


Tillsammans för en smartare välfärd

@smartarevalfard #smartarevälfärd
@asazetterberg





Behoven av välfärdstjänster ökar 
stort men inte arbetskraften
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Vi	lever	i	en	väldigt	spännande	tid,	
i	en	föränderlig	värld	med	stora	möjligheter!



Digitaliseringen anses vara 
den enskilt starkaste 
förändringsfaktorn i 

samhället fram till år 2025
World Economic Forum, UD:s kansli för strategisk analys



Det	går	både	snabbt	och	långsamt!

Vi	kan	inte	vänta!









Skolans	utmaningar

1. Framtidens	förmågor	och	jobb
2. Nyanlända
3. Lärarbristen
4. Administrativ	börda
5. Sjunkande	elevresultat



65%	av	dagens	elever	kommer	att	
vara	sysselsatta	med	yrken	som	inte	

existerar	idag
MacArthur	Foundation





Nästan	50%	av	generation	Z	anser	
att	det	de	lär	sig	utanför	

klassrummet	är	viktigare	för	deras	
framtida	karriär	än	vad	de	lär	sig	i	

skolan



Digitalisering	som	en	del	av	lösningen	på	skolans	
utmaningar

Nyanlända:	digitala	verktyg	för	svenskträning,	för	orientering	i	samhället,	för	
ämnesgenomgångar	via	film	och	text	på	både	svenska	och	modersmålet	är	bra	
stöd	i	arbetet.

Lärarbristen:	fjärr- och	distansundervisning	kan	vara	ett	av	flera	sätt	att	hantera	
lärarbristen	på.

Administrativ	börda:	smarta	it-tjänster minskar	den	administrativa	bördan,	
synliggör	lärandet	och	underlättar	pedagogernas	bedömningsarbete.

Sjunkande	elevresultat:	alternativa	verktyg	och	andra	digitala	verktyg	som	
tillgodoser	olika	lärstilar,	ger	möjlighet	till	en	individanpassad	och	inkluderande	
undervisning.







Nytt	på	gång,	men	det	händer	för	lite…

• Förslag	på	strategier	för	skolväsendets	
digitalisering

• Förändringar	i	styrdokument	
• Nationella	skolutvecklingsprogram
• Digitalisering	av	nationella	prov



SKL:s	strävansmål	med	skolans	digitalisering

Rusta	elever	för	framtidens	arbetsmarknad	
med	kunskaper	och	förmågor,	i	en	likvärdig	
skola	med	en	tidsenlig	och	stimulerande	

lärmiljö

Skapa	en	attraktiv	arbetsplats	där	lärare	
vill	och	kan	verka	och	utvecklas

Stärk	det	strategiska	ledarskapet
Satsa	på	infrastruktur	med	it-tjänster
som	underlättar	undervisning,	lärande	

och	styrning	



Vårdens	och	omsorgens	utmaningar

1. Patientsäkerhet	och	effektivitet
2. Kroniska	sjukdomar
3. Ohållbar	arbetsmiljö
4. Tillgänglighet
5. Kompetensförsörjning



Dr	Watson

• Medicinsk information -
fördubblas var 3:e år idag 
och var 73:e dag 2020

• En specialist behöver idag 
läsa in 160 timmar i 
veckan för att hålla sig 
ajour

• Anpassar diagnos och 
behandling efter DNA



Vårdens	och	omsorgens	utmaningar

1. Patientsäkerhet	och	effektivitet
2. Kroniska	sjukdomar
3. Ohållbar	arbetsmiljö
4. Tillgänglighet
5. Kompetensförsörjning





Hälften	av	svenskarna	har	en	eller	flera	
kroniska	sjukdomar	och	dessa	

konsumerar	ungefär	85%	av	resurserna	
inom	hela	hälso- och	sjukvården.	



Vårdens	och	omsorgens	utmaningar

1. Patientsäkerhet	och	effektivitet
2. Kroniska	sjukdomar
3. Ohållbar	arbetsmiljö
4. Tillgänglighet
5. Kompetensförsörjning



Distansvård 
med digitala lösningar 



Tillgänglighet,	service	och	smartare	arbetssätt



Att	flippa	vård	och	omsorg



Handläggarrobot
Duschrobot
Robotkatt

Rollatorrobot



Vision e-hälsa

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens och e-hälsans 

möjligheter i syfte att underlätta för människor 
att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 

samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet. 



”Man	känner	sig	som	en	
flipperkula	som	studsar	

runt	mellan	
myndigheterna”

”Jag	lämnar	samma	
uppgifter	om	och	om	igen	

men	det	verkar	inte	
finnas	något	minne?”

”	Vilka	tillstånd	krävs?	
Vilka	aktörer	måste	jag	

kontakta?”

”	Varför	måste	jag	ringa	för	
att	höra	hur	det	går	med	
mina	ärenden?	Varför	tar	

det	så	lång	tid?”

”Varför	kan	jag	inte	
söka	alla	tillstånd	
digitalt?	Varför	ser	

blanketterna	olika	ut?”

Människors och företagens 
utmaningar



Serverat
Enklare företagande med digitala tjänster

Förenkling	för	företagare



Sayim
i

Jämjö



Aktörer i samverkan
Nationellt/Lokalt - Offentligt /Privat
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LeverantörerMyndigheter Kommuner

VerksamhetssystemE-tjänsteplattformar

Övergripande





Verksamhetsutveckling som 
kräver ett modigt ledarskap









Minskat	
handläggningstiderna	
från	tio	dagar	till	
maximalt	24	timmar



SSBTEK
Nationell	informationstjänst	för	ekonomiskt	bistånd





LEDA för smartare välfärd
… genom att identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör 
utveckling, och vad som kan stå i vägen.

Eller med andra ord; 
Att tillsammans ta reda på varför det 
som fungerar fungerar.









Nu bygger vi Mittköping

❏ En teknisk plattform för samskapande, 

välbekant från wikipedia. 

❏ En ramberättelse och en sammanhållen 

presentation. 

❏ Nyckelområden och självklarheter.

❏ Hämmande och främjande faktorer.





Ny Digitaliseringsmyndighet inrättas 2018



Kommuner,	landsting	och	regioner	
kan	göra	mer	tillsammans

SKL	har	förvärvat	Inera AB

• Öka	takten	och	erbjuda	bättre	stöd.

• Återanvändning	och	kostnadseffektivitet.

• Som	delägare	kan	kommuner,	landsting	och	
regioner	använda	Ineras tjänster	utan	
föregående	upphandling.



187 kommuner hittills!



450 tusen
samtal per 

månad

Tjänster för invånare

7,5 miljoner
besök per 

månad



Över en 
miljon unika 
användare

Läs din egen journal



Kunskapstjänster för vård och omsorg



Upphandling	av	boknings- och	
bidragssystem för	kultur	och	fritid



Att	dela	med	sig	är	rätt,	att	använda	Dela	Digital	är	smart

4000 användare, 1000 
dokument laddas ner 
per månad, 74% hittat 

något nyttigt







Stort	tack!

@asazetterberg
asa.zetterberg@skl.se




