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Varför går det så långsamt?

”Vi väntar på att 

SKL, staten, någon 

ska gå före”

”Vi behöver 

bredband”

”Tekniska problem –

törs vi lita på 

tekniken?”

”Oro bland 

personalen”

”Man har inte varit 

tvungen”

”trögt att samordna”







SISAB, Stockholm stad

Exempel

Effektivare 
fastighetsservice för 

skolorna – SISAB



Lexplore, Lidingö stad

Exempel

Bättre lärande för 

barnen i Lidingö –
Screening av läs- och 
skrivsvårigheter



Exempel

Livskvalitet för medborgarna i 

Stockholm och bättre arbetsmiljö för 
sophämtarna – smarta soptunnor



Exempel

Mer tid för medborgarna i Trelleborg –

ekonomiskt bistånd

Innan 

automatisering

Efter 

automatisering

Ärendetid 10 dagar 1 dygn max

Årsarbetskrafter 

i  handläggning

5 - 6 ca 2



Välfärden står inför stora utmaningar

Den demografiska utvecklingen utmanar ledarskapet 

då försörjningskvoten ökar till den högsta på hundra 

år

Finansiering

Sektorn kan inte rekrytera så många som behövs 

eftersom det inte finns tillräckligt med personer i 

arbetsför ålder på den svenska arbetsmarknaden

Kompetensförsörjning



Den mäktiga invånaren

1900-1960

1960-1990

1990-2010
2010 - ?

Age of the customer

Kraften kommer från att 

engagera sig 

tillsammans med 

egenmäktiga 

användare

Facebook, IBM, Best 

Buy, Apple et c

Age of information

Uppkopplade 

hemmadatorer och ”supply

chains” är de som 

kontrollerar info-flöden och 

dominerar marknaden

Toyota, Wal-

Mart, Meask, 

UPS

Age of Manufacturing

Masstillverkning gör 

industrigiganterna 

framgångsrika

Google, Amazon, 

American Express, 

E*trade

Age of distribution

Global handel och 

transportsystem är nyckel 

till distribution och tillväxt

Ford, Boeing, 

Volvo, Sony, GE





Det digitala ekosystemet

► Digitalisering kräver samarbete och 

standarder

► En sammanhållen digital förvaltning 

kräver rätt information till rätt person i 

rätt tid

► För att nå dit krävs gemensamma 

insatser



uthållighet kunskap förändringstryck
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Figur 7. Frekvens svar med ”Vet ej”.

31%
Genomsnittlig grad

av ”Vet ej”

i offentlig sektor

Kunskapsluckor



6 mål

3 mål3 mål

4 mål

Utveckling i en digital tid

www.skl.se sök: utveckling i en digital tid

http://www.skl.se/


Vad behövs för att bli världens bästa 
land på att dra nytta av Govtech?

Robust infra
Modeller för 

att skala

användar-

upplevelser
kompetens



Louise Callenberg
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Digital samverkan och förnyelse

10 års chef- och ledarerfarenhet av nationella organisationer mitt i effekterna 

av samhällsförändring. 

Teolog, intraprenör och förnyelseledare

Twitter: @louisecalle

LinkedIn: Louisecallenberg

Epost: louise.callenberg@skl.se

TACK!


