
 
Vad har vi lärt oss i halvtid? 

Vad kan vi förvänta oss? 
Kan jag/du/alla påverka och hur? 

 
Inledning 

• Vem är jag? 
• Vad är digitalisering? 

 
Presentation 

• ”Lessons learned” (12 olika områden snabbanalyseras) 
 

 
Avslutning 

Digitalisering och politik 
SopraSterias roll 
Din roll i framtiden - några råd från en veteran 
 

Utvärdering/frågor/inbjudan till chatt 
 
 

HUNDRA ÅR AV DIGITALISERING 1970 -2070 
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PÅ MIN TID 



DIGITALISERING 

Digitalisering = digital transformation av existerande verksamhet 
 
   

Digitalisering ske ge olika förbättringar = ökad nytta för användare av de nya 
verktygen/processerna.  
Innebär ofta mer eller mindre omfattande förändringar. 
 
 

Disruptiv innovation = digitalisering som möjliggörare (enabler) för nya affärsmodeller = helt nya 
möjligheter  
 
 
Digital transformation kan också innebära förändrad strategi för utveckling och införande av nya 

användartjänster eller infrastruktur. Exempel är appar eller nya driftsmiljöer. Ska ge = kvalité, 
användarvänlighet, säkerhet, hållbarhet över tid, driftssäkerhet 
 
 
 



• Lagringskapacitet 
• Processorkapacitet 
• Accessmöjligeter 

• Kvalité 

• Förmåga att beskriva komplicerade processer -> möjligheter med AI 

• Förmåga att modellera och söka information  

• Människa- maskin interaktion 

• Personlig integritet (1984?) 

• Datasäkerhet (manipulation, stöld, utlämnade data (o)frivilligt) 

• Driftssäkerhet (hur många 9-or efter 99, ?) 

• Förmåga att styra och leda digitalisering 

• Förmåga att värdera nytta, formulera klara mål och ta fram beslutsunderlag för digitalisering 

DIGITAL TRANSFORMATION – HAR FÖRUTSÄTTNINGARNA ÄNDRATS SEDAN 1970? 



Fotograf Peter Häll / Tekniska Museet 

Vikt 4,5 kg, storlek 36*10 cm 
Minneskapacitet 2 MB 
 
 
 
MEDLINE med flera medicinska databaser tillsammans 4 
GB: 

Kostnad att hyra skivminne: 
500.000/månad (1973)   -> 3.300.000 (2019) 

Lagringskapacitet (Processorkapacitet) har utvecklats enormt 



X-25 modem kopplat till 
Telefonnätet (1976) 

Internet + bredband 
”överallt”  (2017) 

https://www.internetmuseum.se/ 

Accessmöjligeter har utvecklats enormt 

5G 



Kvalité fortfarande för dålig 

Splinternyt dansk sundhedssystem plages af fejl: Får 700 fejlmeldinger om dagen 
 
Den store sundhedsplatform har efter 14 dages udrulning knap 700 daglige meldinger 
om fejl og mangler. Det tal er langt under, hvad hospitalerne havde forventet.  
Flere læger mener, at it-systemet bringer patientsikkerheden i fare. 
 

Utrullning av standardsystemet EPIC 
på Herlev-Gentofte Hospital 2016 

Computer Sweden 2019-02-11 

Var finns stoltheten? 

https://www.computerworld.dk/art/237271/splinternyt-dansk-sundhedssystem-plages-af-fejl-faar-700-fejlmeldinger-om-dagen#kommentarer
https://www.computerworld.dk/art/237271/splinternyt-dansk-sundhedssystem-plages-af-fejl-faar-700-fejlmeldinger-om-dagen#kommentarer
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.714429/cgi-betala-arbetsformedlingen
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.714429/cgi-betala-arbetsformedlingen
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.714429/cgi-betala-arbetsformedlingen
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.714429/cgi-betala-arbetsformedlingen
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.714429/cgi-betala-arbetsformedlingen


Kvalité fortfarande för dålig - attityd inte ändrad? 

Kommer att få data från de regelbundna 
kundnöjdhetsundersökningar som Radareco 
gör. 
 
Sannolikt visar de att kundnöjdheten är 
fortsatt låg = liten förändring 

70-80 tal:fel på datan, dataknuttar har hittat på 
90-tal: it-strul, it-nördar 
2000-tal: it är en omogen bransch – man måste räkna med en del fel, det hör till 
2020: lesserwisser  



Pengar Beslut 

Underlag 

Driftssäkerhet (hur många 9-or efter 99, ?) 



Tusentals patientjournaler har läckt ut från privat psykoterapicenter 

 - polisen utreder fallet 

 

En skandal har blossat upp kring det privata psykoterapicentret Vastaamo. Konfidentiella klientuppgifter har stulit
från centret – uppgifter om klienternas livssituation och mentala bekymmer.  
Natten till i dag publicerade en anonym utpressare nytt klientmaterial på Tor-nätverket. 

Transportstyrelsen 

Datasäkerhet (manipulation, stöld, utlämnade data (o)frivilligt) 

1177-läckan 

Pengar Beslut 

Underlag 

https://images.cdn.yle.fi/image/upload/f_auto,fl_progressive/q_88/w_3200/w_3022,h_1700,c_crop,x_170,y_160/w_1100,h_620,c_fit/v1603642543/39-7324395f8ff12ecd368.jpg


Personlig integritet (1984?) 

Beslut Pengar 

 

Underlag 



2013-11-06  
Han skapade en helt ny person – för att slippa bli 
övervakad 

Ulf Lundell : Förstör min journal 

Personlig integritet - kuriosa 

https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.532370/han-skapade-en-helt-ny-person--for-att-slippa-bli-overvakad/sida/3/overvakningens-konsekvenser
http://psykologtidningen.se/2019/05/07/ulf-lundell-forstor-min-journal/
http://psykologtidningen.se/2019/05/07/ulf-lundell-forstor-min-journal/


Vt100 – 70-tal 

Nutid 

Första Mac– 80-tal 

Människa- maskin interaktion 

Vårdens system har inte blivit bättre – allt tal om 
digitalisering till trots : Jävla skitsystem! 
(javlaskitsystem.se) 



Förmåga att modellera och söka information  

Precision? 
 
Recall? 

Fake 
news? 

73 



Förmåga att modellera, lagra och söka patientinformation 

1970 2020 

2070 

? 



Förmåga att beskriva komplicerade processer -> möjligheter med AI   (1) 



Förmåga att beskriva komplicerade processer -> möjligheter med AI  (2) 

Allt som går att beskriva går att ”AI-sera”, MEN 

https://strategiska.se/app/uploads/varannat-jobb-automatiseras.pdf


 AI – räddar världen?  (1) 

Bra 
Proaktivt 
underhåll 

Dokumenterad nytta 
”Biverkningar” inga 

Tveksamt 
Triage i vården 

Dokumenterad evidens? 
”Biverkningar” möjliga 

Potentiellt livsfarligt 
Komplicerat 
beslutsstöd 

Transparens? 
Svåra ”biverkningar” möjliga  



 AI – räddar världen?  (2) 

Mentometer: 
 
Kommer uttagningen 
av fotbollslandslaget 
att vara ”AI-serad” 
2070: 
 
1. Ja 
2. Nej 
3. Till viss del   



Förmåga att värdera samhällsekonomisk nytta av digitalisering 

Samhällsekonomisk kalkyl för höghastighetsjärnvägen. Källa: Trafikverket 

Finns samhällsekonomisk kalkyl för 
digitalisering av vården i Sverige? 

Investering 50-100 miljarder fram 
till 2030 

http://media.sverigeforhandlingen.se/2016/06/PM-Samhallsekonomi-Hoghastighetsbanor-160630.pdf
http://media.sverigeforhandlingen.se/2016/06/PM-Samhallsekonomi-Hoghastighetsbanor-160630.pdf
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2017/08/2018_6-fr%C3%A5n-tryckeriet.pdf


Ett mål ska vara SMART - Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbundet. 

• Förmåga att formulera klara mål och ta fram beslutsunderlag för digitalisering 

1986 



Jag är skeptisk 

Vilka pajaser – fattar ju 
ingenting. Och ingen behöver 

ta ansvar. 

Svåra frågor – bra att vi har  
kompetens i Sverige 

Förmåga att styra och leda digitalisering 

Beslut 

Underlag 



Haveriet med Skolplattformen måste få konsekvenser - DN.SE 

ALLA har ett ansvar för framtiden 

https://www.dn.se/ledare/haveriet-med-skolplattformen-maste-fa-konsekvenser/
https://www.dn.se/ledare/haveriet-med-skolplattformen-maste-fa-konsekvenser/
https://www.dn.se/ledare/haveriet-med-skolplattformen-maste-fa-konsekvenser/
https://www.dn.se/ledare/haveriet-med-skolplattformen-maste-fa-konsekvenser/


Framtiden blir vad vi gör den till - alla kan påverka  

Digitalisering lever inte ett eget liv, den är ett hjälpmedel bland andra 

eller 



Politik är att vilja förändring 
Digitalisering är förändring 
 
 
 
 
 
 

Digitalisering är politik 

Vi styr alla tillsammans vilket samhälle vi vill ha 2070 = hur vi valt att digitalisera 



EU´s ”Berlin Declaration on Digital Society” december 2020 

• Promote fundamental rights and democratic values in the 
digital sphere; 

• Enhance social participation and inclusion;  
• Foster digital empowerment and digital literacy;  
• Strengthen trust through security in the digital sphere; 
• Strengthen Europe’s digital sovereignty and interoperability; 
• Create value-based, human-centred AI systems for use in 

the public sector; 
• Foster resilience and sustainability.  
 

Diktatur 

”VILJAN MÅSTE HA EN INRIKTNING” 

Demokrati 



 

Vad har vi lärt oss i halvtid? 
 
 

Vad kan vi förvänta oss? 
 
 

Kan jag/du/alla påverka och hur? 
 

 
 
 

HUNDRA ÅR AV DIGITALISERING 1970 -2070 



Våra värderingar 
 
Vår starka kultur bygger på samverkan och teamwork. Genom att dela med oss av vår 
kunskap och vår positiva kultur bygger vi långsiktiga relationer med både medarbetare 
och kunder. Våra värderingar är det som förenar oss och visar vad vi står för - vi har 
driv, nyfikenhet, kundfokus och hjärta. 

 Driv 
 
Vi har energi och driv. Vi är entreprenöriella, lösningsorienterade, innovativa, 
framåtsträvande, proaktiva och hjälpsamma. Vår positiva energi och framåtanda 
smittar av sig på vår omgivning. 

 Nyfikenhet 
 
På samma sätt som vi delar med oss av vår kunskap, är vi också bra på att lyssna på 
andra. Vi håller oss i framkant genom att hela tiden ta in kunskap från omvärlden, 
marknaden, kunder och kollegor. 

 Kundfokus 
 
Vi sätter våra kunder i fokus i allt vi gör. Vi arbetar tillsammans med dem som deras 
utvalda, pålitliga och professionella transformationspartner. Vi delar med oss av vår 
kunskap, lyssnar in kundens behov och är proaktivt framåtsyftande i vårt agerande. 
Vi är nära våra kunder och deras organisationer, vi är leveranssäkra och pålitliga. 

 Hjärta 
 
Vi har hjärta och passion i det vi gör. Vi är lagspelare som visar respekt för varandra, 
tar ansvar och hjälper varandra att lyckas. 

Sopra Steria - Topp 5 i Europa inom digital transformation  
 

https://www.soprasteria.se/om-oss/vara-varderingar/
https://www.soprasteria.se/om-oss/vara-varderingar/


• Kompetens, förstånd och MOD 
 
Vi förstår att vi alla har ansvar för och kan påverka digitaliseringen till 
största möjliga nytta. Vi baserar våra egna argument på kompetens, är 
stolta och vågar stå upp för vår uppfattning. 

 
• Allvar och lek 

 
Vi tar digitalisering på största allvar och har kul på jobbet 

Sopra Steria - Topp 5 i Europa inom digital transformation  
 



Utredning av Almega 2020 

DEN LJUSNANDE FRAMTID ÅR VÅR! 

https://www.almega.se/app/uploads/sites/2/2020/04/ittelekomforetagen_kompetensbehovs-enkat_rapport-v200414.pdf


You must remember this 
A kiss is just a kiss 
A sigh is just a sigh 
 
The fundamental things apply 
As time goes by 

AS TIME GOES BY 

https://www.youtube.com/watch?v=d22CiKMPpaY


Trist 
Hört det förr 

1 

Fantastiskt 
Äntligen något nytt 

5 

Tankeväckande 

2 4 3 

Epilog  – dags för mentometerknappen igen - utvärdering 



EXTRAMATERIAL 
 
 

DIGITALISERINGSKARTAN - VÅRDEN 
 



Vård 

Medicin 

Beslut 

Underlag 

Pengar 
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