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Fem nycklar till framtidens digitala samhälle
”Digitaliseringen är den fjärde industriella revolutionen
och Sverige ligger hopplöst efter”, konstaterar Peter
‘Poker’ Wallenberg i Smarta samtal och Digital@idags
frukostträff på temat “Hur gör vi digitaliseringen
demokratisk?”.
På Digital@Idag-dagen 22 november samlade Smarta samtal fyra initierade medborgare från olika delar av samhället
– politiken, näringslivet, myndigheterna och civilsamhället –
för att diskutera vad det digitaliserade samhället kräver av
oss och hur vi rustar oss alla i Sverige att delta i det.
Utöver industriägaren Peter Wallenberg deltog utbildningsminister Anna Ekström, dansbandsmusikern och webbutvecklaren Nils Andersson samt Anna Eriksson,
generaldirektör för digitaliseringsmyndigheten DIGG.
Moderator: Mia Odabas
Nils Andersson, turnerande dansbandsmusiker, framtidssäkrade sin
karriär och utbildade sig till webbutvecklare på Salt, School of applied
technology:
“Programmering sitter inte i fingrarna,
det handlar inte om att skriva kod. Det
sker i huvudet, programmering är själva
problemlösningen”.

@smartasamtal

Publiken från Twitter:
@AlexOrlinge
#livslångtlärande är en uppg. som måste
axlas gemensamt av individ, arbetsgivare
& offentliga aktörer
@KonigLouise
Peter Poker hur ser du på att den
#digitala utvecklingen kan accelerera
den #hållbara utvecklingen och öka
etiken i styrelserummet?
@AlexOrlinge
Därför som @Ingenjorerna tillsammans
med tekniska #högskola & teknikbranscher lanserat konceptet #StudyFriday
- integrerade studier i arbetslivet
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“Styrkan med den kurs jag gått är att jag lärt
mig att vara bekväm med saker jag inte kan.”
Förmågan att samarbeta, lära lite i taget,
testa och lära om är en nyckel.
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Under tre månader lärde han sig programmera i grupp med personer från
hela världen. Genom att ständigt lära sig
nya delar, erövrade de många vägar att
lösa ett problem. Man kan inte alla språk
och detaljer, men genom att lära sig
mycket översiktligt kan man jämföra,
testa och skaffa den kunskap man behöver.

Genom grundskolans skolplikt utrustar vi alla medborgare med det viktigaste: kritiskt tänkande, analysförmåga, empati och förståelse, menar
utbildningsminister Anna Ekström.

Förmågan att tänka kritiskt och se
bakom ytan är en nyckel.
Hon vill bygga framtidens utbildningssystem i trappor:

“Jag vill komma bort från stora utbildningar. Man måste se utbildningssystemet som trappsteg som lätt kan kombineras. När det funkar bra är det tillsammans med praktik. Det är ett problem
“När makthavare twittrar ut fakta och
för näringslivet att hitta utbildat folk.
åsikter i en salig blandning är det viktigt Samtidigt finns folk som inte har rätt
att kunna skilja på det. Skilja fakta från
utbildning. Tänk i trappor! Börja jobba
åsikter men också skilja fakta grundad på innan man är riktigt färdig och utbilda sig
bevisning från fakta grundad på rykten.
vidare på arbetsplatsen.”
Det är en av framtidens ödesfrågor.”
Förmågan att lära om, byta inriktning och testa olika yrkesroller
under karriären är en nyckel.
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Nils Andersson

Anna Ekström
@anna_ekstrom

Anna Eriksson, generaldirektör för Sveriges yngsta
myndighet, Digg, med uppdrag att hjälpa övriga myndigheter med digitaliseringen, menar att det är viktigt att
våga göra, erkänna och och förlåta misstag:

Anna Eriksson

- Det bästa är att göra misstagen snabbt så att man lär sig
och kommer vidare. Inom det offentliga är det alltid känsligt
att göra misstag för skattebetalarnas pengar. Men risken är
att det blir större misstag senare annars. Vi behöver berätta
om misstagen.

@digg

Förmåga till förståelse och empati är en nyckel.
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Publiken: Vad tänker du vidare på efter
samtalet?

För att människorna ska kunna verka på en
digitaliserad arbetsmarknad måste både
notan och arbetet delas mellan stat och
näringsliv. Det var Anna Ekström och Peter
Wallenberg rörande överens om:
– Företagen har ett ansvar att utbilda och
utveckla sin personal. Det handlar inte om att
säga upp för att rekrytera andra, sa Peter
Wallenberg.

– Vi måste fortsätta framgången i
den svenska modellen, där fackföreningar och arbetsgivare tillsammans bejakar ny teknik och möjligheter att lära om. Kan det kopplas
ihop med a-kassa och socialförsäkringssystemet blir det inte ett
skyddsnät utan trampoliner till
nästa jobb.
Att hjälpas åt från flera håll är
en nyckel.
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Peter Wallenberg

@2017Kaw100

Boktips:
Carl Benedict Frey lyfter frågan i boken ”The technology trap”:
Finns risken för en liknande utveckling som vid förra industrialiseringen,
dvs ökande inkomstklyftor och större ojämlikhet?
Anna Ekström:

Peter Wallenberg:

– Ja, jag är orolig, absolut. Det diskuteras
mer bland de ekonomiska forskarna än
bland politiker idag.

– Ja. Det understryker vikten av det
gemensamma arbetet. Vi måste ge alla
samma förutsättningar att vara delaktiga
i det som händer.

Stefan Krook, grundare digitala brevlådan Kivra:
– Att det ändå går rätt fort att komma ut på
banan för den som vidareutbildar sig, för
Nils Andersson tog det tre månader. Jag
tänker också på regelverken; att de olika
systemen, som politik och näringsliv, måste
förstå och anpassa sig till varandra när bjuder
in till samarbete. Som vanligt på Smarta
samtals eftersnack fick jag nya kontakter –
nu med personer som vill prata vidare om
hur digitaliseringen minskar klyftan mellan
stad och landsbygd.
Disa Jernudd, generalsekreterare för
ideella föreningen Kodcentrum:
– Vi behöver samverkan från alla sektorer.
Och att göra saker i praktiken. Jag vill gärna
se workshops som leder till agerande på det
här temat: digital demokrati, det är en rättighetsfråga för våra barn. Vill gärna tillägga
digitaliseringens inkluderande effekter t ex
för barn med dyslexi. För att få det att
hända behöver politiken bli mer flexibel och
näringslivet bjuda på tid och resurser som
en del av sitt samhällsansvar.
Simon Hermanson, Bank operations
specialist SEB
– När programmering går mot agilt grupparbete snarare än ensamma kodare kan det
bli mindre ”läskigt”. Det är superintressant
om fler unga förstår hur kul det kan vara att
skriva kod och vad man faktiskt kan skapa
med relativt lite kompetens.

TIPS! Bli medveten och håll dig anställningsbar.
Gå en gratis grundutbildning i AI: www.elementsofai.se
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