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För ett hållbart 
digitaliserat Sverige

Regeringens Chief Digital 
Officer Sverige

bäst i världen 

på att använda 

digitaliseringens 

möjligheter
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Stora utmaningar och möjligheter inom offentlig 
sektor kombinerat med höga förväntningar



Framtiden 

är här!

Vi behöver ställa om samhället till 
en ny tid, till en ny generation 



”Digitaliseringen anses vara 
den enskilt starkaste 
förändringsfaktorn fram 
till år 2025”
World Economic Forum, UD:s kansli för strategisk analys 2015



Vi är mitt inne i en stark strukturomvandling…

Tjänstesamhälle – 196003

05 Uppkopplat samhälle – Nutid

04 Informationssamhälle – 2000

02 Industrisamhälle – 1940

01 Jordbrukssamhälle – 1920

… och det kräver mer än bara ordinärt 
ledarskap och handling



Tågen går för fort och man kan få hjärnskador och högt blodtryck
Läkarkåren och riksdagsledamöter, 1850-talet



Elektriciteten bedöms som den uppfinning som 
förändrat samhället och vår livsstil mest här i Sverige. 







Det digitalt uppkopplade samhället



Data är vår tids största strategiska resurs. Data är makt. Vinnarna är 
de som har kontroll över den, förädlar den och skyddar den. 
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Digitala trender och ny teknologi som möjliggör 



Sensorer

och IoT



Sensorer

och IoT
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intelligens



Redan idag kan vi med ny teknologi och 
förändrade arbetssätt…

• …mer precist och tidigare 
diagnostisera sjukdomar 

• …förbättra lärandet i skolan
• …snabba på myndighetsutövning 

och frigöra resurser till mer 
värdeskapande

• …förebygga kroniska sjukdomar, 
minska lidande och samhällets 
kostnader

• …minska energiförbrukning
• …förbättra produktion och 

tillverkning



Samhällsekonomiska effekter 
och alternativkostnader



En ny logik råder i denna tid som påverkar verksamheter och 
relationer i grunden – vad och hur man agerar och levererar inom 

ekosystem, värdekedjor och med partners



Vem matchar dig på arbetsmarknaden?

Vem tar hand om dig när du blir gammal?

Vem vänder du dig till när du blir sjuk?

Vem utbildar dina barn?



En ny logik, dimension och spelplan…

• Allt som är digitalt 
genererar data 

• Vara och tjänst smälter 
samman

• Tid och rum 

• Skalbarhet och delning 

• Specialisering och 
individualisering

• Hastighet och 
förändringstakt

• Nätverk och 
maktförskjutningar

• Styra och anpassa

• Centralisering och 
decentralisering

• Öppet och slutet

• Förväntningar, relationer 
och åtagande förändras

• Affärsmodeller och 
traditionella sätt att arbeta 
utmanas

• Nya typer av leveranser 
och service

…kräver nytänkande, innovativ kultur 
och nya samspel



Den offentliga leveransen och servicen  
transformeras och stöps om

Arbetsförmedlare

• Arbetsförmedlare 
matchar med stöd av 
AIS

Självservice

• Kunderna 
matchar själva 
med stöd av 
Platsbanken m.m. 

Plattform

• Andra erbjuder 
matchning med 
data och 
bastjänster från 
oss.

”Vi matchar åt kunderna” ”Kunderna matchar själva” ”Vi ger förutsättningar för 
andra att matcha”

#jobtech



Sverige har goda förutsättningar 
att klara den digitala 
omställningen till ett smartare 
Sverige



Sverige är digitalt ledande – men har 
fortfarande mycket mer att göra och lära



32McKinsey & Company

MGI Industry Digitisation Index, selected countries

Select sectors2

1 Index is based only on asset and labour components and thus may not align with heat maps displayed elsewhere. 

2 Due to accounting differences between the United States and Europe, not all sectors can be fairly compared.

Relatively low

digitisation

Relatively high

digitisation

Sector
United
States

United 
Kingdom Germany France

Nether-
lands Italy Sweden

ICT

Professional services

Media

Finance and insurance

Wholesale trade

Advanced manufacturing

Real estate

Government

Retail trade

Basic goods manufacturing

Health care

Construction

SOURCE: McKinsey Global Institute analysis

Digitaliseringsmognad i olika sektorer – jämförelse mellan 
olika länder



Svenskar är superuppkopplade och driver 
förändringen



Men det råder stor brist på digital 
kompetens och skev könsbalans





Sverige har ett bra innovationsklimat, start-
up scen and IT-sektor



• Foster usage among individuals with a lower education and 
low income and promote the uptake of online activities in 
remote areas.

• Open up public sector information and open government data 
to citizens, an area where Sweden seems to be lagging behind.  

• Support effective use of digital technologies in school as a 
learning tool

• Increase tertiary education course on ICT and data analysis 
and attract more students to these disciplines

• Strengthen the incentives for professional training in ICT and 
data analysis, in co-ordination with social partners

• Strengthen policy labs and regulation sandboxes as an 
innovative approach to the design and implementation of 
policies and regulations in the digital economy.  

• Need for improving governance for the digital transformation 
and stronger co-ordination mechanisms among Ministries, 
agencies and levels of government.

Sweden in the digital transformation: opportunities and 

challenges



Det är förändringsresan som är 
den stora utmaningen…
…och insikterna om behoven 
och potentialen som är motorn 



Framgångsfaktorer för hållbar 
digital omställning  

Varför?

Motor och engagemang

Vad?

Effekt och upplevelse



Vad är det värsta som kan 
hända?

Ari Riabacke

BÄSTA



Vad är det egentligen vi vill uppnå?  



Olika kontexter
och utmaningar
Olika behov av ledning, 
kompetenser och
förmågor

The Cynefin framework, Dave Snowden



Medarbetare

Politiker

Chefer 

Bredd 
och spets

Innovation, 
digitalisering och IT



Film med hundar som tränar



Film med hund som springer runt som en 
galning



Framgångsfaktorer för hållbar 
digital omställning  
✓ Ledarskap, medledarskap och policy

✓ Kompetens och förmågor 

✓ Kultur, förhållningssätt och   
nytänkande
• Innovation och test

• Öppenhet och anpassning 

• Användarfokus

• Uppdrag, helhet och verksamhetslogik

• Tempo och uthållighet

• Samverkan och partnerskap

✓ Data och teknik 

✓ Tillit och säkerhet 

Varför?

Motor och engagemang

Vad?

Effekt och upplevelse



Tid för att ta 
vara på  

potentialen?



Tillit är centralt och en drivkraft till innovation. Vi behöver ta ansvar 
för en hållbar digital omställning. 



Utmaningar som behöver hanteras av samhället
Exempelvis:

• Demokrati, delaktighet, medborgerliga rättigheter, 
jämlikhet, rättssäkerhet och integritet

• Ställa om komplexa trygghets- och välfärdssystem, 
samverkan och  ansvarsfördelning

• Arbetsmarknad, arbetsmiljö, förändringstryck, 
kompetensförsörjning, kompetensutveckling och  livslångt 
lärande

• Globalisering, konkurrenskraft, marknad, innovation, 
entreprenörskap och monopol

• Säkerhet, sårbarhet och nya risker

• Policyutveckling och juridik

• Infrastruktur och data som strategisk resurs

• Prioriteringar och fragmentisering



Utdrag från Wikipedia år 2040:

”Sveriges partiövergripande, offensiva och framtidsorienterade 
Digitaliseringsöverenskommelse anno 2019 lade grunden till 
det nya smarta Sverige. 

Detta politiska initiativ, som väckte stort intresse över världen och 
attraherade både kompetens och investeringar till landet, gjorde att 
Sverige i snabbare takt än något annat land åstadkom en hållbar digital 
omställning och innovation. Genom detta var man tidigt ute inom alla 
sektorer att ta vara på potentialerna med digitalisering och hantera dess 
utmaningar, vilket har haft avgörande betydelse för landets starka 
ekonomi, konkurrenskraft, klimatanpassning, välfärd och människors 
livskvalitet.”



Vara relevant



Vara i rörelse



- “How does one become butterfly?”, Pooh asked pensively.

- “You must want to fly so much that you are willing to give up      
being a caterpillar”, Piglet replied.

- “You mean to die?”, asked Pooh.

- “Yes and now”, he answered. “What looks like you will die, 
but what's really you will live on.” 

A.A. Milne



”Svårigheten ligger inte i att hitta nya idéer, utan att lämna de gamla”
John Maynard Keynes 



Inkludera
Enskede IK

Tillsammans!

Det hänger på oss!





Stort tack!

”Teamwork makes the 
dream work”
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