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Hur ser Digitaliseringens och robotiseringens 
konsekvenser ut för offentliga organisationer på 5 
resp 10 års sikt? 
 
Vad ser du har hänt det senaste året som en 
konsekvens av digitalisering och robotisering? Typ 
Trelleborg och försörjningsstöd 
 
Vi HR Chefer & HR vill ligga i framkant och hitta 
nya arbetssätt när vi har krympande resurser och 
ökad efterfrågan från brukare och medborgare - 
hur ta oss an detta? 
 
Work Shop - Hur kan HR stötta/bidra/tänka nytt för 
att möta digitaliseringen och robotiseringen? 



Arthur C Clarke 
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Revolution 
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Bygger organisation, delegerar 

Bygger kultur, aktiverar, involverar 

Visar vägen, vet vart vi ska 

 

Ledare är den som … 



  Den 
industriella 

revolutionen 
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Sverige år 1900 
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Sverige år 2000 



  Olja  



”Don’t be afraid to 
 give up the good 
 to go for the great.” 
 
 - John D. Rockefeller 
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Olja, Maskiner 

System 

Produkter 

 

Industrialisering 













  Den       
digitala 

revolutionen 



  Data 
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Nya aktörer 

















Elon Musk bygger städer på mars 
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Internet 
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Telefoni, media, musik, 
television, resor, turism, 
spel, bank, finans, pengar, 
utbildning, sjukvård, politik  

Facebook, Google, Amazon 

 

Internet of people 
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Fastigheter, transporter, 
bilar, kroppar, skogen, 
gruvor, papper, verkstad, 
säkerhet, energi 

Facebook för maskiner, 
sensorer, robotar, AI 

Internet of Things 
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Dynamiskt nätverkande, snabba 
lösningar, innovationer, Moores lag 

Smarta system, artficiell intelligens, 
lärande, automatisk anpassning 

Mobil, miniatyr, mikro, nano, gener, 
stamceller, bakterier, grafen 

Snabb, Smart, Liten  
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Är kommunen en fabrik för produktion av 
tjänster? Kan den bli mer effektiv? 

Hur mycket sker på 20 år? Självstyrande 
bilar, drönare, tänkande maskiner i Gbg?  

Vilken roll har kommunen i den digitala 
revolutionen? Vilka utmaningar möter vi? 

Frågor om digitaliseringen 
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Plattformar 



Susan Wojcicki 
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Internet, AppStore, Facebook 

Öppenhet och övervakning 

Data, algoritmer, AI – tjänster 

Plattformsföretag 
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Inte äga utan dela, hyra, låna 

Medborgare med en app, typ Airbnb 

Amatörer, uppdrag, ungdomar, seniorer 

 

Delningsekonomi 



 
Uber Eats Uber Rush Uber Ice Cream Uber Essentials 

Uber Pool Uber Chopper  Uber Garage  UberBOAT 
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Industrin som programvaruföretag 

Plattformar och nya affärsmodeller 

Automatisering och fjärrstyrning 

Industri 4.0 
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Alla dessa resurser, all energi 

Alla dessa maskiner, fordon 

Alla dessa lokaler, all personal 

Digitalisering är effektivisering 
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Överflöd 











Var god vänta 

Svensk sjukvård 





Sitt i bänken! 

Skolan börjar 
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Sjukvård online, smarta kroppar, QS 

Utbildning online, flippade klassrum 

Lokala och globala plattformar 

En global tjänstevärld 



Anne Wojcicki Anne Wojcicki Anne Wojcicki 
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Data, Algoritmer 

Plattformar 

Tjänster 

 

Digitalisering 
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Från hantverkare till maskinskötare 

Ekonomisk expansion, nya hantverk 

Taxiförare, läkare, lärare, advokater 

Professionernas framtid 
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Ger plattformarna oss ett samhälle med 
delningsekonomi och nya former för 
sysselsättning?  

Kan kommunen bli en plattform? Kan skola 
och omsorg omvandlas till plattformar? 

Är HR i dag en kraft eller ett motstånd i 
digitaliseringen? Kan HR bidra till en snabbare 
digitalisering?  

 

Frågor om kommunen 
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Digitala kontor 
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Fabriker, kontor, Internet 

Mobilt och digitalt arbetssätt 

Att arbeta är att mötas 

Nya arbetssätt 
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Processer och lean på kontoret 

Internet som arbetsplats 

Aktivitetsbaserade miljöer 

Tjänsteproduktivitet 
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Från system till plattformar 

Kontoret som plattform 

En öppen, sömlös arbetsmiljö 

 

Kommunen som plattform 
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Anställda som företagare 

Projekt, uppdrag, gigekonomi 

Arbetslag eller tillfälliga nätverk 

 

Nya anställningsformer 
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Produktion eller service? 
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Produkten, ärendet i fokus 

Ärendehantering, processtyrning 

Kundtjänst, minimal kundkontakt 

 

 

Tjänsteproduktion 



Bo Dahlbom 

Flexibel, individanpassad service 

Plattformar för självbetjäning 

Dataövervakning, Internet of Things 

Service 
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En öppen, tillgänglig, övervakad värld 

Frihandel på en global marknad 

Ett överflöd av tjänster, navigering 

En sömlös värld 
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Motstånd 
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Maktlöshet inför alla förändringar 

BNP växer, men hur fördelas den? 

Robotar och utlänningar tar jobben 

 

 

Revolutionens fasor 
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Aktivering 
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Resurser för förändring 

System och plattformar 

Digital kompetens 

 

Digital agenda 
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Surfa, söka, sampla, posta, programmera 

Hur funkar Google, Facebook, YouTube?  

Internet of everything, robotar, AI, AR, VR 

 

Digital kompetens 
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Kommunen som förening, företag 

Livshändelser som grund för tjänster 

En plattform för medborgarnas möten 

Kommunen som plattform 
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Mycket större förändringar, djärva visioner 

Digitalisering, sensorer, data, tjänster 

Framtidens digitala stad – Google? 

En samhällsrevolution 
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Längre, friskare, roligare liv 

Ett överflöd av tjänster, upplevelser 

Ett öppet, dynamiskt samhälle 

 

 

 

Framtiden är fantastisk 



Tidiga experiment på transportområdet
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Hur kan vi använda plattformar i vårt HR-
arbete? Vilka fördelar kan det ge? Innebär de en 
revolution för HR-funktionen?  

Hur kan HR medverka till att minska motståndet 
mot förändring? Hur kan samarbetet med 
kommunikation utvecklas? 

Kan vi arbeta med rörelser, movements? Fylla 
plattformarna med spännande innehåll? 

 

Frågor om HR 


