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Behoven av välfärdstjänster ökar 
stort men inte arbetskraften
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Källa: SKL.

ü Om inga åtgärder vidtas uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader på 59 miljarder kronor år 2021.
ü Välfärden behöver närmare 530 000 nya medarbetare fram till 2025.
ü Kommunernas och landstingens arbete med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i ännu större 

utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt. 





Minskat	
handläggningstiderna	
från	tio	dagar	till	
maximalt	24	timmar



Effekterna i Trelleborg  
(i jämförelse med motsvarande kommuner)

q60% minskning i handläggningskostnader
q50% fler invånare deltar i arbetsmarknadsåtgärder
q44% minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder
q22% minskade kostnader för ekonomiskt bistånd
q12% fler invånare som kommer i arbete eller till studier















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!



Framtidstekniker	+	Välfärd
• Sensorer,	Internet	of things (IoT),	
• Big	data,	öppna	data
• Maskininlärning,	algoritmer,	artificiell	intelligens	(AI)	
• Robotik	och	automatisering
• Bitcoin,	blochchain
• 3-D	printing
• Nanoteknik
• Augmented reality (AR,	förstärkt	verklighet),	Virtuell	
reality (VR,	virtuell	verklighet)
• Gamification
• Plattformar	och	delningsekonomi



Spelplanen	förändras











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.





Nationell	strategi	för	skolväsendets	digitalisering

Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att 
använda digitaliseringens möjligheter på bästa 
sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos 

barn och elever och för att främja 
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 



Vårdens	och	omsorgens	utmaningar

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



Artificiell	intelligens	och	beslutsstöd	för	ökad	
patientsäkerhet	och	effektivitet

• 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

• 60% av tiden för läkarbesöket uppskattas 
användas för att inhämta information kring 
symptom m.m. (anamnes) , vilket kan göras i 
förväg.



Öka tillgängligheten, arbeta förebyggande och 
smartare: Distansvård och läkare på nätet



Handläggarrobot
Duschrobot
Robotkatt

Rollatorrobot



Hälften	av	svenskarna	har	en	eller	flera	
kroniska	sjukdomar	och	dessa	

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



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
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Vad	ser	ni	att	ni	har	för	utmaningar	där	
digitalisering	kan	vara	en	del	av	lösningen?	



Skola

Miljö

Omsorg

Kultur

Universitet
Sjukhus Turism

Fritid
Vårdcentral

FoU

e-id
standardsdomänhantering
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Hård infrastruktur

Mjuk infrastruktur: 
Regelverk, standarder, 
informationsutbyte

Verksamhetsnära och 
invånarnära tjänster

Digitalisering på flera nivåer



Bredband - Regeringens mål 

• Sverige ska ha bredband i världsklass och vara helt uppkopplat år 2025.

• År 2020 bör minst 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s. 

• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till mobila tjänster av god 
kvalitet.

• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.





Små kommuner uppfyller 21 % av 65 kriterier för god digitala service

Källa: Kommunernas digitalisering. Hur är läget 2016? SKL e-Blomlådan



Små kommuners utmaningar

-Mer utmanade demografi 
-Mer glesbygd

-Små volymer
-Mindre finansiella muskler
-Kompetensbrist

Behov av smartare välfärd Svårt att digitalisera på egen hand



Små kommuners möjligheter

-Mindre organisationer
-Mindre krångel
-Större nytta av generella lösningar
-Stor nytta av samverkan



Kommentus Inera

TILLSAMMANS
skapar vi en smartare välfärd



Kommuner,	landsting	och	regioner	
kan	göra	mer	tillsammans

SKL	har	förvärvat	Inera AB

• Samtliga	landsting/regioner	och	hittills	220	
kommuner	är	delägare.

• Öka	takten	och	erbjuda	bättre	stöd.

• Återanvändning	och	kostnadseffektivitet.



450 tusen
samtal per 

månad

Tjänster för invånare

7,5 miljoner
besök per 

månad



Källsystem

Ineras infrastruktur

Applika-
tioner

Standardiserad IT-arkitektur

Journal Journal Journal Journal Journal Journal Journal

Tjänsteplattform

Inera
Leverantör YLeverantör X

Inera

Diagnos Vaccination Labbsvar Läkemedel Varningar



Upphandling	av	boknings- och	
bidragssystem för	kultur	och	fritid



Bidrar gemensamt till verksamhetsutveckling 
med stöd av digitalisering

SKL

Intressebevakning, gemensam beredning, innovations- och förändringsledning, 
verksamhetsutveckling, service och rådgivning

SKL Kommentus

Gemensamma kravställningar, upphandlingsunderlag och ramavtal 

Inera

Infrastruktur, informationsöverföringstjänster, katalogtjänster, identifierings- och tillitstjänster



Typer av stöd och leveranser från
SKL-familjen inom digitaliseringsområdet

Omvärldsbevakning & 
trendspaning

Vägledningar & 
rapporter

Metoder &
modeller

Kompetensutveckling & 
erfarenhetsutbyte

Innovationsguide &
stöd i tjänstedesign

Ramavtal för digitala 
tjänster

Gemensamma 
kravspecifikationer

Säker informations-
försörjning KatalogtjänsterGrunddata Identifierings- & 

tillitstjänster Standarder



Befintliga stöd och tjänster
SKL-familjen erbjuder redan idag ca 130 stöd och tjänster

KLASSA Familjehemsverige.se Deladigitalt.se Sammanhållen 
vaccinationsinformation

Vägledning/metod för 
kommunala 

valadministration

HSA –
Katalogtjänst

Vägledning för 
upphandling av 

administrativt system för 
skolan

Ramavtal för 
videokonferenslösningar



Stöd och tjänster på gång
SKL-familjen erbjuder inom tre år ytterligare ca 90 st nya stöd och tjänster

Standarder & ramavtal 
för välfärdsteknologi

(2018)

Digitala tjänster -
Förenkling för nya 
personer i Sverige

(2018) 

Vägledning för 
uppkoppling för stadens 

infrastruktur
(2018)

LIKA - IT-temp för 
pedagoger

(2018)

Skrota faxen! Säker 
digital kommunikation

(ca 2019)

Stöd för förbättrad 
läkemedelsinfo

(2018)

Vägledning & målbild för 
statistik, rapportering & 

öppna data
(2018)

Nytt ramavtal och 
avropsstöd för eArkiv

(2019)



Vad händer just nu?

q Ett gemensamt programkontor för SKL, Kommentus och Inera inrättas för 
gemensam översikt, behovshantering, beredning och prioritering

q Inera breddar sitt uppdrag:

• anpassning av befintliga tjänster inom vård och omsorg till 
kommunverksamhet

• återanvändning av infrastruktur till andra verksamhetsområden än vård och 
omsorg



Skicka

Gemensam behovsfångst
och beredning

Kommentus

Inera

Sakavdelning på SKL eller
Digitaliseringsavdelningen

SKL-initierad behovsfångst

• Kartläggning
• Analys
• Beslutsunderlag

Medlems- och marknadsinitiativ

• Idé
• Förslag
• Färdig lösning att skala upp

Behovsfångst Beredning Genomförande



Avtalssamverkan – Nya möjligheter!
- En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)
-Möjligt för kommuner, landsting och regioner att utbyta tjänster 

där det inte är kostnadseffektivt eller ens möjligt att få tag på 
egna personella resurser.

- Kunna ta del av en annan kommuns expertkunskap eller att på 
andra sätt samverka om det gör verksamheten mer effektiv

-Möjligt koncept med ”färdledande” kommun i 
digitaliseringsutvecklingen



www.smartarevalfard.se



www.deladigitalt.se



Ny Digitaliseringsmyndighet inrättas 2018





10	tips	för	att	lyckas	med	digitalisering
1. Stärk ledningens och medarbetarnas kompetens och förmåga att 

ta långsiktigt ansvar för utvecklingen! 

2. Skapa en kultur som främjar mod och kreativitet! Våga tänka om 
och tänka nytt!

3. Utgå från behov, jobba nära användarna och hämta hem nyttan!

4. Sänk trösklarna för att komma igång och testa!

5. Samverka och agera koncerngemensamt när det är avgörande för 
användarna och effektiviteten!

6. Dra nytta av marknadens innovationskraft och partnerskap!

7. Investera i grundläggande förutsättningar som möjliggör! Ta 
informationssäkerheten på allvar!

8. Omvärldsbevaka och lär nytt!

9. Kraftsamla centralt kring digitalisering och skapa beslutsförmåga!

10.Var öppen för förändring och ha kul!



TACK!
Hör	gärna	av	er:
Twitter@asazetterberg
asa.zetterberg@skl.se
asa@zetterberg.se



Vad	har	ni	för	behov	av	stöd?	
Hur	ser	ni	att	SKL	med	sina	bolag	kan	hjälpa	er?		


