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Industrisamhällets logiker 

• Industrisamhällets logiker 
– Marknad: transaktion, konkurrens 
– Management/företag: effektivitet, kontroll 
– Stat: demokrati, representativitet, byråkrati 
– Profession: expertis, autonomi, yrkeskår 

• IT som medel för effektivisering, verktyg 
• Digitaliseringen utmanar logikerna 
• Nya logiker växer fram 

 



Den digital transformationen 
• Moores lag 

– Komponenter blir snabbare, billigare, mindre i snabb takt  
• Robotisering 

– Robotar, automatisering, artificiell intelligens 
• Konnektivitet 

– Människor och saker är uppkopplade 
• Datafiering 

– Människor och saker genererar data 
• Algoritmifiering 

– Dataprogram gör bedömningar och tar beslut 
• Några nyckelbegrepp 

– Digital innovation: Produkter, processer, marknader, resurser, institutioner 
– Generativitet: Kapaciteten hos en innovation att ge upphov till nya innovationer  
– Nätverkseffekter: ju fler användare, deso fler användare 
– Minskade transaktionskostnader 
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Den digital transformationen 

• 2016 
– 92 % är uppkopplade i sverige 
– 70 % av dessa är på Facebook 
– 2 miljarder använder Facebook globalt 
– 1 miljard använder Whatsapp och Youtube 

• 2020 
– 5 miljarder människor i världen beräknas vara 

uppkopplade 
– 50 miljarder saker beräknas vara uppkoplade 
– Ipv6 kan adressera 1000 saker per atom på jordens yta  



• Delalogik 
• Plattformslogik 
• Populärlogik 
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Det digitala samhällets nya logiker 



• Dela med sej, öppenhet, tillgängliggöra 
• Delta, bidra, engagera sig 
• Crowd: -sourcing, -funding, -working 
• Citizen science, peer production 

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI | www.ait.gu.se 

Delalogik 



Statlig logik              Delalogik 



Spänningar 
• Företags/industriell 

logik 
• Statslogik 

 
 
 

• Marknadslogik  
 
 
 
 

• Delalogik 



Utmaningar 



• Knyta samman resurser med behov 
• Flersidiga marknader 
• Låga transaktionskostnader, nätverkseffekter 
• Winner takes most 
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Plattformslogik 



Nya ekonomier: Delnings-, plattforms-, 
gig-, nyttjande-, kollaborativ 



Spänningar 

• Företags/industrilogik 
• Statslogik 
• Delningslogik 

 
 

• Marknadslogik?  
 
 
 
 

• Platformslogik 
 



 
Utmaningar: 

Myndigheter och plattformslogik 
 

Lokal praktik        global plattform 



Vad är en digital plattform? 

• Mjukvara 
• Intermediary that connects performers with 

customers, needs with resources 
• En hybrid mellan marknad, företag och 

nätgemenskap 
• En teknisk, organisatorisk, och juridisk 

konstruktion  för att facilitera värdeskapande I 
distribuerade nätverk och kapitalisera på 
värdet 



• Bli känd, berömd 
• Gilla, dela, följa 
• 4.166.667 likes i minuten på Facebook 
• 2.430.555 likes i minuten på Instagram 
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Populärlogik 



Populärlogik och myndigheter 

 "Ett litet tips till ungdomar. Om du är 16 år gammal, 
berusad och håller i en petflaska full med sprit är det inte 
särskilt smart att skrika ”F&#K THE POLIS” när vi går förbi. 
Om du tänker 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 
40 år gammal polis i full utrustning eller att hans mamma 
kom till polishuset för att hämta honom kl. 03.00.” Scott 
Goodwin, Växjöpolisens Facebook-sida 

 
70.000 gilla, 2500 kommentarer på 2 dagar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Möjligheter och utmaningar 

• Jobben 
• Välfärdssystemet 
• Diversitet, inklusion och jämställdhet 
• Makt och demokrati 

– Lokalt mot globalt 
– Människor motalgoritmer 
– Makten över den digitala infrastrukturen 
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