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Vår nya, sköna, digitala värld… 
Det är ingen nyhet att världen runt omkring oss blir alltmer digitaliserad och uppkopplad, det har 
pågått i många år nu. Det är inte heller någon nyhet att alla människor påverkas av denna 
digitalisering, ibland på gott och ibland på ont. Men trots den alltmer utspridda och allomstädes 
närvarande digitala teknologin så har fortfarande inte alla invånare möjlighet, vilja eller kunskap nog 
för att vara delaktiga i det digitala samhället. Trots det så utgår samhällets struktur och tjänster i allt 
större utsträckning från att alla är med på tåget. Det visar sig till exempel i att det inte går att betala 
bilparkeringen utan att ha en mobil applikation, det går inte att betala räkningar utan att vara 
uppkopplad till en bank, det är till och med svårt att betala med kontanter i alla affärer, och det finns 
många gånger inget telefonnummer till en kundtjänst eller dylikt som vi kan vända oss till med frågor 
och/eller klagomål. Så det digitala samhället inkluderar inte alla trots goda intentioner från 
regeringen som har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter och att individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvaltning ska kunna använda 
och nyttja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället - alla hushåll och företag ska 
ha goda möjligheter att använda sig av digitala samhällstjänster och service via bredband.1 Vidare, 
digitalisering av offentlig sektor ska utgå från medborgarens behov och syfta till enklare, öppnare och 
effektivare service till alla, oavsett var användaren befinner sig.  

Regeringen säger alltså i sin policy att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i det digitala samhället.  
Men idag så ser det inte ut så, vi har inte kapacitet att använda mobila tjänster överallt i områden där 
människor rör sig, exempelvis efter vägar eller i mindre samhällen. Om vi sedan tittar på 
fiberutbyggnaden så är har inte alla medborgare i Sverige tillgång, när vi skriver detta är siffran 85% 
av svenskarna som har fiberuppkoppling.2 Kan vi då säga att vi har ett digitalt samhälle som omfattar 
alla? De nordiska länderna anses vara i framkant när det gäller digitaliseringen, men denna 
digitalisering är främst förbehållet människor som bor i staden eller de större samhällena (Salemink 
et al., 2017). 

När samhället digitaliseras så blir den digitala transformationen inte bara en teknologisk fråga utan 
det blir i slutändan även en social och demokratisk fråga när strategier, agendor och policys ska 
implementeras i samhället. Alla blir väldigt påverkade av dagens digitala transformation vare sig de 
vill eller inte och när vi ska förstå den digitala transformationen av samhället så ökar komplexiteten 
då samhället är flerdimensionellt och består av många olika möjliga perspektiv och sätt att se på 
saker (Faik, Barret & Oborn, 2020). Vi har ofta en ganska begränsad vy när vi forskar om samhällets 
digitalisering med fokus på till exempel digitalisering av offentlig sektors tjänster, tekniker för att 
stödja den smarta staden eller tillgängligheten av digitala infrastrukturer (Alekseevna et al., 2017; 
Mergel et al., 2019; Runardotter et al., 2020). Men samhällets digitalisering är mer komplex och 
handlar om mycket mer än individuella teknologier och deras påverkan på organisationers eller 
individers agerande. Samhällets digitalisering rör till mycket större utsträckning frågor om vem som 
är inkluderad och vem som inte är det, vem som har en röst och vem som har det inte, och vilka 
normer, värden och värderingar digitaliseringen förutsätter eller skapar, må de vara geografiska, 
digitala, monetära, kognitiva eller fysiska. Den digitala transformationen kan inte heller utgå från 
enstaka teknologier och hur de påverkar utan måste förstås utifrån ett perspektiv som tar hänsyn till 
flera aspekter.  

På våra arbetsplatser sker digitaliseringen oavsett om den är önskad eller inte (Okkonen et al., 2019). 
Vi måste använda de verktyg och system som arbetsgivaren implementerar enligt organisationens 

 
1 Regeringen https://regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/ [2022-09-15] 
2 PTS Statistikportal https://statistik.pts.se/mobiltackning-och-bredband/statistik/ [2022-05-17] 

https://regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/
https://statistik.pts.se/mobiltackning-och-bredband/statistik/
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strategi. Detta betyder att digitalisering och den digitala transformationen fortlöper oavsett vad den 
enskilde medarbetaren tycker och tänker. Arbetsplatsen spenderar resurser på en samling av 
mjukvaror och program som medarbetarna förväntas använda. Medarbetaren har inget annat val än 
att använda dem även om de uppfattas bristfälliga eller om medarbetaren skulle föredra ett annat 
sätt. Det fria valet finns inte. Hur skiljer sig detta mot privatpersoner? Där får vi välja fritt... eller får vi 
det? På fritiden kan vi exempelvis välja om vi vill arbeta i Word eller Google Docs. Men vi har inte 
alltid ett fritt val, kräver en parkering en viss app så måste vi skaffa den om vi vill parkera där. 
Parkeringen bredvid kräver en annan app och nästa en tredje. Kräver en webbplats BankID för att 
skapa ett konto så måste vi skaffa ett BankID för att nyttja tjänsten. Det här betyder att det inte alltid 
är ett fritt val om vi vill skaffa mjukvara eller inte för att få vår vardag att fungera på ett effektivt sätt. 
Dessutom, för att mjukvara ska fungera krävs hårdvara så har du till exempel ingen smart telefon, 
förlorar eller glömmer du den, så blir det i vissa fall ingen parkering. 

Det uppkopplade samhället leder också till en situation där vi kontinuerligt måste uppdatera appar 
och programvaror. Ibland är dessa uppdateringar eftertraktade och användaren förväntar sig 
förbättringar, men i andra fall är användaren skeptiskt inställd till uppdateringen som väntar. 
Uppdateringar kan även medföra problem, vilket Vaniea & Rashidi (2016) beskriver som exempelvis 
brister när det gäller kompabilitet (att system eller teknik passar ihop), störning, informationsförlust 
och installationssvårigheter. Den största gruppen av användare, i studien som Vaniea & Rashidi 
(2016) genomfört, uppdaterade inte eftersom de var nöjda med den nuvarande utgåvan. 
Uppdateringar innebär alltid vissa förändringar, ibland små och ibland stora. Det kan medföra en 
kunskapsförlust eller ett tvång att lära sig applikationen igen. I dagens läge har de flesta användare 
många program och appar som uppdateras regelbundet där samtliga kan genomgå förändringar som 
kräver användarens tid och engagemang, utöver de nya applikationer som strömmar in i våra 
datorer, mobiltelefoner, med mera. 

Oavsett vilka aspekter eller områden inom digital transformation vi pratar om är den allmänna 
uppfattningen att alla ges möjlighet att vara aktiva i och bidra till dagens digitala samhälle. Samtidigt 
vet vi att det inte är så i verkligheten. Vi kan ge ett exempel från projektet Digiby, där vi utformar och 
testar digitala tjänster i byar. I Porjus var lanthandlaren intresserad av att testa digitalt lås för att 
butiken skulle kunna vara semi-digital, det vill säga bemannad vardagar mellan 9–13 och efter det 
skulle det finnas möjlighet att handla resten av dygnet via digitalt lås och betalsystem. 
Lanthandlaren, som med all rätt var nöjd med lösningen att göra butiken mer tillgänglig, fick däremot 
en oväntad insikt när “Oliver” 12 år frågade hur han och hans kompisar skulle kunna köpa godis när 
butiken bara hade öppet då de var i skolan. ”Oliver” påpekade att han varken hade bankkort eller 
BankID som krävdes för att komma in i butiken när den var obemannad.  

I projektet har vi intentionen att engagera byborna i utformandet av de digitala tjänsterna vi testar så 
tjänsterna verkligen passar dem. Ofta när vi pratar om digitala lösningar på landsbygder har vi 
föreställningen att problemet ligger i att äldre personer inte klarar av att hantera digitala tjänster. 
Exemplet ovan visar att det är en förenklad bild. Det funderade “Johan” över i en intervju, att de 
trodde att det kanske skulle vara de äldre i byn som inte kan använda de här tjänsterna men han 
upplevde att de äldre i hans by har tillräcklig digital kunskap för att klara av de flesta tjänsterna som 
krävs för att vara en aktiv medborgare i det digitala samhället. Som exemplet med ”Oliver” visar, 
måste du ha ett bankkort eller digitalt Bank-ID för att överhuvudtaget kunna nå tjänsten. Det är alltså 
inte alltid digital kunskap som hindrar människor utan det kan vara annat.  

I den här essän reflekterar vi över vad begreppet “alla” får för betydelse när vi pratar om digital 
transformation. Vad behöver vi tänka på och lyfta fram för att en digital inkludering som faktiskt 
omfattar alla ska bli verklighet? Men först beskriver vi Digitalisering, Digital transformation och 
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Digitala tjänster innan vi övergår till det vi anser vara grundläggande för att skapa ett digitalt 
samhälle för alla, det vill säga: Digital inkludering, samt Deltagande design och Etik. Vi avslutar med 
en reflektion över inkluderande digital transformation genom att se det som en jazzensemble.  

Digitalisering, digital transformation och digitala tjänster 
Digitalisering har identifierats som en av de stora trenderna som förändrar hur organisationer och 
företag arbetar. Både kort- och långsiktigt kommer teknologi att spela stor roll för hur vi arbetar och 
brukar tjänster (Parviainen, 2017). Digitalisering betyder att ett land, en organisation eller till 
exempel en industri adopterar digital- eller datorteknologi (Brennen & Kriess, 2016). Det analoga 
konverteras till digitalt. I stället för att skicka post så skickas e-post, pennor byts ut mot tangentbord, 
böcker mot läsplattor och så vidare. Idag är våra sociala liv strukturerade runt digital kommunikation 
och digital media, vilket tar avstamp i den digitalisering som skett. Mer än någonsin tidigare har det 
digitala etablerats i våra liv i form av e-handel, banktransaktioner, musik, TV och spel för att nämna 
några (Wildemeersch & Jütte, 2017). För att stödja detta har samhället byggt upp en infrastruktur i 
form av bredband, 4G/5G, Wi-Fi och liknande. Dessa nätverk låter användare nyttja den digitalisering 
som sker. Sedan har IT-sektorn skapat standardisering av mjukvara som många aktörer använder, 
som till exempel BankID, vilket lett till en likriktad och standardiserad marknad som påverkar både 
privatpersoner och företag (Brennen & Kriess, 2016).  

Digital transformation är vida diskuterat inom organisationer och akademin (Vial, 2021). Schmarzo 
(2017) konkretiserar termen med denna mening: ”Digital Transformation är tillämpning av digitala 
möjligheter på processer, produkter och tillgångar för att förbättra effektiviteten, öka kundvärdet, 
hantera risker och upptäcka nya möjligheter till intäktsgenerering”. Vad betyder då detta? Det 
betyder att företag och organisationer ändrar sina interna och externa processer samt 
affärsmodeller, för att öka intäkter och minska kostnader (Matt, Hess, & Benlian, 2015; Berman, 
2012). Här är alltså fokus på en processdigitalisering, det vill säga en förändring av deras strategi mot 
det digitala spektrumet (Vial, 2021). Detta börjar och slutar med användare som i vissa fall är 
beroende av dessa tjänster. Det kan innefatta såväl sjukvård som underhållning (Berman, 2012; 
Larsson & Teigland, 2019). Poängen är att den digitala transformationen ska öka värdet på tjänsten 
för användaren, vilket även kan vara ett företag eller en organisation. Enbart digitalisering innebär 
inte en digital transformation, utan det krävs en förändring av processerna när vi använder teknologi 
för att klassas som digital transformation. Det är en genomgripande verksamhetsomvandling. 
Digitalisering är därför ett måste för att skapa digital transformation medan digitalisering kan ske 
utan digital transformation. Den digitala transformationen av företagen hamnar hos den enskilde 
användaren, antingen i arbetet eller som konsument. Vilket betyder att transformationen inte enbart 
innefattas av organisationer och företag, utan även privatpersoner och enskilda användare, både på 
arbetet och fritiden. 

Siljebo (2020) lyfter fram den digitala transformationen som en förändringsprocess, som kan kopplas 
till en samhällelig transformation där den första nivån av digitalisering i samhället innebär 
användande av befintliga och nya digitala verktyg i det dagliga arbetet utan att större förändringar 
sker. På den andra nivån av digitalisering används digitala verktyg på sätt som förändrar 
arbetsprocesser, arbetsuppgifter och arbetssätt och på den tredje nivån av digitalisering sker den 
digitala transformationen, vilket innebär att inte bara verktygen och arbetssätten förändras, utan 
hela samhället. Vi får en transformerad syn på vad samhället är och ska göra, för vem, samskapande 
och/eller förändrade värden, och förändringar av verksamheter. Det betyder att digitaliseringen drivs 
i många fall av företag och myndigheter och innebär förändringar som möjliggörs av ny teknik, men 
företag i en förändring måste inte bara förhålla sig till inte den tekniska dimensionen, utan även de 
mänskliga och organisatoriska dimensionerna (Menzefricke et al., 2021). På så sätt är digital 



5 
 

transformation är en socioteknisk process som inkluderar en samverkan mellan sociala och tekniska 
aspekter för att uppnå ett gemensamt mål (Sony & Naik, 2020). Det kan exempelvis handla om 
företagets syn på världen, sitt företag, sin organisation, samt hur förändringsprocesser bedrivs 
(Imran et al., 2021). Centralt blir även förståelsen kring värdenätverk, det vill säga hur värdeskapande 
kan möjliggöras och hur värde kan uppstå, där köparen bestämmer vilka dimensioner av värde som 
spelar roll (Nadkarni & Prügl, 2021).  

Eftersom digital transformation är en externt driven process så är förståelsen kring nya 
affärsmodeller, affärsprocesser och användarupplevelse centralt (Imran et al., 2021).  Det handlar om 
att kunna hantera och möta helt nya behov och beteenden, utveckla av nya affärsmodeller och nya 
sätt att både arbeta och samarbeta. För att effektivt driva digital transformation, så behöver företag 
andra typer av förmågor både på management som på organisatorisk nivå. På managementnivå så 
kan det handla om att ha en dynamisk digital strategi med snabb implementeringscykel för att klara 
av takten i digital transformation (Nadkarni & Prügl, 2021). På en organisatorisk nivå krävs det en 
hantering av mångsidiga förmågor, både analoga och digitala, som kompletterar varandra, som 
exempelvis förmåga att implementera och arbeta i nätverk, att arbeta med plattformar, att vara en 
entreprenör med vakenhet för att kunna bevaka omvärlden i syfte att identifiera nya idéer, och 
förmåga att kritiskt utvärdera, designa, modifiera och slutligen leverera nya affärsmodeller (Nadkarni 
& Prügl, 2021). Men även anställdas engagemang och övertygelser om den tekniska förändringen, så 
kallade "digitala mindset" är av betydelse, till exempel deras förståelse för ny information och 
beslutsfattande (Solberg et al., 2020). 

Eftersom digital transformation inte är en exklusivt teknologidriven förändring så krävs en kulturell 
förändring där alla i organisationen är förberedda, har förmåga att anpassa sig och ett digitalt 
kunnande, det vill säga en mer datadelande och datadriven företagskultur (Nadkarni & Prügl, 2021). 
Detta innebär att digital transformation kan sägas vara en förändringsresa där människor, 
organisationer och företag gör grundläggande anpassningar för att vara hållbara, resurssmarta, 
konkurrenskraftiga och skapa värde (El Hilali et al., 2019). Detta visar att digitala transformation 
omfattar inte bara själva digitaliseringen utan också de värdeskapande systemen då samhället står 
inför betydande utmaningar vad gäller användningen av teknologi och komplexitet som får effekter 
och påverkar samhället (Rowe, 2018).  

Företags utmaningar med digital transformation är exempelvis avsaknad av ett strategiskt arbete för 
en digital omställning, silo-strukturer som motverkar samarbete och samsyn, samt ett för stort fokus 
på teknik som gör att människan glöms bort i förändringsprocessen (Menzefricke et al., 2021). Imran 
et al. (2021) summerar betydelsen av digital transformation så här: det bygger på flexibilitet och 
anpassningsbarhet, förändringar i mindset, beredskap att möta en föränderlig värld, sätta människan 
i centrum, skapa ökad insyn i värdekedjor, informationshantering och styrning, värdeskapande 
processer, nya affärsmodeller och arbetsprocesser samt experimenterande i form av nya arbetssätt.  

Det har alltså skett ett skifte från fokus på produkter till fokus på till (digitala) tjänster (Williams et al., 
2008). De digitala tjänsterna är av olika natur, det vill säga de kan utformas för att exempelvis ske 
mellan företag (business-to-business, B2B) eller mellan företag och kunder (business-to-customer, 
B2C). Numera köper företag och privatpersoner prenumerationer på tjänster i stället för att göra ett 
rent köp där mottagaren äger programvaran. Det är en gynnsam affärsmodell för företagen som får 
en tydlig bild av sin årliga inkomst, samt ett kontinuerligt inkomstflöde. Fördelen för användaren är 
att dessa tjänster ofta uppdateras och underhålls samt att den initiala kostnaden är betydligt lägre.  

Det är i städerna vi ser den största förändringen och digitala tjänster bygger på affärsmodeller som 
utgår från tätbefolkade områden. Tjänsterna fungerar även i landsbygder, men saknar många gånger 
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värde för användare i gles- och landsbygd. Kort uttryckt: digital transformation och urbanisering är 
två trender som samhället måste ta ställning till (Anthony Jnr el al., 2021). 

Digital inkludering  
Digital inkludering handlar om att alla individer i samhället ska ha tillgång till och kunna använda 
digital teknik, i arbetet såväl som i privatlivet oavsett personliga förutsättningar. EU-kommissionen 
menar att digital inkludering är att göra det möjligt för alla människor att bidra till och ta del av alla 
fördelar som det digitala samhället erbjuder.  Människor ska ha tillgång till: 1) digital teknik 
(infrastruktur, bredband, internetuppkoppling), 2) hjälpmedel som de behöver för att kunna använda 
digital teknik, 3) personlig förmåga, vilket inkluderar läskunnighet, tillit, information och datorvana, 
samt kommunikations- och samarbetsförmåga. De som inte är inkluderade ges inga möjligheter att 
påverka den digitala transformationen av samhället. Det är en demokratisk fråga, eftersom det står i 
den rådande strategin för ett hållbart digitaliserat Sverige att “alla ska vara förtrogna med digitala 
verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina 
förutsättningar.”3 Då är det viktigt att involvera grupper som hamnar på efterkälken, oavsett varför 
de gör det.  

Många har visat vetenskapligt att det går att hitta likheter inom generationer.  Det gäller även inom 
digital kompetens. Till exempel har Hoffman, Lutz och Meckels (2014) påvisat likheter och skillnader i 
förtroende för digitala tjänster baserat på ålder, utbildning, webbupplevelse och internetkunskaper. 
De benämner grupperna digitala invandrare (>65 år), naturaliserade digitala (65–25 år) och digitalt 
infödda (<25 år). De digitala invandrarna använder oftast bara använder traditionella tjänster, de 
naturaliserade använder både traditionella tjänster och sociala medier och de infödda håller sig ofta 
till sociala medier. För digitala invandrare är förtroende en viktig fråga för att vilja använda internet. 
Med ökande digital kompetens ökar förtroendet för digitala tjänster (Hoffmann, Lutz, & Meckel, 
2014). 

I en sammanställning som Hodge et al. (2017) gjort visar de att det finns en rad olika hinder för 
internetanvändning. Bland annat kan det vara brist på; grundläggande datorkunskaper, 
självförtroende, utbildning, tillgång till pengar, upplevd integritet och upplevd brist på tid. Men även 
rädsla för snabbt förändrade teknologier, för att skämma ut sig själv inför andra och fysiska 
begränsningar relaterade till rörlighet, synnedsättning, finmotorik, eller mentala begränsningar 
hindrar internetanvändning. Utöver dessa har Iacobaeus et al. (2019) även lyft vikten av att individen 
är motiverad för att inte hamna i digitalt utanförskap.  

Dessa hinder gäller även boende på landsbygder, men avstånden till byar från tätorter skapar även 
andra problem. Givetvis måste människor själva engagera sig i att skaffa sig kunskap och förmågor 
att använda digital teknik och tjänster. Men samhället har ett ansvar för bredbandsutbyggnad, 
internetuppkoppling, användarvänliga och användbara tjänster kräver insatser från samhällets och 
företagens sida (Runardotter et al., 2020). Bredbandsutbyggnad på landsbygder har delvis byggt på 
byanät (byanatsforum.se), där byaföreningar själva bygger ut och driver sina nät. Företag utvecklar 
digitala tjänster, tar bort de fysiska kontoren och bekostar inte användarservice. När staten 
digitaliserar sina tjänster sätter de upp servicecenter i tätorter, inte i byar.  Kommuner erbjuder 
service via biblioteken i kommuntätorten.  Allt detta samtidigt som transportmöjligheterna minskar 
på landsbygder. Waldo Tobler (1970) myntade geografins första lag "allt är relaterat till allt annat, 
men nära ting är mer relaterade än avlägsna saker". Problematiken med avstånden på landsbygder 
glöms bort när besluten om digitalisering av landsbygder tas. 

 
3 Regeringen https://regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/ [2022-09-15] 

https://regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/
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Deltagande Design och etik – centralt för inkluderande digital transformation 
För att inkluderande digital transformation ska få genomslag behöver vi bygga på användning av 
metoder och förhållningssätt som betonar vikten av användarinvolvering. Här vänder vi oss till 
deltagande design (på engelska Participatory Design eller PD kort och gott) som började utvecklas i 
västvärlden kring 1970-talet. Vid den tiden var den skandinaviska fackföreningsrörelsen en stark 
maktfaktor och det gav upphov till den skandinaviska grenen av PD, som vi fokuserar på här. PD 
utvecklades alltså inom arbetslivet och i en organisationsfokuserad kontext.  

PD vilar på två argument varför användare ska involveras. Det första är politiskt och rör demokrati: 
människor ska ha möjlighet att påverka och vara del i beslutsfattande kring aspekter som rör deras liv 
och arbete när vi designar informationsteknologier (IT). Det andra argumentet är pragmatiskt: att 
involvera berörda människor resulterar i aktivt, ömsesidigt lärande samt bättre designförslag och 
lösningar (Kensing & Greenbaum, 2013) samt ökad acceptans av den designlösning som blir 
resultatet (Bratteteig, 2004).  

Grundidén med PD är att människor ska delta och gemensamt agera kring saker som rör dem, utifrån 
gemensamma intressen och värderingar (Simonsen & Robertson, 2013). På så sätt kopplar PD också 
till egenmakt (på engelska empowerment). Att välja PD som förhållningssätt vid design av nya 
(tekniska) lösningar (tjänster eller produkter), processer, eller andra innovationer, är att samtidigt 
välja att sträva efter att stärka individers egen förmåga att hantera sin situation, påverka och styra 
sin egen vardag och bygga upp sina egna resurser. En person med egenmakt har förmåga att agera 
och göra något åt saker och ting.  

Målet blir i slutändan emancipation, en term som avser frigörelse från tillstånd av underordnande 
eller rättslöshet för att istället nå självbestämmande och jämlikhet med andra i samhället. PD har ett 
uttalat frigörande syfte och betonar genuint deltagande. Enligt Bratteteig (2004) varierar ofta 
formerna och graden av deltagande (representativt eller direkt deltagande, konsulter eller 
samarbetspartners) och i och med det också i vilken mån användarna får makt och kan påverka. 
Bratteteig (2004) fortsätter med att inom den skandinaviska traditionen ligger betoningen på 
användarna som co-designers. Att enbart involvera användarna för att samla in data genom 
intervjuer, fokusgrupper eller andra envägs-tekniker ses inte som genuint deltagande eftersom det 
innebär att designers och utvecklare fortfarande kontrollerar processen i övrigt (Kensing & 
Greenbaum, 2013). Slutanvändarna ska alltså involveras i alla delar och genom hela designprocessen 
samt vara med och fatta beslut. Det blir viktigt när vi strävar efter inkluderande digital 
transformation.  

Designprocessen i PD innebär alltså att flera deltagare gemensamt undersöker, skapar förståelse för, 
reflekterar över, etablerar, utvecklar och stödjer ömsesidigt lärande. Typiskt handlar det om två 
roller (användare och designers) och när vi pratar samhällets digitala transformation blir det 
människor som arbetar, lever eller turistar där projekt eller förändringar genomförs och de som 
arbetar i projekt- eller förändringsteamet. De förstnämnda involveras i projektet och strävar efter att 
artikulera önskvärda mål och syften samt att lära sig om tekniken och de senare arbetar för att förstå 
dessa människors verklighet (Simonsen & Robertson, 2013).  

PD fortsätter att utvecklas och bidra med inspiration, tankar, idéer, metoder osv. till 
designprocessen, och har också utökat sin räckvidd genom att även användas vid design och 
innovationer som beror men inte direkt fokuserar på utveckling av IT. Vi kan helt enkelt använda PD 
även när vi tar oss an frågor som rör samhället, det vill säga, de som lever där kan vara med och 
påverka hur tekniska lösningar utformas och levereras och på så sätt påverka den framtida 
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utvecklingen i samhället (Bødker & Kyng, 2018). De Living Labs som etablerats runt om i Europa 
bygger också i hög grad på PD.  

Deltagande design (PD) vilar alltså även på etiska grunder. PD:s kärnprincip är att människor har rätt 
att ta beslut rörande sin egen situation och den digitala teknik de använder eller möter, inte minst 
när digitaliseringen påverkar samhället de lever i (Bødker & Kyng, 2018). Här menar Robertson & 
Wagner (2013) att politik och etik överlappar varandra – vilket politiskt ställningstagande vi tar beror 
på vilket etiskt perspektiv vi väljer. De fortsätter med att normativa etiska teorier och principer kan 
ge stöd och riktning när vi gör olika designval som påverkar människors rätt till ex. självständighet, 
ansvar och integritet. Om IT-samhället och digitaliseringen ska omfatta alla i Sverige, då är de etiska 
aspekterna fundamentala – de ska finnas med när vi adresserar digitalisering och digital 
transformation i hela landet. Vidare, kan vi fatta etiska beslut eller ställningstaganden objektivt eller 
helt oberoende? Haraway (1988) hävdar att som människor talar vi alltid utifrån där vi finns och 
lever, och att det etiska ställningstagande vi tar har sin utgångspunkt i vår speciella situation och den 
kontext där den etiska frågan uppstår. Det innebär att när vi pratar om landsbygd och digitalisering 
innebär det att vi baserar våra etiska ställningstaganden på den verklighet människor i landsbygd 
uppfattar och lever i. 

Tkarihwaie:ri är ett begrepp från Mohawkerna som betyder "på rätt sätt" och som fått ge namn åt en 
kod för etiskt uppförande. Koden är avsedd att tillhandahålla ett ramverk för samarbete och att 
säkerställa deltagande och informerat samtycke från ursprungsbefolkning och lokala samhällen när  
initiativ rör eller påverkar deras aktiviteter, kunskap, territorier och relaterade resurser (CBD, 2011). 
Koden innehåller totalt 32 principer med fokus på hur urfolks- och lokalsamhällen påverkas då 
externa aktörer nyttjar deras närmiljö. Vi menar att den utveckling som sker inom digitalisering och 
digital transformation kräver att vi tar lands- och glesbygdens människor, situation, arv och närmiljö 
på allvar. Ur etisk synpunkt menar vi att det är viktigt för inkluderande digital transformation att 
bland annat respektera, bevara, underhålla och dra nytta av urfolks- och lokala samhällens 
traditionella kunskaper, innovationer och metoder (princip 1 och 12), samt att ta hänsyn till och ha 
förståelse för det kulturella och det intellektuella arvet från ursprungsbefolkningen och lokala 
samhällen (princip 2). Vi ska inte, i digitaliseringens namn, orsaka inhemska och lokala samhällen att 
avlägsnas från sina land och vatten som traditionellt är ockuperade av dem (princip 19) utan 
respektera samhällsstrukturen i ursprungsbefolkningar och lokala samhällen, inklusive rätten att 
förmedla sin kunskap i enlighet med sina traditioner och seder (princip 21) (CBD, 2011). 

Digitalisering som jazzensemble  
Utifrån det vi beskrivit ovan så ska vi nu reflektera över inkluderande digital transformation som det 
vore en jazzensemble som samarbetar kreativt. Vi utgår från Kenny (2014) och hennes studie av en 
grupp jazzmusiker på Irland. Vi tänker oss att digitaliseringen kan liknas vid att framföra jazzlåtar, där 
samarbetet (att spela tillsammans) behöver och främjas av någon som leder och utmanar 
jazzensemblen att våga experimentera, och som med hjälp av förhandling och utbildning skapar 
förutsättningar för musik ska bli till. Tillsammans lär sig ensemblen, skapar en gemensam förståelse, 
eller mening, för det som ska spelas. Den gemensamma förståelsen byggs upp, dels av historier om 
andras erfarenheter, samtidigt som gruppen skapar en gemensam historia av sina egna erfarenheter. 
Tillsammans leder det till ökad improvisation och experimenterande vid repetitioner och 
föreställningar. Att betona kreativitet i samarbete och gemensamt lärande bidrar till att förstärka hur 
vi faktiskt utför något, samtidigt som det också fungerar tvärtom: genom att utföra något så förstärks 
kreativitet och lärande. Kreativa metoder och samarbete bygger alltså kunskap. 
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Vad utmärker mer en jazzensemble? Jo, den är situerad, det vill säga, den spelar på en bestämd plats 
och tid, den består av flera instrument som kompletterar varandra, har olika uppgifter. När musiken 
framförs uppstår spänningar, det vill säga det handlar om ett kreativt samarbete där både att 
komplettera varandra och utmanas av de spänningar som uppstår, bidrar till att skapa de rätta 
förutsättningarna för att kreativitet ska uppstå. Någon leder och de andra följer och vem som leder 
kan variera. Det kreativa samarbetet sker på olika platser, involverar olika relationer, metoder, 
system och innovationer. Kreativitet handlar alltså om en mångfald av processer och fokus för 
kreativitet är därför inte enbart på ett visst resultat, även om det naturligtvis är viktigt. När 
ensemblen lyckas upplever den ‘flow’ - gruppmedlemmarna blir uppslukade av det de åstadkommer 
och upplever en djup känsla av kontroll, oavsett om de övar eller uppträder. Slutligen betonar Kenny 
(2014) att tillhandahållandet av flera och varierade "utrymmen" för möjligheter till kreativitet 
breddar möjligheterna för samarbete. Det är också viktigt att fokusera på socio-musikaliska 
relationer och interaktioner. Därför bör en sträva efter balans mellan sociala och musikaliska 
interaktioner och se utmaning och lärande som centrala komponenter. Det krävs mycket tid för att 
bygga upp relationer.  

Ledning och ansvar 
Om vi ska få digitaliseringen att ta fart och bli till riktig jazz, så behöver vi naturligtvis någon som 
initierar, leder och utmanar. Först och främst på nationell nivå: det måste finnas någon som skapar 
de grundläggande förutsättningarna. Det är alltså regeringens digitaliseringspolitik och 
digitaliseringsstrategier som skapar basen. Vidare, vi kan se regioner och kommuner som arrangörer 
av konserter, dvs. de gör det möjligt och ser till att det spelas jazz i olika städer och byar. En 
ensemble, dvs de musiker (aktörer) som ska samarbeta och kreativt skapa musik (digitalisera), tänker 
vi oss omfattar regioner, kommuner och företag ända ned till enskilda individer som bor och verkar 
på en plats. I ensemblen har de instrument (olika uppgifter, utför olika aktiviteter som involverar 
olika digitala tekniker) som bidrar till sammanhållna jazzlåtar, som kan vara allt från traditionella 
(basala digitala samhällstjänster) till en experimentella (att i samverkan nyttja digital teknik på olika, 
innovativa, sätt).  

Men är det tydligt i samhället idag vem som tar taktpinnen, fungerar som orkesterledare och 
utmanar oss att vara experimentella och kreativa? Vem ser vi som ledare för olika 
digitaliseringsinitiativ? Saknas det ledare? Vem skulle kunna vara ledare och när? Det här är viktiga 
frågor eftersom det är orkesterledare som ska utmana och få musiker (olika typer av individer och 
aktörer) att lämna sin bekvämlighetszon och lära sig spela, dvs. förstå och använda den nya digitala 
tekniken. Följer vi Kenny (2014) är historik (bakgrund) viktigt för att skapa förståelse över vad 
ensemblen gemensamt ska skapa och förmedla. Det här betyder att det är centralt för 
orkesterledaren att kunna bygga ensemblen på regeringens digitaliseringspolitik och strategier. Vi 
tycker att frågorna ovan behöver diskuteras och tydliggöras i samhället, speciellt när vi kommer ner 
på region och kommun-nivå. 

Kreativt samarbete  
Vi menar alltså att för att en ensemble ska nå framgång behövs en orkesterledare som skapar 
förutsättningarna för kreativt samarbete och samskapande. När det är på plats behöver ensemblen 
öva och spela tillsammans. Och vad handlar övning om? Jo, alla musiker i ensemblen måste våga 
testa, spela fel, utmana sig själva. Det gäller för digitalisering också, digitalisering är inte ens ansvar. 
Ensemblen måste vara tolerant, öppen och nyfiken och kommunicera med varandra, vara lyhörda för 
vad andra gör och hur det påverkar och leder framåt. Digitalisering omfattar gemensamt lärande och 
meningsskapande för alla aktörer.  
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Varför ska vi se digitalisering som en jazzensemble? Målet för en jazzensemble är att skapa bra musik 
där musikerna känner sig bekväma i sin roll, kunniga i hantverket, orädda och trygga.  

Vi menar att vid digitalisering bör vi uppmuntra kreativitet och nya sätt att se på och använda digital 
teknik och utgå från vad varje jazzensembles, dvs. by eller områdes, behov. Jazzensemble är en 
metafor som hjälper oss att se på digitaliseringen som en samskapande process som kräver olika 
aktörers engagemang.  

Här ser vi att regioner och kommuner har ett stort ansvar att skapa ett forum för öppen dialog om 
hur digitaliseringen bör utformas för att det ska bli en ensemble som spelar ihop och ger utrymme 
för alla och ser till enskilda medborgares bästa. I detta forum måste det finnas möjlighet för olika 
aktörer och kliva in och spela solo, dvs leda och utveckla nya digitaliseringsinitiativ. Viktiga frågor blir 
då hur får vi regioner och kommuner att initiera olika typer av forum? Hur får individer att delta i 
dessa och initiera, dvs. spela solo om det krävs? Hur får vi andra aktörer att delta och bidra, dvs. 
kompa? Hur växlar vi mellan de som spelar solo och de som håller ihop (kompar)? 

Vidare, i detta forum måste det finnas utrymme för improvisation, alltså, att våga testa, pröva, 
misslyckas och lyckas. För att lära oss och kunna använda den digitala tekniken, behöver vi från 
början inte kunna den men vi måste få stöd av varandra, introduceras till tekniken, chans att lära oss 
densamma. Men det här händer inte heller av sig självt. Vem leder detta? Vem säkerställer att alla 
känner sig som en del av ensemblen? Vi tycker att det är viktigt att eldsjälar i den digitala 
transformationen får stöd från byn, kommunen och regionen, och att de kompletterar varandra. Som 
Kenny (2014) hävdar behövs det flera och varierande utrymmen för att kreativitet och samarbeten 
ska ske. Digitalisering behöver, eller kräver, samarbete, både inom och mellan etablerade 
organisations- och myndighetsgränser, ner till småföretagare, byaföreningar och enskilda 
medborgare i hela vårt land. Eftersom det tar tid att bygga relationer är det dags att vi säkerställer 
att detta samarbete verkligen tar fart.  

Avslutningsvis 
Denna essä bygger på några av de erfarenheter, tankar, funderingar och idéer vi samlat på oss 
genom ett flertal projekt, som förstudien Smarta, hållbara byar (finansierad av Tillväxtverket) och 
projekten: DIGIBY (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling); Viesso 
duobbdága/Levande landskap (InterregNord); Predictive Movement (Vinnova) samt en mängd andra 
digitaliseringsprojekt som vi varit delaktiga i under åren. Vårt stora och varma tack till alla de som 
stöttat vår forskning, från finansiärer till alla informanter som bidragit med sin kunskap, klokskap och 
konstruktiva kommentarer. 
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