 

of openness, only to become the basis of yet another information empire.” 
Tim Wu (2011) The Master Switch – The Rise and Fall of Information Empires.

– Apple, Microsoft och Google har mer eller mindre monopoliserat en mängd
vardagsaktiviteter.

• Empowerment eller exploatering
• Framtidens arbete eller arbetets framtid
• Tillväxt eller utarmning
• Säkerhet eller integritet
• Reglering och policy




