
DIGITALISERINGSDAGEN 2019

digitaliseringsdagen.eu

#digitaliseringsdagenfyrbodal



VÄLKOMNA

Johan Hogsved Johan Högne

Johan Magnusson Thomas Karlsson

Sara Herrman

Digitaliseringsvisionen -

vad den innebär och när 

samverkan är en 

nyckelfaktor 

Cynthia Runefjärd
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09.00-09.45

Hur använder Sveriges 

företag AI och hur drar vi 

nytta av AI i 

kommunerna?
10.00-10.45

Hur arbetet med digital 

mognad kan bidra till en 

positiv utveckling
11.00-11.50

Så hanterar du motstånd 

vid förändringsprocesser

13.00-13.45

Mod och belöning i den 

digitala revolutionen

13.50-14.30

Från fysiskt visitkort till 

maskininlärning

15.00-15.50
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DIGITALISERING



FRYBODALS BEGREPP

Definition

Vi omvandlar analog information till 

digital med stöd av teknik

Definition

Vi förändrar vårt arbetssätt och 

våra verksamhetsprocesser med 

stöd av modern teknik

Definition

Vi gör en genomgripande 

verksamhetsomvandling med stöd 

av modern teknik

DIGITISERING

Information och kommunikation

▪ Digitalisera grundläggande funktioner

▪ Vi har digitala kontaktytor för våra 

invånare men bakomliggande processer 

är inte digitala

▪ Informations- och 

kommunikationsarbete sker digitalt

DIGITALISERING

Processer

▪ Fokus på effektivisering och 

automatisering av interna processer

▪ Processkartläggningar för att identifiera 

effektiviseringsmöjligheter

▪ Inifrån- och ut perspektiv

DIGITAL TRANSFORMATION

Kultur- och organisationsmodell

▪ Utifrån samhällskrav och beteenden i 

den digitala världen arbetar vi mer 

utforskande för att skapa nya 

möjligheter och innovationer och 

bygger en ny kultur

▪ Utifrån- och in perspektiv



SKILNNADEN BETYDER 
MYCKET

System System

Rekryterings-

system
Personalsystem Ärendehanterings-

system

Systemkonton

Beställningssystem 

dator och telefon

Behörigheter

Digitiserad process

Digitaliserad process





VISIONEN 
OCH MÅLET

Sverige ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter

”Samverkan är avgörande för möjligheten för kommunala och statliga 

myndigheters möjligheter att hantera sina åtaganden och ge en 

service som motsvarar människors behov och förväntningar”



VÅRA 
GEMENSAMMA

UTMANINGAR

DIGITAL KOMPETENS

DIGITAL INNOVATION

DIGITALT LEDARSKAP

DIGITAL TRYGGHET

DIGITAL INFRASTRUKTUR



Följ upp förändringen

0302
Led förändringen

01
Ha mod



”Samverkan är avgörande för möjligheten för 

kommunala och statliga myndigheters möjligheter 

att hantera sina åtaganden och ge en service som 

motsvarar människors behov och förväntningar”



UTAN 
SAMVERKAN

Utveckla process-

och systemstöd för 

avvikelsehantering 

inom vård- och 

omsorg

Registrera Analysera Åtgärda Följa upp

▪ Riskanalys

▪ Lärdomar 

från liknande 

händelser

▪ Aktiviteter

▪ Ansvariga

▪ All statistik vi 

behöver

▪ Följa upp 

effekten

Utvecklingstid: Ca 2 år

Lärdomar: Tonvis



Utvecklingstid 1000 h

Resurskostnad: 250 000 kr

Drift e-tjänstplattform: 300 000 kr/år

KOSTNADSEFFEKTIVT?

Resurskostnad: 3 500 000 kr

Driftkostnad: 4 200 000 kr/år

Resurskostnad: 12 250 000 kr

Driftkostnad: 14 700 000 kr/år



MED 
SAMVERKAN

Registrera Analysera Åtgärda Följa upp
Kostnadseffektivitet Kvalitet

Hjälp oss! Samverkan? Här 

får ni pengar!

Analysera 

mera!



BEHOV AV 
SAMVERKAN

E-RÅD

REGIONALA
DIGITALISERINGSRÅDET

https://www.fyrbodal.se/
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/digitalisering/e-rad/
https://skaraborg.se/
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering.2138.html
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhalletdigitalisering.4.5315093d12da7c7ef17800048480.html
http://borasregionen.se/
https://www.digg.se/
https://goteborgsregionen.se/
https://www.inera.se/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/digital-agenda/arbetsgrupp/


NYTT MÅL

Med hjälp av digitaliseringens möjligheter 

och samverkan ska vi erbjuda våra 

invånare den bästa tänkbara servicen



TACK!
Läs mer på vår hemsida

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/digitalisering/

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/digitalisering/e-halsa/

