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Blir det bra bara för att det är digitalt?
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Digitalisering
Vad är det?
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Inte så mycket teknik

• Ledarskap

• Ersättning, mätning/uppföljning 

• Kultur och värderingar

• Kunskap, kompetens, livslångt lärande

• Investeringar

• Partnerskap med näringslivet

• Värdet av data? 

• Lagar och regler

Identifierade nyckelfaktorer
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Den är analog

Den största omställningen är inte digital
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• Digitalisering möjliggör förändring, men är inget mål i sig.

• Att införa digitala lösningar utan att förändra arbetssätt, har 
sällan positiv effekt.

• Att införa digitala lösningar utan att ersätta arbetssätt, ger 
ingen eller ringa effektivisering.

• En dålig manuell process blir inte bättre av att bli digital.

• Att göra det lättare att dokumentera, leder sannolikt till mer 
dokumentation. 

Lärdomar



Det är inte de nya idéerna som är svåra att ta till 
sig, det är de gamla som är svåra att släppa



• Vi sover mindre och har mer sömnstörningar än någonsin i vår historia

• En anledning tros vara en teknik som totalt förändrat våra liv…

Digitalisering medför drastiskt förändrade beteenden



1880-talets version av smartphone hette elektrisk glödlampa

Glödlampans konstgjorda ljus revolutionerade våra liv och arbetssätt

Revolutionär uppfinning



https://www.youtube.com/watch?v=npbxFoNasDk

Filmklipp – SVT från 1984 
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https://www.youtube.com/watch?v=npbxFoNasDk


9 januari 2007

man gjorde sig rolig över att den saknade tangentbord

och att den knappt hade några program

Det var 15 år sedan

Vad kommer dominera om 15 år?

Nästa språng är inte förutsägbar



Att nästan alla har hela världens kunskap och information tillgänglig i en liten pryl i fickan
Och att vi använder den till att titta på katter och bråka med främlingar

Vad är svårast att förklara för någon från 70-talet?
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Digitisering: Att härma – ”att få 
pappret i datorn”

• Inte alltid fel men det förutsätter 
att verktyg och arbetssätt som 
används idag är lämpliga för den 
kontext i vilken de kommer att 
användas

Digitisering och digitalisering
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• Don Norman: ”Om du inte har mycket goda 
skäl, byt inte konventionen”

• Det finns ofta goda skäl till varför saker är 
designade som de är

• Lätt

Goda skäl för digitisering
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Lösning på fel problem
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• Om lösningen kommer först, finns ingen chans att åtgärda problemen

Problemfokus vs lösningsfokus
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Behov
Utveckling 

& test Implementering

Beställning vs Designtänk
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Behov Utveckling & 
test

Implementering



Kontext

Behov

Krav

Designprocess
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Utveckling



• Datainsamling
― Lyssna och fråga (intervju)
― Se och upplev (observation)
― Data (register, BI, SCB)
― Enkäter (upplevelsen, attityder, kunskaper)

• Kontextutforskning handlar om att verkligen förstå det sammanhang där behoven finns

Kontext
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• Enklare än att identifiera vad som är behov, är att identifiera en vad som är en lösning

• Exempel på lösningar (som aldrig kan vara behov):
― Webbtidbok
― Smartphone
― Journalsystem
― Bil
― BankID

Behov
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How low can you go?

Kontext

Möjliga 
lösningar

Kontext

Möjliga 
lösningar

Men vad ska appen heta 
då?



•Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter som kan vara svårt att 
föreställa sig

•Men de kommer främst gagna de som redan har det bra

•Och skapa problem främst för de som idag har det sämre

•Digitaliseringen kan skapa välstånd – men inte jämlikhet

Fantastiska möjligheter – men behöver användas klokt
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•Vad ska vi med all automatisering och effektivisering till?

•Automatiserar vi bort administration, effektiviserar vården och tillför 
automation för att spara pengar?

• ”Pengar är som bensin, man behöver bensin för att köra sin bil. Men syftet 
med bilen är inte att tankas.” – Simon Sinek
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Tack för visat intresse!


