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”Din nya digitala kollega”
Robotar



Digitaliseringen av socialtjänst

• Top-down
• Krångliga, icke 

användarvänliga

1:a vågen

• Demokratisering
• Bottom-up
• Användarstyrda

2:a 
vågen • Behovsstyrd 

utveckling av 
tech-företag

• Internet of
things

• Artificiell 
Intelligens

• Digitaliserat 
Automatiserat 
beslutsstöd

3:e vågen



Nästa steg – digitalt automatiserat 
beslutsstöd (försörjningsstöd)

Vad vet vi?

Begränsad 
kunskap

- Handläggning 
av 

försörjningsstöd

Vem är ansvarig 
om en robot 
fattar beslut? 
(Wirtz et al. 2018)

Påverkar 
organisationens 

struktur. 

Mera neutralt 
beslutsfattande 
+ minskar risk 
för korruption

Viktigt med 
öppenhet, 

transparens, 
förutsebarhet i 

utvecklandet av 
algoritmer

Rädsla och oro 
för RPA bland 
professionen 
(socionomer)

(Scaramuzzino, 2019)

Risk för 
utvecklande av 

parallella 
system

Ökar 
flexibiliteten i 

mötet med den 
enskilde



Utvecklingen av 
försörjningsstöd

Då (1982)

Målrelaterad
Ramlag

Tillit till professionen 
Tillit till den enskilde
Stort professionellt 
handlingsutrymme

Nu 
(2020)

Normrelaterad
Detaljstyrd

Centrala/Lokala riktlinjer
Manualbaserat

Kontroll
Begränsat professionellt 

handlingsutrymme
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Ny teknik -
underlätta
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g Byråkratisering

Digital 
automatisering

Professionellt 
handlingsutrymme?

Verksamhet i utveckling - trender
Vad är vad i processen – mål och medel?

Rättssäkerhet - Effektivisera – Kvalitet?



RPA

Repetitiva

Regelbaserade

Strukturerad 
digital data

1. Frigöra tid
2. Många olika system
3. Förändringar i 

arbetsbelastning
4. Korta ned och 

snabba på en 
process

En del i en 
process

Förutsättning:
E-tjänst

Lag/Riktlinjer – rättssäkert/EBP

Rättssäkerhet – lika 
för alla



Teknik
Göra saker som vi alltid 
gjort – ex dokumentera, 
kommunicera

Process
Syfte

Metod
Göra (nya) saker på nya 
sätt – ex samskapande 
dokumentation, 
wearables på 
ungdomar för att hämta 
information eller skapa 
motivation 

Viktigt att skilja på –
digitalisering är både och

Resultat

Digitalt 
automatiserat 
beslutsstöd, blev 
möjligt pga av 
den normstruktur 
som utvecklats

Synliggjorde en 
förskjutning av 

försöjningsstödets
ursprungliga 
utformning



Steg 1 - Beskriva: 
Inventering av 
Sveriges 290 

kommuner

Service
Myndighetsutövning

E-tjänster

Digitalt beslutsstöd

Handläggare

Manuellt

Manuellt beslutsstöd

Handläggare

Robotic Process Automation 
(RPA)



Politiker
Beslut

Upphandling

Handläggare
Rutiner, instruktioner

Försörjningsstöd

Chefer/ Arbetsledare
Implementeringsstöd

Försörjningsstöd

Steg 2 – Fördjupa: 
Kvalitativ, explorativ
Intervjuer + textanalyser

kommuner: 10
26 intervjuer



10
6

70

Robot > 6
må

Robot< 6
må

Inte Robot

Kommuner med robotar

86

204

E-tjänst Inte e-tjänst

Hur många kommuner har en e-
tjänst?

Försörjningsstöd paras 
ihop med 
Arbetsmarknadsenhet

Resultat



10
6

70

290

Robot > 6 må Robot< 6 må Inte Robot Tot antalet kommuner

Kommuner med e-tjänst fördelat på med eller utan robot



”Självklart måste vi hänga med 
i utvecklingen. Det är ju ett 
faktum att resurserna inte 

kommer att räcka till välfärden 
utan vi måste tänka om. Men 
hur det skall göras konkreta 

det vet tjänstemännen mycket 
bättre än jag” (Politiker, Kommun A)

• Politiker

“Vi bryter ny mark när det 
gäller tekniken, och det blir 
uppmärksammat för att man 

pratar om robotisering. I grund 
och botten är det bara stöd till 
verksamhetens utveckling, det 
måste man hela tiden påminna 
sig själv om.” (Projektledare, Kommun E)

• Arbets-/Projekt-
ledare

“Alltså det klart, jag har ju 
haft insyn eftersom jag 

varit med i 
projektgruppen, men visst 
är det många som undrar 
och pratar i fikarummet.” 

(Handläggare, Kommun D)

• Handläggare



Frigöra tid för kvalificerat socialt 
arbete
Mer fokus på förändringsarbete 
(mindre på ekonomi) i mötet
Transparens (”min sida”)
Uppger mer neutralt/rättssäkert 
(robot)
Snabb handläggning
Delaktighet (”min sida”)
Fler självförsörjande (egen 
statistik)
Nytt förhållningssätt: Tillit

Tydliga mål - Väktare
Använda frigjorda resurser
Utveckla nya kompetenser
Nya former för socialt arbete
Vilka skall bli 
administratörer/robothanterare?
Vad är socialt arbete?
Normmedvetenhet i 
teknikutveckling?
Nytt förhållningssätt: tillit – lång 
och tung förändringsprocess för 
handläggarna



Verksamhetsutveckling med tydliga vägval – automatiseringen bara en liten 
pusselbit
Verksamhetsutveckling är kostsamt (kräver en rad förutsättningar för att lyckas ex 
delaktighet, transparens)

Relationen utvecklingsföretag – socialtjänst – krävs översättningskunskap
Stort behov för det går snabbt

Inga smarta robotar – enkla algoritmer fungerar på enkla ärenden
Ständigt förbättringsarbete
Ingen robot är neutralare eller rättssäkrare än den kontext som skapat 
den

Ny teknik kräver ett nytt (nygammalt) mind-set: Tillit

The Gap – medvetenhet om vilka påfrestningar det innebär för handläggarna



Organisation
Ideologisk förskjutning

Lång process
Mål-resursprioritering

Funktioner?

Profession
Traditionella 

föreställningar behöver 
förändras

Tillit – Kontroll
Mötet

Teknik:
Utveckla 

beställarkompetens
Normmedvetenhet/kritik

Transparens

Juridik
Ökad förståelse för 
relationen teknik-

människa
Säkerhet

The Gap

Teknik
-

Metod

Tillgänglighet 
–

kompetens

Verksamhetsutveckling 
– måste få ta tid



Tack för att ni lyssnade.

Kontakt: lupita.svensson@soch.lu.se

Läsa mer: 
www.soch.lu.se

http://soch.lu.se
http://www.soch.lu.se/

