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FÖRORD 

_____________________________________________________________________________________________ 

Kunskap om omvärlden är väsentlig för att vi ska kunna förflytta oss mot 
vår vision och driva utveckling i riktning mot fastställda mål. Vi behöver 
ständigt fundera på vad våra invånare värderar och vad som påverkar oss 
för att kunna göra rätt saker och utvecklas på rätt sätt. Spaningen hjälper 
oss att bättre förstå och förutse framtida utmaningar och möjligheter. Den 
visar också vad vi behöver satsa på när vi fattar viktiga strategiska beslut. 
Världen ändrar sig hela tiden och det måste vi förhålla oss till. 

Framtiden kräver att vi ser och förstår dagens stora trender som den 
snabba urbaniseringen, en åldrande befolkning, klimatsituationen och den 
nya teknologin. I förlängningen handlar det om att skapa en grund för olika 
medvetna handlingsalternativ och att bygga en framtidskarta vi kan 
orientera oss efter.  

I den här spaningen ges en samlad beskrivning av drivkrafter och trender 
inom digitalisering som påverkar vår kommun. 

 

 

Malin Tinjan 
utvecklingsstrateg  
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INLEDNING 

_____________________________________________________________________________________________ 

Digitalisering ger oss helt nya förutsättningar och spelregler för att utveckla 
Kumla kommun. Utvecklingstakten går allt snabbare och medborgarnas beteende 
och förväntningar förändras i en utsträckning som vi inte har sett tidigare. 
Användandet av digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste faktorerna 
för kommunens förmåga att möta våra medborgares behov och effektivisera 
verksamheten. 

Digitalisering har inget egenvärde men är samtidigt en grundförutsättning och 
fungerar som en viktig möjliggörare. Genom att använda digitaliseringens 
möjligheter finns goda förutsättningar för verksamheter att bli mer effektiva 
samtidigt som vi ökar medborgarnyttan. Digitalisering ger också goda 
förutsättningar för att få en hållbar utveckling i samhället med fokus på välfärd, 
arbetsmarknad, konkurrenskraft och klimat. 

Kumla kommuns förmåga att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa 
nytta för medborgare är viktig för att upprätthålla och stärka medborgarnas 
förtroende. Globaliseringen ställer högre krav på en ökad digitalisering och det 
informationsutbyte som sker i kommunen behöver anpassas till detta. 

Syfte 
Omvärldsspaningen har två syften. Den ska fungera kunskapshöjande om vilka 
omvärldstrender och viktiga tilldragelser som påverkar eller kan komma att 
påverka Kumla fram till och med i första hand år 2020. Men spaningen ska också 
ge inspiration och grund för vårt arbete med att nå målen i Digitala Kumla 2025.  

Metod 
Utgångspunkten för denna spaning är studier av andra kommuners och offentliga 
verksamheters omvärldsanalyser, publikationer gjorda av organisationer som 
arbetar med trendsspaningar och nyheter inom digitaliseringsområdet. 
Rapporten bygger på första- och andrahandskällor och har tagits fram av 
kommunens utvecklingsstrateg som underlag för kommunens arbete med 
verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Samtliga anställda fick under 
en vecka möjligheten att kommentera och tycka till om omvärldsspaningen via 
kommunens intranät Kumlaportalen.  

Inledningsvis görs en trendspaning av de så kallade megatrender som råder, sen 
redovisas ett antal viktiga trender specifika för digitaliseringsområdet och 
därefter görs en spaning inom varje målområde i Digitala Kumla 2025. Till varje 
målområde följer ett antal frågor som kan fungera som diskussionsunderlag. Sist 
i rapporten finns ett exempel på en metod (TAIDA) som kan användas för att 
knyta ihop arbetet med vision, omvärldsspaning och handlingsplaner. 

Omvärldsspaningens roll 
Omvärldsspaningen är tänkt att fungera som underlag i kommunens strategiska 
planering eller som diskussionsunderlag i dialog med medarbetare eller 
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medborgare. I kommunens processledningsmodell finns omvärldsspaning med 
som en grundförutsättning för vår verksamhetsutveckling.  

Vad är en trend? 
Med en trend avses en förändring i omvärlden som det finns anledning att tro 
kommer fortleva en tid och som kommer att påverka sin omgivning och därmed 
vår kommun. En trend är synlig och uppenbar, den har en riktning (ökar eller 
minskar) och finns inom ett visst område. Trender kan vara både konkreta och 
abstrakta. Det finns också megatrender som avser större, globala, 
utvecklingslinjer som ofta har ett längre tidsperspektiv. 

Vad betyder digitalisering? 
Digitalisering innebär att vi ser digitalisering som en genomgripande och 
samhällsomvandlande process där användningen av informationsteknik (it) 
enbart är en av flera beståndsdelar. Det är en transformerande kraft som handlar 
om att röra sig från ett läge till ett annat. Det handlar om att omvandlas med helt 
nya förutsättningar för samhället och människan. I denna transformation spelar 
den digitala tekniken en avgörande roll, men en organisation som enbart 
fokuserar på teknik kommer inte att genomgå en digital transformation.  

Det finns tydliga samband mellan digitalisering och effektivitet. När vi talar om 
effektivitet pratar vi om intern och extern effektivitet. Med intern effektivitet 
avses utveckling inom den egna organisationens interna arbete och/eller 
processer. Detta i syfte att exempelvis skapa förutsättningar för att kunna 
åstadkomma mer, på ett snabbare och enklare sätt. Med extern effektivitet avses, 
förenklat uttryckt, en strävan efter att göra vardagen enklare för 
målgruppen/målgrupperna. 

Mål för Kumlas digitalisering 
För att stärka Kumla kommun har kommunfullmäktige antagit programmet 
Digitala Kumla 2025 med Digitalt först.  

Programmet ska bidra till att stärka styrning och samordning inom digital 
förvaltning och därigenom skapa en kommun som erbjuder: 

- en enklare vardag för medborgare 

- en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

- högre kvalitet och effektivare verksamhet. 

Digitalt först innebär att digitala tjänster ska vara kommunens förstahandsval, 
där det är möjligt och relevant, i kontakter med privatpersoner och företag. 

”Kumla är en modern kommun som möter medborgare och företagare och 
förenklar vardagen i livets alla skeden genom att tänka digitalt först.”1 

  

                                                           
1 Digitala Kumla 2025, s 3. 
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Megatrender är globala drivkrafter 
Vi börjar med att peka ut fem megatrender som tvingar fram förändring på ett 
övergripande sätt. Dessa megatrender driver utvecklingen framåt och påverkar 
hela världen, om än på olika sätt. Megatrenderna driver således på utveckling 
inom alla områden. Det gör att digitalisering ska ses utifrån ett horisontellt 
perspektiv som inte går att välja bort inom några områden i Kumla kommun. 

Globalisering 
Globalisering är ett av vår tids kännetecken. Människor, regioner och företag blir 
alltmer beroende av varandra genom internationellt samarbete, handel och 
resande. Flödet av tankar, idéer, varor, kapital och människor mellan världens 
länder ökar. Globaliseringen medför en kraftigt ökad konkurrensutsättning för 
våra företag och ställer ökade krav på att hänga med i utvecklingen. Denna 
hyperkonkurrens kan innebära att företag, som länge verkat på en trygg lokal 
marknad, snabbt kan bli utkonkurrerade på en global marknad.  

Men globaliseringen har saktat in och vi rör oss nu in i en långsammare fas. 
Tillverkning har börjat flyttas tillbaka till högkostnadsländer som ett resultat av 
stigande löner i framför allt Kina. Anledningen är dels att produktionen läggs så 
nära slutkonsumenterna som möjligt när skillnader i produktionsomkostnader 
minskar, dels att det finns synergieffekter att hämta av att förlägga utveckling och 
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produktion i närheten av varandra. Vissa menar att tilltagande automatisering 
och robotisering minskar efterfrågan på lågavlönad arbetskraft och därmed 
också behovet av långa globala distributionskedjor. 

Möjligheter eller svårigheter? 

 Det utbud och den service som efterfrågas av konsumenten kan se 
annorlunda ut när lokalt utbud ställs mot globala exempel och måttstockar. 
Samtidigt innebär det att kommunen får bättre möjligheter att jämföra sig 
med lyckade exempel utanför Sveriges gränser och inspireras av andra 
tillvägagångssätt och lösningar än de nuvarande. Dessa kan effektivisera 
verksamheten, samtidigt som en ansträngd kommunal ekonomi kan komma 
att leda till tvingande prioriteringar i utbudet. 

 Med migrationsströmmarna krävs insatser för att kommunicera svenska 
lagar och regler. Nyanlända behöver kontinuerligt få information om hur 
kommunen arbetar med olika frågor, utbud av tjänster, samt rättigheter och 
skyldigheter. Entreprenörer som tidigare verkat i en miljö med annan 
rättstradition och myndighetsutövning behöver information och stöd i 
förståelse av det svenska systemet. För de som har låga förväntningar på det 
offentliga utbudet behövs förtroendeskapande insatser. Genom 
medskapande finns möjligheter att anpassa kommunen efter nya 
erfarenheter och kunskap. 

 Det svenska språkets centrala roll i det svenska samhället kommer troligen 
att förändras i takt med att större antal migranter med andra modersmål 
bosätter sig i Sverige. Samtidigt fortsätter engelskan att ta stora kliv framåt 
som standardspråk inom många större företag, inom kulturen och bland 
unga. Detta påverkar på sikt den roll som svenska språket har som grund 
bland svenska myndigheter och i kommunens verksamheter.  

 I takt med att allt fler kulturer och bakgrunder tar plats i organisationen kan 
detta bland annat leda till förändrade ledighetsmönster och att 
schemaläggning kan påverkas mer än tidigare. 

Demografiska förändringar 
Världens befolkning har vuxit snabbt under de senaste årtiondena och förväntas 
öka till nära 10 miljarder fram till år 2050. Den största befolkningstillväxten 
förväntas i Afrika och Asien, med ökningar på 1 300 miljoner respektive 900 
miljoner invånare. I den motsatta ändan av skalan ligger Europa som enda 
kontinent där befolkningen väntas minska något. 

Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad 
livslängd medfört en allt äldre befolkning. Det leder till ett större behov av 
omsorg och vård, vilket sätter press på välfärdssystemen. Sverige står inför stora 
demografiska påfrestningar, men läget är annorlunda här än i många andra EU-
länder. I Sverige föds det förhållandevis många barn och vi har en historiskt 
snabb befolkningsökning genom en stor flyktinginvandring med många i 
förvärvsverksamma åldrar, vilket föryngrar befolkningen som helhet. Hur 
välfärdssystemen kommer att påverkas av de demografiska förändringarna beror 
i stor utsträckning på i vilken omfattning och takt som nyanlända kommer i 
arbete och kan bidra till finansieringen av välfärden. 
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År 2030 beräknas Sveriges folkmängd vara drygt 10,3 miljoner och den 
åldersgrupp som växer mest är den med personer över 65 år. Detta innebär att vi 
har ökande grupper med stora behov av särskild service, till exempel de ”äldre”. 
På lång sikt är det bra för ett lands ekonomi att ha balans mellan andelen 
personer i förvärvsaktiv ålder och andelelen unga och äldre som inte är 
förvärvsaktiva. Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, 
sjukvård och äldreomsorg varierar beroende på årskullarnas storlek.  

Kommunernas skatteintäkter väntas inte öka tillräckligt mycket för att kunna 
finansiera kommande kostnader för befolkningstillväxten och förändringarna i 
ålderssammansättning. Skälet är förändringar i befolkningsstrukturen som i sin 
tur påverkar sysselsättning och arbetslöshet. Grupper med hög sysselsättning 
väntas minska medan andra grupper med historiskt sätt lägre 
sysselsättningsnivåer ökar. De demografiska förändringarna leder till att 
kostnaderna ökar mer än intäkterna för kommunerna. För att behålla en 
långsiktigt god ekonomi behövs effektiviseringar av verksamhet, bromsad 
kostnadsutvecklingen och/eller höja skatten. 

Möjligheter eller svårigheter? 

 En följd av befolkningsföråldringen är att vi i större utsträckning måste 
fånga upp och tillgodogöra äldres kompetens och förmåga i samhället. 
Morgondagens äldre kommer att vilja leva ett aktivt och friskt liv högt 
upp i åldrarna och kan komma att ställa allt större krav på tjänster 
kopplade till detta. Många människor vill ha en aktiv ålderdom med stora 
möjligheter till individuella val kring till exempel boende, mobilitet och 
fritid. 

 Den förändrade demografin ställer stora krav på fler bostäder och 
kommunal service när kommunen måste kunna erbjuda en växande 
grupp barn och unga omsorg och utbildning. Samtidigt ökar antalet äldre 
som ställer ökade krav på trygghets- och välfärdstjänster. Krav på en 
utvidgad och bättre anpassad kommunalteknisk försörjning i form av 
vatten och avlopp, sophantering, elförsörjning och kommunikationer 
ställs parallellt i takt med att både befolkningen och boendetätheten ökar. 

 En effekt av befolkningsökningen är en ökad konkurrens om 
markanvändning inom kommunen. Det kan gälla värderingen mellan hur 
man ska prioritera bostäder, handel, service, industrier, logistik och 
jordbruk. En ökad befolkning kan även ge minskade möjligheter till 
rekreation när kommunen expanderar och vi samtidigt blir fler om 
existerande ytor. 

Värderingsförändringar 
Förändrade värderingar är främst en konsekvens av att nya generationer tar över 
efter de äldre generationerna. Globaliseringen och nya kommunikationstekniker 
har inneburit att idéer, kunskap, trender och även desinformation idag får 
snabbare spridning och når fler människor än tidigare och därför ser vi att 
förändrade värderingar uppkommer genom att vi blir påverkade av människor 
och skeenden utanför våra territoriella och kulturella gränser. Det innebär att 
variationer i värderingar mellan olika individer ur samma generation troligtvis 
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kommer att öka, men också att de globala variationerna kollektivt sett tenderar 
att bli mindre. 

Individen har de senaste decennierna fått större krav på, och möjligheter till, att 
fatta egna beslut i vardagen. Tilltron till hierarkiska system som politiska partier, 
skolan och kyrkan har minskat samtidigt som det blivit allt viktigare att 
förverkliga sig själv. Människor inrättar sig inte självklart i system som andra har 
byggt upp utan vill istället göra sina egna individuella val. Den ökade 
individualiseringen och en ökad kunskapsnivå bland invånarna driver upp 
kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster.  

Utvecklingen mot mer individorienterade värderingar har också skapat ett 
växande fokus på lycka, livskvalitet och självförverkligande, framför allt i den rika 
delen av världen. Detta har bidragit till en ökad efterfrågan på upplevelser, 
identitetsmarkörer och hållbarhet under de senaste årtiondena. Resultatet har 
varit en ökad konsumtion av bland annat resor, välbefinnande, kulturliv, 
smakupplevelser, statusprodukter samt ekologiska och miljösmarta lösningar 
och produkter. 

Det svenska samhället har under lång tid präglats av sekulära och rationella 
värderingar vilket kan vara en förklaring till denna utveckling. Samtidigt är det 
viktigt att komma ihåg att i majoriteten av världens länder är det traditioner, 
kollektivet och framför allt religionen som spelar en viktig roll i formandet av 
identiteten. Det finns dock en tydlig förskjutning mot en ökad individualisering 
runt om i världen som kan förklaras av ett ökat ekonomiskt oberoende för den 
enskilde individen. 
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Figur1. Värderingskarta 2015 från World Vaules Survey 

 

Möjligheter eller svårigheter? 

 De individorienterade värderingarna är starka i Sverige. Tillsammans 
med den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen i övrigt leder 
det till att människor ställer högre krav på kvalitet och tillgänglighet i 
individanpassade tjänster. Ökade förväntningar på att samhället ska lösa 
”mitt individuella problem” förändrar synen på kommunen som 
tjänsteleverantör. Invånare vill kunna påverka kommunens utbud och 
utformning av olika tjänster och har högre krav på tillgänglighet och 
service när det behövs. 

 Mer individorienterade värderingar har också lett till ett starkare fokus 
på självförverkligande och livskvalitet. När våra basbehov är 
tillgodosedda värderas fritid och upplevelser högre. Efterfrågan på 
upplevelser och kultur fortsätter att öka, vilket ger ökade möjligheter för 
kultur- och besöksnäringarna. 

 Missnöje med det kommunala utbudet leder redan idag till kollektiva 
och/eller privata lösningar. Med nya tekniska plattformar för 
kommunikation, transparens och organisation kan detta förväntas öka. 
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Klimatförändringar 
Vi lever på en planet med ändliga resurser. Världens befolkning växer och uttaget 
av naturresurser ökar i takt med att nya regioner skapar tillväxt och strävar mot 
ökat välstånd. För världen som helhet medför klimatförändringarna en ökning av 
katastrofer och kriser i form av översvämningar, torka, stormar, utslagna 
ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser samt människor på 
flykt.  

Detta leder i allt högre grad till att många av de centrala nyckelresurser som vi 
byggt vårt samhälle på redan i dag visar tydliga tecken på bristande tillgång eller 
att de blivit väsentligt kostsammare att utvinna. Fossila bränslen, metaller och 
mineral men även odlingsbar mark, färskvatten och fisk är alla aktuella exempel 
på naturtillgångar där bristen börjar göra sig påmind. Det är oundvikligt att 
länder, företag, organisationer och individer behöver förändra beteenden och 
vanor när det gäller transporter, matvanor, produktions- och 
konsumtionsmönster samt återvinning.  

Både de ideologiska och ekonomiska incitamenten att verka för mer resurssnål 
produktion, effektivare energianvändning, bättre materialåtervinning och 
smartare konsumtion är större än någonsin. Om världen misslyckas med att 
genomföra väsentliga begränsningar i utsläppen av växthusgaser inom de 
kommande årtiondena förväntas genomsnittstemperaturen på jorden att stiga 
med cirka 4 grader fram till 2100. De exakta effekterna av detta är svåra att 
förutsäga men det är tydligt att det kommer att i grunden förändra villkoren för 
livet på jorden.  

Ny teknik kommer sannolikt att spela en mycket viktig roll, både för att begränsa 
men också för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Företag och länder 
med kunskap och framförhållning kan dra ekonomisk fördel av utvecklingen 
genom att utveckla miljöteknik och miljökompetens. 

Möjligheter eller svårigheter? 

 Nya sätt att producera varor och ett förändrat konsumtionsmönster kan 
komma att minska trycket på ekosystemen. I dagsläget ses dock en hög 
och förväntad ökad användning av ändliga resurser, som specifika 
metaller, leda till ökat behov av återvinning och initiativ för omställning 
till cirkulär ekonomi på både global och lokal nivå. Trenden går mot ett 
tydligare producentansvar parallellt med en frivillig omställning till 
hållbara livscykler av produkter och tjänster utifrån kundefterfrågan. 
Tjänster byggda på delningsekonomi kommer troligen att öka för att 
använda resurser mer effektivt. 

 Klimatförändringarna medför ett ökat tryck på åtgärder för minskade 
utsläpp av växthusgaser. En stor utmaning är att på sikt ställa om mot ett 
fossilfritt trafiksystem. Kommunikationer och kollektivtrafik är en viktig 
del av detta, men även attitydförändring och underlättande i invånarnas 
vardag. Sektorer med hög miljöpåverkan idag inkluderar logistik och 
transport, som förväntas öka i takt med ökad e-handel och fortsatt 
globalisering. 
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 Utvecklingen har förvärrats av den snabba ekonomiska utvecklingen i 
världen under de senaste årtiondena. Samtidigt har forskare påvisat ett 
samband mellan materiellt välstånd och intresset för miljöfrågor. 
Teknikoptimister menar att pengar till miljöteknik kan lösa de stora 
utmaningarna medan andra betonar att beteendeförändringar är minst 
lika viktiga som ny teknik. 

Digitalisering  
Historiskt sett har det varit svårt att förutse hur nya tekniska och vetenskapliga 
landvinningar påverkar människors beteenden. Ofta ser vi inte konsekvenser 
förrän tekniken har funnits en tid. Många tekniska innovationer har haft en 
avgörande betydelse för människors liv genom att de påverkar beteenden på ett 
påtagligt sätt. Penicillin, elektricitet, flyg, television och datorer är sådana 
exempel. Ny teknik innebär att nya färdigheter och kunskaper efterfrågas 
samtidigt som annan kunskap blir föråldrad.  

Digitaliseringen är för sena 1900-talet och 2000-talet vad den industriella 
revolutionen var för 1800-talet och kommer att påverka framtiden minst lika 
kraftfullt. Vartannat jobb kommer vara möjligt att automatisera inom 20 år och 
inte bara låglöneyrken utan även högt kvalificerade yrken som kräver långa 
utbildningar. Det här är inte fiktion utan det är en utveckling som pågår idag och 
något vi inte kan hindra utan behöver anpassa oss till. 

Det finns en bred konsensus kring att teknikutvecklingen kommer att driva på 
och stöpa om stora delar av världen som vi känner till den idag. Fullständig 
digitalisering gör flöden av information och tjänster enklare och snabbare, med 
effektivisering och minskade kostnader som följd. Mobil teknik och digitala 
lösningar har redan gjort det möjligt för företag och organisationer att erbjuda en 
högre servicenivå än tidigare. 

Begrepp som bioteknik, artificiell intelligens, big data och nanoteknik har näsan 
alla hört talas om. När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i 
omvandlingen och just nu sker det omvälvande förändringar i samhället. Såväl 
arbetsmarknad som välfärdstjänster kommer att påverkas på en rad olika sätt.  

I dag kan vi konstatera att informations- och kommunikationsteknologin har haft 
stor inverkan på vårt sätt att leva, våra beteenden och våra värderingar. 
Information har på kort tid blivit ”var mans egendom”. Digitalt först är den nya 
synen på service och informationsutbyte och digitala arbetssätt i 
verksamhetsutvecklingen inom kommunal sektor kommer att prioriteras. IT-
utvecklingen har påverkat vårt sätt att mötas och kommunicera med varandra 
genom till exempel sociala medier, något som förväntas bidra till en stark 
förändring i hur medborgare vill kommunicera med myndigheter. Att öka 
möjligheten till digital delaktighet och uppkopplade invånare betyder inte alltid 
en besparing för kommunen, men kan samtidigt ses som en nödvändighet för att 
möta förväntningar och konkurrensfördel för att behålla både invånare och 
företagare i kommunen. 

Den digitala utvecklingen har förändrat och förändrar sättet vi kommunicerar på, 
umgås på, fritidsaktiviteter, arbete och studier. Vi kan effektivt kommunicera 
enkelt med varandra över hela världen. Kommunikationsteknologin möjliggör 
globala nätverksbyggen och med teknikens hjälp kan man snabbt väcka andra 
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”för sin sak”, fler blir delaktiga, idéer sprids allt fortare och innovationstakten 
ökar. Den har i grunden förändrat vårt liv och vi som kommun behöver reflektera 
över det och vår roll i den förändringen.  

Ständig uppkoppling till internet kommer snart vara en naturlig del för nästan 
alla medborgare. När som helst, var som helst och hur som kan man 
kommunicera med allt och alla. Den ökade användningen av mobil teknik innebär 
att fler produkter och tjänster blir omedelbart tillgängliga, lättare att använda 
och bättre anpassade efter den situation människor befinner sig i. Det driver på 
efterfrågan och utvecklingen av nya produkter och tjänster som minskar 
friktionen i vardagen och gör livet lättare. Resultatet är ökade förväntningar på 
god service och enkel behovstillfredsställelse bland medborgare och användare. 
Förväntningarna ökar på att en viss service alltid ska vara tillgänglig – den 
kommunala servicen ska finnas i fickan.  

IT-utvecklingen har också lett till att vi lättare kan välja var vi ska handla, när vi 
betalar räkningar och beställer resor. Även inom områden som transporter, 
bostäder och energi har teknikutvecklingen varit en starkt bidragande faktor till 
att skapa nya, smartare och effektivare lösningar. Enskilda personer och platser 
som inte lyckas anpassa sig och förändra sig i takt med den tekniska utvecklingen 
kan drabbas hårt. 

Möjligheter eller svårigheter? 

 Med fler digitala och uppkopplade tjänster och varor ökar den digitala 
sårbarheten, både på samhällsnivå och för individen. En förändrad 
brottslighet, med id-kapning, hackning, övertagande och styrning av 
saker såväl som tjänster är en trolig konsekvens. 

 Trots total bredbandsutvidgning och ökande smartphone-användande så 
tar inte alla samhällsgrupper del av utvecklingen och de nya 
möjligheterna. Anledningarna kan vara flera – en ökad kostnad att ta del, 
okunnighet, ovilja att ta del, språk- och/eller tillgänglighetssvårigheter. 
De grupper som frivilligt eller ofrivilligt inte tar del av teknikutvecklingen 
fullt ut riskerar att bli marginaliserade, vilket ger en polariserad 
utveckling inom samhället baserat på digital inkludering. 

 Möjligheterna med den nya tekniken leder till ökade krav och 
förväntningar på den kommunala servicen. En central utmaning blir att 
säkra att alla kan ta del av möjligheterna den ger. Med teknikutvecklingen 
förväntas invånare i större utsträckning själva hitta information och 
svara på frågor som tidigare skötts i direktkontakt med offentliga 
myndigheter. Står individen då utanför digitaliseringen ger det sämre 
service och större marginalisering. Om inte delaktigheten ökar riskerar 
nyttorna av satsningar på digitaliseringen bli lidande och följderna bli 
mer polarisering. 

 De digitala tjänsterna blir fler, bättre anpassade och omedelbart 
tillgängliga. Detta ger stor påverkan på både vårt arbete och vår fritid, 
men även hur vi förhåller oss till omvärlden. Digitaliseringen möjliggör 
större och strukturerade delningsekonomier, både i form av lokala 
initiativ och globala tjänster. Med fortsatta framsteg inom VR (virtual 
reality) och AR (augmented reality) kommer radikala förändringar i hur 
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vi använder och relaterar till tekniken, men suddar också ut gränserna 
mellan den digitala och fysiska världen. 

 Stiftelsen för strategisk forskning har i en rapport beskrivit hur hälften av 
alla nuvarande arbeten kan försvinna fram till 2035 till följd av 
teknikutvecklingen. I gengäld förväntas det skapas nya arbetstillfällen 
inom andra områden. Frågan blir om tillväxten av nya arbeten kommer 
att ske i samma takt som arbetsplatser försvinner. Omställningen ställer 
stora krav på utbildningssektorn att utbilda rätt kompetenser för 
morgondagens arbetsmarknad. Vissa forskare menar att utvecklingen 
inte nödvändigtvis utgör ett problem med tanke på den krympande 
arbetsstyrkan i många utvecklade länder och att utmaningen främst 
består i att se till att befolkningen får de kompetenser som efterfrågas i 
framtiden. En annan fråga gäller i vilken grad samhället kommer 
efterfråga och accepterar automatisering. Redan idag är piloter i det 
närmaste överflödiga men är flygpassagerarna beredda att låta datorn 
helt ersätta piloterna? 
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Ny myndighet för digitalisering 

Sverige får en ny myndighet för digitalisering i september 2018, den så kallade 
Digitaliseringsmyndigheten. Uppdraget är att bistå regeringen med underlag för 
utvecklingen av digitalisering och it inom den offentliga sektorn. Myndigheten 
ska verka för en ökad digitalisering av offentlig sektor och ska bl.a. analysera och 
följa upp utvecklingen på området och utifrån dessa analyser identifiera 
förvaltningsgemensamma områden där digitaliseringen kan resultera i mervärde 
eller innebära utmaningar. 

Myndigheten ska: 

 samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital 
infrastruktur för den offentliga sektorn, samt främja användningen av 
denna. Exempelvis handlar det om att öka standardiseringen av hur den 
offentliga sektorn utbyter information för ökad effektivitet och 
innovation, samt att alla som behöver får tillgång till enkla och säkra e-
legitimationer för att kunna ta del av den digitala offentliga servicen. 

 verka för en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, 
genom att bl.a. främja tillgängliggörandet av öppna data samt främja 
öppen och datadriven innovation i den offentliga sektorn. 

 samordna och stödja den offentliga sektorns arbete med användardriven 
verksamhetsutveckling. I detta ingår bl.a. stöd i samband med digitala 
investeringar. 
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VIKTIGA TRENDER INOM DIGITALISERING 

_____________________________________________________________________________________________ 

Digital infrastruktur 
En väl utbyggd och fungerade digital infrastruktur är själva grunden för all digital 
utveckling. Med digital infrastruktur avses de olika tekniska förutsättningar som 
krävs för att möjliggöra digitalisering. Den mest grundläggande nivån är 
bredbandsutbyggnaden och invånarnas och kommunens tillgång till snabbt 
bredband. Bredband kommer att få en allt större betydelse för att bära de digitala 
tjänster som offentlig sektor utvecklar och tillhandahåller inom välfärdsområdet. 
Den förväntade kraftiga tillväxten av digital teknik för vård och omsorg i hemmet 
kommer att ställa krav på tillgång och likvärdiga möjligheter till digital 
kommunikation. Motsvarande utveckling finns även i skolans värld. 

Det snabbt ökande behovet av bandbredd är en utveckling som drivs på i ett 
växelspel mellan en utveckling av nya tjänster, förändrade användarbeteenden 
och en teknisk utveckling. Idag förväntar sig kommunens invånare i allt högre 
utsträckning att, var de än befinner sig, ha tillgång till samma information, 
samma tjänster och likvärdiga möjligheter till kommunikation.  

Motsvarande förväntningar finns i näringslivet och är en viktig 
grundförutsättning för att regionen ska uppfattas som en attraktiv plats att 
utveckla och pröva nya digitala tjänster och produkter i. Bredbandsutbyggnaden 
kan bidra till att öka den ekonomiska attraktiviteten i glesbygdsområden och 
möjliggör att människor kan bo hemma längre. Samhällsekonomiskt räknat 
uppskattas bredbandstillgänglighet generera en högre intäkt än kostnad. För 
varje investerad krona är den förväntade avkastningen på fem år 1,5 kronor.  

Efter dagens 4G nät kommer den femte generationens mobilnät, 5G, som handlar 
om mer än högre hastighet, större kapacitet och kortare svarstider. Fokus denna 
gång är inte hushållen, även om de kommer att kunna dra nytta av de nya 
funktionerna i allt från distanssjukvård till realtidsspel med mycket hög kvalitet, 
utan 5G utvecklas i första hand för industri och samhälle. 5G kan definieras som 
intelligent trådlös teknik som kan koppla samman hela världen utan gränser. 

Uppgradering av den mobila infrastrukturen kommer att kräva omfattande 
investeringar och ny teknik blir snabbt gammal. Det är en ekonomisk utmaning 
att ständigt ligga i den tekniska frontlinjen samtidigt som det är en förutsättning 
för att delta i konkurrensen och fullt ut ta del av digitaliseringens möjligheter. 
Utbyggnaden och utvecklingen av den digitala infrastrukturen måste harmoniera 
med planeringen av övrig infrastruktur och stadsbyggnad. Det finns exempelvis 
ofta brister i täckning inomhus i nyproducerade byggnader. 

I Kumla kommun har ca 58 procent av befolkningen tillgång till trådbundet 
bredband, 64 procent har tillgång till en internethastighet med minst 100 
Mbit/sek och 100 procent har tillgång till bredband via 4G nätet. 2 

                                                           
2 År 2017, källa: bredbandskartan.se 
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Big data och öppna data 
Big data är den mängd ostrukturerad data som skapas då människor interagerar 
online. Allt från e-post, resor och inlägg i sociala media m.m. Det handlar om all 
genererad data sammantaget. Denna mängd information ökar med en unik 
hastighet vilket gör att hastigheten på tillväxten är svårgreppbar för många 
organisationer och individer. De flesta förväntar sig helt enkelt att hastigheten 
ska fortsätta i samma takt som hittills vilket inte är sant. Medicinsk data 
förväntas exempelvis fördubblas var 73:e dag år 2020. Den stora ökningen av big 
data gör att man numera pratar mer om smart data, dvs data som går att använda 
för ett visst syfte. En sätt att använda big data smartare är genom artificiell 
intelligens (AI).  

Öppen data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, 
återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och 
vidarelicensiering. Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av 
och vidareanvända information från den offentliga förvaltningen förbättras 
möjligheterna till ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Arbetet med 
öppna data driver även på kvalitetsarbete och förbättrar förutsättningarna för 
tillväxt genom att driva på marknaden för informationstjänster. 

Genom öppna data kan kommunen bidra till att skapa digitala tjänster och på så 
sätt förbättra servicen till invånare. För att skapa förutsättningar för innovation, 
tillväxt och transparens måste kommunen i samverkan med regionens 
kommuner arbeta med att underlätta för att publicera information i form av 
öppna data. Utmaningen blir att samordna publiceringen av data för att skapa en 
regional informationsmarknad tillräckligt stor för att vara intressant för 
marknaden att använda. Det finns också behov av att förädla datan innan den 
delas med exempelvis algoritmer som tar hänsyn till begränsningar i GDPR.  

Artificiell intelligens (AI) 
Maskininlärning är ett begrepp som ofta används i samband med eller istället för 
artificiell intelligens. Det innebär att ett program lär sig att ta in och dra 
slutsatser utifrån stora mängder data. Det kan vara data från forskning, artiklar 
och beslut och ibland på olika språk. Det kan också vara bilder, ostrukturerad 
information från sociala medier liksom kunskap om sakers och människors 
fysiska placering och rörelsemönster, video och ljud. Ett program får uppgifter att 
lösa och vartefter programmet utför sina uppgifter lär den sig vad som ger de 
bästa utfallen och på så vis förbättrar sig maskinen successivt ju mer den arbetar, 
den blir så att säga självlärande.  

Inom välfärden har beslutstöd baserat på artificiell intelligens börjat användas. 
Ofta utgör stödet en del av processen att fatta beslut om diagnoser eller 
behandling, följt av diskussioner och avväganden av professionell personal som 
fattar det slutgiltiga beslutet. På utbildningsområdet används artificiell 
intelligens framförallt i form av så kallat adaptivt lärande. Intelligenta 
mjukvaruprogram i datorn lär sig hur en individ lär sig och anpassar sitt 
utbildningsinnehåll och sin feedback till den enskilda individen. För eleven 
innebär det att hen kan mötas och få stöd och utmaningar på den nivå hen 
befinner sig. Elevens lärande kan därmed fördjupas på ett annat sätt än när 
utbildningsinnehållet är det samma för alla elever. Eleverna kan också bli mer 
engagerade när uppgifterna ger dem utmaningar på den nivå där de befinner sig. 
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Automatisering 
Automatisering ska ställas mot arbete utfört av en människa dvs att istället för att 
en människa gör en arbetsuppgift så kan en maskin göra den istället. Oftast 
handlar det i första läget om att automatisera delar av en process. Alla 
rutinartade arbetsuppgifter kan digitaliseras, automatiseras, eller utföras av 
robotar, vilket ger en bättre service till en lägre kostnad och frigör arbetskraft till 
de arbetsuppgifter som inte kan automatiseras. Det innebär i sin tur att vi kan 
använda personal för de arbetsuppgifter som specifikt kräver mänsklig kontakt.  

Många kommuner har kommit igång med robothandläggning (RPA) och ännu 
flera är på väg in i ett sådant arbete. I några kommuner använder hemtjänsten en 
handläggarrobot. Systemet med handläggarrobot ökar tillgängligheten för 
invånare, ger snabbare service och ökad självständigheten. Systemet 
effektiviserar också handläggningsprocessen och frigör tid för handläggare. När 
automatiserad handläggning införs så får medarbetare tid till de sökande och till 
att vara mer proaktiva och jobba förebyggande.  

Öppna APIer 
Öppna integrationsprofiler eller APIer möjliggör för olika system och 
applikationer att koppla ihop sig för att få tillgång till information och utbyta 
information med varandra. Behovet av detta har ökat stort inom hela samhället 
och har revolutionerat många branscher och i dag talas det om API-ekonomier 
och integrationsgränssnitt (API:er) har blivit en viktig förutsättning för 
kommunen och dess verksamhetsutveckling för att effektivisera. Landsting, 
regioner, kommuner och näringsliv behöver samverka och hitta tydliga API-
strategier. Målet är att på ett effektivt sätt utnyttja den innovationskraft som 
finns på marknaden genom att ge olika aktörer möjlighet att utveckla 
applikationer och tjänster som skapar värde för invånare och medarbetare och 
som ger tillgång till rätt information vid rätt tid utifrån gällande lagrum. Att 
kravställa öppna APIer och standarder vid upphandling är en förutsättning för att 
kommunen ska kunna ta nästa steg och integrera sina system.  

Blockchain 
Blockkedjetekniken var tidigare mest intressant för den finansiella sektorn men 
de potentiella användningsområdena är betydligt bredare och nu talas det allt 
oftare om att låta tekniken hantera till exempel identifieringar och lösningar 
inom exempelvis hälso- och sjukvård. Den så kallade blockkedjetekniken 
(blockchain) fungerar som en öppen lista eller en liggare, där alla transaktioner 
som görs lagras på de datorer som är med på listan.  

Användarna kan utifrån en automatiserad integritetslösning lita på den 
datahantering som görs. Blockkedjetekniken kan garantera icke-kopierbara 
digitala original, säkerställa att digitala filer inte har ändrats eller manipulerats 
och möjliggör att med säkerhet att förutbestämda processer och 
auktorisationsflöden har följts.  

Bedömningen är att blockkedjeteknologin är den länk som fattas för att skapa 
tekniska förutsättningar kring skalbarhet, integritetslösningar och förtroende i 
den alltmer uppkopplade världen som ofta kallas ”sakernas internet” (Internet of 
Things). I en värld bestående av miljarder uppkopplade prylar inom hälsa, vård 
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och trygghet kan blockkedjetillämpningar bidra med transaktioner och 
samordning mellan uppkopplade enheter i ett säkrare ekosystem. 

Ett exempel där vi kan tillämpa blockkedjeteknik är för fastighetsöverlåtelser. 
Med tidigare tekniska lösningar litar vi inte på att digitala signaturer och 
kontrakt verkligen är säkra och inte kan manipuleras. Processen vid ett 
fastighetsköp är därför mycket omständlig och innefattar många dokument och 
processer såsom köpekontrakt, skuldebrev, köpebrev, depositionsavtal, 
objektsbeskrivning, utdrag ur fastighetsregistret med flera. Dokument behöver 
signeras, postas och lagras och processen tar tid och blir omständlig. Processen 
skulle kunna bli helt digital och säker med hjälp av blockkedjeteknik.  

Internet of Things 
Internet of Things (sakernas internet) är saker som har inbyggd elektronik och 
internetuppkoppling, exempelvis hushållsapparater, kläder, accessoarer men 
också maskiner, farkoster och byggnader. Via ett nätverk kopplar dessa enheter 
upp sig och talar och samarbetar med varandra. Nätverket gör att sakerna kan 
kontrolleras och att den fysiska världen integreras med datasystem. Med 
sakernas internet som innehåller sensorer och ställdon kan vi få intelligenta hus, 
smarta elnät och transportsystem och till sist den smarta staden. Allt som har en 
nytta av att vara uppkopplat till internet kommer att vara det i framtiden och det 
är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Vi kommer att se dörrar som 
öppnar sig för hantverkaren när du inte är hemma, element som följer 
väderprognosen och anpassar sin förbrukning och mobilen kommer vara navet.  

År 2020 beräknas sakernas internet bestå av mellan 21-50 miljarder saker. I 
Sverige beräknas det finnas mer än 100 smarta saker per 100 invånare år 2020.  

3D-skrivarteknik 
En 3D-skrivare skriver ut saker i 3D-format utifrån en ritning. Skrivaren kan 
skriva ut olika material och storlekar. Det är idag möjligt för nästan vem som 
helst att återskapa något eller producera en prototyp av en innovation genom att 
själv skriva ut den med en 3D-skrivare. Vanligast är att skriva ut saker i plast-
material och här finns reservdelar, smycken, pistoldelar och annat redan på 
marknaden. Möjligheterna med 3D-skrivarna är egentligen bara begränsade av 
själva skrivaren. Det går att skriva ut mindre hus från grunden, bilar, 
musikinstrument och inom bioteknik kommer nu utskrifter av konstgjorda öron 
och näsor som består av mänskliga celler. Mediciner, kött och kläder kan skrivas 
ut och sannolikt kommer 3D-skrivare för biomaterial vara standard i framtidens 
operationssalar.  

Virtual reality och augmented reality 
Virtual reality (VR) handlar om en virtuell verklighet som är 100 % simulerad 
och som kan ses med hjälp av så kallade VR-glasögon. Genom att lura hjärnan så 
tror den att ögonen tittar på en fullständigt tredimensionell värld istället för 
platta bilder. Ibland kompletteras dessa glasögon med att stimulera flera sinnen 
som ljud, att spruta ut lukt eller simulera blåst. Hjärnan tror att det som händer 
är på riktigt och VR går att använda inom en mängd områden. Vanligast är spel 
och att uppleva spännande resmål men numera kommer VR inom alla områden 
främst inom utbildningssektorn och vården. Försök görs med att träna soldater i 
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farliga situationer, bota anorexi och för sjukvårdspersonal att öva på operationer 
men VR används också som smärtlindrande behandling på patienter.  

Till skillnad mot VR så befinner sig augmented reality (AR) i vår verklighet men 
man lägger på ett digitalt filter. Det handlar om att sudda ut gränsen mellan 
verklighet och en digital värld och man lägger på digitala effekter för att få en 
förstärkt verklighet. Spelet Pokemon är ett exempel på augumented reality där 
Pokémon-figurerna dyker upp i vår verkliga omgivning.  
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PÅ SPANING EFTER DIGITALA KUMLA 2025 

_____________________________________________________________________________________________ 

Programmet Digitala Kumla 2025 ger oss en gemensam målbild av 
digitaliseringsfrågorna i Kumla kommun där syftet är att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter.  

Nedan görs omvärldsspaningar inom de åtta målområden som finns i Digitala 
Kumla 2025. 

Demokrati och dialog 
Spaning 

Genom att vi kommer att vara ständigt uppkopplade kommer också 
medborgarnas krav på att kunna möta kommunen där man själv vill och när man 
har tid att öka. Medborgarna förväntar sig att kommunen finns på alla etablerade 
sociala medier och håller sig uppdaterade om nya kommunikationskanaler. En 
förutsättning är att kommunen för en dialog i realtid med medborgare samtidigt 
som vi klarar lagstiftarens krav på skydd av personuppgifter, diarieföring av 
allmänna handling samt gallring eller arkivering av ärenden oavsett medium.  

Att engagera invånaren är en viktig del av demokratiuppdraget och kommunens 
traditionella kanaler för inflytande för invånarna, till exempel medborgarförslag, 
kommer inte längre att räcka till. Vi kommer att behöva komplettera gamla sätt 
med nya kanaler och metoder som tar hänsyn till människors vanor och sociala 
mönster. Framtidens kommunikatör kommer att behöva lägga mer tid på analys 
än tidigare och ha fokus på att avgränsa flödet av information, skapa strukturer 
för informationshantering, hjälpa människor att själva söka fakta och skapa nytta 
i de forum som vi skapat för dialog och service. 

Våra nuvarande och befintliga dialogformer med invånare bör skyndsamt 
digitaliseras för att kunna skapa ett större engagemang. Exempelvis planläggning 
av parkanläggningar, utveckling av kommunen och liknande uppgifter där 
invånarna har stort intresse i utformningen. En ökad transparens mot invånaren 
är möjlig genom att tillgängliggöra mycket av informationen som öppna data.  

Med fler kanaler för påverkan förväntas delaktigheten för invånare och andra 
aktörer i de kommunala processerna att öka. Medborgarna förväntas bli mer 
medskapande i utformningen av kommunens tjänster. I skärningspunkten mellan 
ökad standardisering av stora flöden och ökad anpassning till individuella krav 
finns en stor utmaning. Hänsyn behöver också tas till grupper som på egen hand 
har svårigheter att föra sin talan, så som vissa funktionsnedsatta, personer med 
missbruk och personer med psykisk ohälsa. 

I takt med vår teknik- och generationsväxling hämtar allt fler information och 
nyheter på nya sätt och när läsarna söker sig till nätet följer annonsörerna efter. 
Där möter e-tidningarna konkurrens från t.ex. Google och Facebooks plattformar, 
där information och annonser styrs utifrån läsarnas sökvanor och skapar så 
kallade filterbubblor. Även e-tidningar har följt efter och skapat möjligheter för 
personliga intressen och flöden. En företeelse är så kallade nättroll, det vill säga 
enskilda personer eller organiserade trollfabriker med politiska syften som 
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sprider fejkade nyheter och som kommunicerar med hjälp av påhittade personer 
för att provocera, sprida desinformation eller skapa opinion i en viss riktning.  

Många lokala nyhetsredaktioner har tvingats lägga ned och allt fler kommuner 
riskerar att hamna i medieskugga. Granskningen av makten uteblir och 
befolkningen får inga lokala nyheter alls med undantag från enstaka negativa 
händelser som uppmärksammas regionalt eller nationellt. De positiva nyheterna 
eller nyheter som uppmärksammar lokala händelser i det lilla riskerar att 
försvinna.  

För att förbättra den interna kommunikationen och ge adekvat 
samhällsinformation har många kommuner (främst större) börjat anställa 
journalister och bygga upp egna kommunikationsavdelningar. Nya digitala 
plattformar gör det möjligt för offentlig sektor att kostnadseffektivt jobba med 
kommunikation i egna kanaler och på så sätt förebyggande möta medborgarnas 
behov av information. 

Frågor: 

 Hur kommunicerar vi med media och medborgare om våra 
förutsättningar och kommunens prioriteringar? 

 Hur tar vi tillvara kunskap och erfarenhet hos  medborgare och 
företagare för att utveckla verksamheten? 

 Hur ser mediabevakningen ut i Kumla kommun?  

 Vad gör vi i kommunen när vi blivit utsatt för felaktiga ”fakta”? 

 Ett positivt exempel på medborgardialog är när Facebook används för att 
lokalisera skador på vattenledningar men sociala medier kan också 
användas för att hänga ut förtroendevalda och tjänstepersoner vilket kan 
leda till förtal och hot. Vilka möjligheter och hinder ser du med 
kommunens arbete med sociala medier? 

 Hur tillmötesgår vi fler målgruppers behov av anpassning av exempelvis 
språk och tillgänglighet? 

 Hur stärker kommunen demokratin i samhället när alltmer information  
och åsikter sprids inom avgränsade filterbubblor med likasinnade? 

Service och tillgänglighet 
Spaning 

En växande spridning och användning av mobil teknik och digitala lösningar gör 
att Kumlaborna i högre grad än tidigare förväntar sig enkla, omedelbara och 
situationsanpassade lösningar för deras behov. Det får konsekvenser för hur bra 
man upplever att kommunens verksamheter är liksom upplevelsen av hur det är 
att leva och bo i staden. Det ställer ökade krav på kommunens tjänster och 
produkter. Tillgången till tydlig, uppdaterad och relevant information om 
barnomsorg, skola, äldreomsorg, sociala frågor, boende och byggande, men även 
om hur olika handläggnings-, tillstånds- och ansökningsförfaranden är 
utformade, blir allt viktigare. Att kunna få kontakt via e-post och sociala medier 
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och sköta flertalet av sina kommunala ärenden via smarta och heltäckande e-
tjänster ser invånare och företagare som allt mer självklart. 

Kommunen behöver vidareutveckla sitt berättande och gestalta det man gör och 
planerar. Kommunen behöver utveckla och höja ambitionsnivån för sin digitala 
närvaro och sina digitala tjänster. Kommunen behöver intressera sig för, öppna 
upp och involvera sina målgrupper i sitt utvecklingsarbete vid till exempel webb- 
och e-tjänsteutveckling. 

Många av kommunens verksamheter har funnits under lång tid, vilket innebär en 
kontinuerlig utmaning i att förnya traditionella strukturer och arbetssätt för att 
spegla samhällsutvecklingen och framtidens krav och förväntningar. För att 
underlätta användandet av kommunens digitala tjänster behöver många system 
utvecklas och integreras med varandra, både inom och över existerande 
förvaltningsgränser.  

Processtänkande är ett sätt att se helheten och bryta stuprören. Kraven på att se 
hela bilden ökar och att vårt arbete och vår analys sker på tvären. Samtidigt finns 
ökade förväntningar från medborgare och företagare på en väg in, inte bara i 
kommunkoncernen, utan även till olika offentliga aktörer. Det handlar om att vi 
måste bli bättre på tydlighet, transparens och samarbete mellan 
kärnverksamheter och servicefunktioner. Som medborgare vill du bara behöva 
lämna dina uppgifter en gång.  

Ökad tillgång till stora mängder information (big data) ger möjlighet till att 
utforma smartare, kundnära tjänster förankrade på människors faktiska val. 
Samtidigt finns ökade krav på integritetsskydd. En kontinuerlig utmaning 
kommer att vara att skapa hållbara verifierade certifieringar och trygg 
kommunikation mellan medborgare och staden. 

Kostnaderna i kommuner och landsting har länge ökat snabbare än vad 
befolkningsutvecklingen kan förklara. Trots att många reformer har genomförts 
som i flera avseenden förbättrat välfärden påverkas bilden mest av det som 
fungerar mindre bra. Genom det missnöje som skapas ökar också 
förväntningarna på nya reformer och lösningar. Det finns alltid ett 
samhällsproblem som måste åtgärdas, en orättvisa som måste överbryggas och 
service som kan bli bättre. Parallellt med stigande förväntningar på välfärden ser 
vi att det finns de som inte ställer några krav alls och har låga förväntningar på 
kommuner och landsting. Risken att den som ropar högst också får mest. 

Frågor: 

 Hur balanseras bäst individuella rättigheter och en solidarisk fördelning 
av välfärdens resurser? Finns det effektiviseringar som kan göras med 
teknikens hjälp? 

 Hur kan man öka engagemanget och ansvarstagandet för våra 
gemensamma resurser?  

 Vad är realistiska förväntningar i framtiden?  
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 En allt större del av informationsinhämtning och kommunikation på 
webben sköts idag via mobiltelefoner. Hur tar Kumla kommun höjd för 
det i kommunikationen med boende och besökare. 

 Vad tycker du är Kumlas varumärkeslöfte? 

 På vilket sätt märks det i ditt ledarskap att du som chef premierar 
medborgarfokus och ett bra bemötande? 

 Service, bemötande och samverkan är något som måste genomsyra 
samtliga verksamheter och varje unikt kundmöte och som handlar om 
förhållningssätt och kultur. Tycker du att det är en prioriterad fråga i din 
arbetsgrupp, i de processer som du jobbar i och i hela organisationen? 

 Hur skiljer sig dina förväntningar och krav på service och tillgänglighet i 
ditt privata jag och när du representerar kommunen? 

 De stora utmaningarna är inte verktyg, eller ökat teknikstöd utan en 
förändring av förvaltningskulturen i grunden. Ökad samverkan över 
förvaltningar och verksamheter är en förutsättning, liksom samverkan 
över myndighetsgränser. Organisatoriska aspekter i hur kommunen 
hanterar flödet av ärenden och frågor tillsammans med invånare och 
andra aktörer är en avgörande framgångsfaktor. Har vi ett arbetssätt som 
gör att vi kan samverka i större omfattning än idag? 

Folkhälsa, vård och omsorg 
Spaning 

Med en åldrande befolkning skenar utgifterna för hälso- och sjukvård på sikt. 
Stora förhoppningar finns på att framsteg inom bioteknik, it och robotteknik kan 
sänka kostnaderna och samtidigt ge mer individanpassade lösningar som 
underlättar för den enskilde att vara delaktig i sin egen vård och omsorg, stödjer 
kontakten mellan den enskilde och verksamheterna samt tillhandahåller 
effektivare stödsystem för medarbetarna i verksamheterna.  

Men den ökade digitaliseringen ställer också krav på att våra medborgare tar ett 
större ansvar och är mer aktiva i sin egen vård och omsorg. Konsultationer och 
vissa provtagningar kommer att ske med hjälp av digital teknik och framtidens 
välfärdsteknik kommer användas av personen själv, en närstående, personal eller 
någon annan i personens närhet. Den kommer att ges som bistånd, förskrivas 
som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.  

Välfärdstekniken kommer också ställa nya krav på den personal som utför vård 
och omsorg, till exempel i att stödja, motivera och instruera brukare i 
användandet av tekniken. En ökad digitalisering bedöms kunna ha god effekt på 
arbetsmiljön och skapa förutsättningar att hantera de svårigheter med 
personalförsörjning som finns och som bedöms komma att förvärras. Till 
exempel kan tryckkänsliga golv larma när någon fallit på sitt rum vilket gör att 
mindre tid behöver läggas på tillsyn och större fokus kan läggas på omvårdnad. 
På sikt är det snarare vara vår vilja att använda teknik som sätter gränserna och 
inte teknikens möjligheter. 
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Artificiell intelligens med exempelvis digitalt diagnosstöd för läkare leder till att 
vi snart har ”digitala doktorer” med en enorm inlärningskapacitet och förmåga 
att fånga upp de senaste vetenskapliga rönen, systematisera och analysera 
patientens sjukdomshistoria och att ställa diagnos. En framgångsfaktor för en 
lyckad automatisering är dock att ledningen i kommunen kan peka ut mål för 
resan, ha en plan för personalomställningen, veta i vilken ordning piloter kan 
göras osv.  

Ett område som är under stark utveckling är e-hemtjänst. E-hemtjänst innebär 
större valfrihet och självständighet för dem som inte vill ha hemtjänstpersonal 
hemma hos sig, men som behöver sin trygghet säkrad. Med hjälp av e- hemtjänst-
tekniken kan de äldre också enkelt hålla kontakt med anhöriga oavsett avstånd. 
Det minskar hemtjänst-transporterna och ger möjlighet att använda personalen 
effektivt där den behövs bäst. Det går exempelvis att utföra fem tillsynsärenden 
från kontoret i stället för en hemma hos en brukare, vilket frigör resurser. 
Aktuella funktioner är bildtelefoni, informations- och meddelandehantering samt 
nattillsyn via kamera. Stödet ges utifrån individens förutsättningar, behov och 
önskemål. Tekniskt sett är vi bara i början. Sensorer blir ett stort nästa steg som 
kommer att möjliggöra tillsyn precis när och på det sätt som det behövs.  

VR används redan idag i flera verksamheter runtom i Sverige. Vi ser äldre 
använda VR-glasögon för att besöka Modern Tate i London, se en konsert eller 
åka bergochdalbana fast man är sängliggande.  

Frågor: 

 Kylskåp som beställer hem mat när den tar slut, speglar som påminner 
om medicin eller kollar att man klivit upp ur sängen och toaletter som 
analyserar medicinska data. Vet vi vilka produkter och tjänster vi ska 
välja för att få störst nytta? 

 Har vi koll på legala hinder och frågor om integritet för att kunna utveckla 
e-hälsoområdet effektivt? 

 Har vi en strategi för att presentera välfärdsteknologi för våra brukare så 
de blir motiverade och att de ger sitt samtycke till att den används? 

 Har medarbetare i Kumla kommun tillräcklig kunskap för att ge stöd och 
instruktioner till brukarna om våra produkter och tjänster? 

 Finns kompetensutvecklingsplaner så att personalen har rätt kompetens 
för att utföra sitt jobb och fortsätter att utvecklas i takt med tekniken? 

Utbildning och livslångt lärande 
Spaning 

Digitalisering är en faktor som kommer att påverkar utbildningssystemet starkt 
de närmaste åren. För barn och elever är den digitala världen en naturlig och 
viktig del av vardagen. De använder digitala verktyg för att skapa nätverk, 
kommunicera, producera och inhämta information. De är inte enbart 
konsumenter utan också producenter av digitala medier av olika slag. 
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Skolan står inför en digital metamorfos. Skolor blev snarare sämre när läsplattor 
delades ut till elever utan eftertanke. De surfade på annat, helt enkelt. Samtidigt 
finns gott stöd för att de bästa digitala lärplattformarna skulle lyckas mycket 
bättre, i synnerhet i formen flippat klassrum. Behovet av kompetensutveckling 
för att hantera de digitala verktygen som lärresurser i undervisningen är ett 
angeläget utvecklingsområde.  

Digitala lärplattformar kan förmedla materialet välstrukturerat och pedagogiskt 
och är mycket flexibelt. En dyslektiker kan välja att lyssna mer, en nyanländ kan 
byta språk. Användningen av artificiell intelligens som utrustar robotar med 
människolika förmågor och kunskaper, som t ex inlärning, naturlig 
språkbearbetning och förmåga att argumentera och resonera kommer att öka i 
skolans värld.  

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 
kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, 
d.v.s. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 
redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 
samarbetsnätverk via Internet. Med de rätta tekniska förutsättningarna och rätt 
stöttning av lärare och elever kan Kumlas skolor bli visionära läroinrättningar 
där eleverna lär sig på ett lustfyllt och modernt sätt. För att lyckas med detta, och 
rusta nästa generations samhällsmedborgare, krävs en flexibel infrastruktur som 
stödjer användande av olika slags digitala lärverktyg tillsammans med en 
välutbildad pedagogisk personal. Detta är den absolut viktigaste nyckeln för 
framgång i IT-satsningen och kräver öppna och tillgängliga nätverk för alla som 
verkar i skolan. 

Teknikutvecklingen ställer stora krav på utbildningssektorn i att utbilda rätt 
kompetenser för morgondagens arbetsmarknad. Utmaningen står i att anpassa 
sig till en föränderlig och oviss arbetsmarknad med ändrade kompetensbehov, 
både för unga som ska in på arbetsmarknaden och för äldre som behöver 
kompetensutvecklas. Även om många arbetsuppgifter automatiseras och 
artificiell intelligens sprider sig så krävs kompetens för att hantera, anpassa och 
utveckla tekniken och dess möjligheter. 

När arbetsmarknaden förändras, även för kvalificerade yrken, blir förmågan att 
kunna ställa om och byta karriärväg viktig. De utbildningar som erbjuds behöver 
vara anpassade till den nya arbetsmarknaden och den kunskap som efterfrågas. 
Synen på lärandet kommer att förändras, när kompetens snarare kommer att 
betraktas som en livslång process snarare än något som hanteras under en 
begränsad period. Möjligheten att kunna lära för livet blir en framgångsfaktor. 
Både skolan och andra verksamheter i Kumla behöver möta denna nya 
verklighet. 

Digitaliseringen möjliggör en modernisering av utbildningssystemet med ett 
större och mer diversifierat utbildningsutbud, även på orter som inte har 
högskolor och universitet. En utveckling mot ett mer diversifierat och flexibelt 
utbildningsutbud inom högre utbildning medför att synen på och formerna för 
hur kunskap inhämtas förändras. Flexibel nätbaserad utbildning bidrar både till 
att öka möjligheterna att studera oavsett var eleven/studenten bor och möjliggör 
fort- och vidareutbildning av redan yrkesverksamma. Den tekniska utvecklingen 
ger fler och flexiblare alternativ för eftergymnasiala studier 
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Frågor: 

 Hur jobbar vi i skolan med frågor rörande källkritik och hur använder 
man Internet för att inhämta fakta? 

 Har pedagoger och skolpersonal tillräcklig kompetens för att ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter? 

 Hur kompenserar skolan för olika förutsättningar för eleverna i fråga om 
teknikstöd? 

 Hur arbetar vi aktivt med det livslånga lärandet för att stärka 
kompetensen hela livet och i takt med utvecklingen? 

Kultur och kreativitet 
Spaning 

Möjligheten till en rik fritid ökar en kommuns attraktivitet och används alltmer 
aktivt i marknadsföringssyfte. Dagens konsumenter är vana vid 
konceptualisering/paketering av upplevelser och kommunen behöver höja sin 
miniminivå gällande konceptualisering och digital marknadsföring och 
kommunikation för att kunna vara relevanta.  

Många av de förändringar som sker i besöksnäringen har sin bakgrund i 
förändrade beteenden hos konsumenterna i kombination med allt snabbare 
digitalisering. Innovation i besöksnäringen handlar om nya sätt att resa, bo, göra 
affärer, konsumera, kommunicera och hitta nya lösningar som är hållbara även 
socialt och miljömässigt. De förväntningar besökare har när det gäller 
digitalisering av produkter och tjänster i besöksnäringen rör sig om autenticitet, 
individanpassade tjänster, realtidstjänster och att de underlättar och är enkla att 
använda. Den ökade efterfrågan driver på utveckling av appar och funktioner 
som riktar sig till specifika grupper som till exempel barnfamiljer, singlar och 
äldre eller med fokus på specialiserade intressen som ornitologi, litteratur, 
paddling eller olika motionsidrotter. Även upplevelser som baseras på 
augmented reality (AR) och virtual reality (VR) blir allt vanligare. Tekniken 
skapar möjlighet till förhöjda upplevelser genom att addera information, 
stimulera fler sinnen och släppa besökare och invånare närmare miljöer och 
föremål än vad som är möjligt i verkligheten.  

Den digitala utvecklingen har också medfört stora förändringar i hur kulturella 
uttryck kan förmedlas och konsumeras. I och med digitaliseringen blir 
konsumtionen av kultur mindre bunden till tid och rum. Dels handlar det om att 
öka tillgängligheten för den befintliga publiken och de som är intresserade, men 
som på grund av geografiska förhållanden har begränsade möjligheter att ta del 
av innehållet. Dels ser många digitalt tillgängliggörande som en möjlighet att nå 
ut till nya grupper och hitta en publik som vi inte träffar genom de traditionella 
kanalerna. Digitala plattformar ger alltså nya möjligheter till kommunikation och 
är ett sätt för kommunen att informera om det utbud som finns. 

Förutom att övervinna organisatoriska och geografiska avstånd, kan digital 
distribution och digitala tjänster användas för att höja den analoga upplevelsen. 
Detta kan användas för att öka tillgängligheten för person med 
funktionsnedsättning. Flera nya lösningar som utvecklas inom kultursektorn 
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bygger på användningen av internet, till exempel att låna och läsa e-böcker och ta 
del av scenkonst eller musik via webben. Utvecklingen av specifika hjälpmedel 
som röst- och ögonstyrning, skärmläsare, talsyntes och punktskriftsdisplayer har 
gjort det möjligt för fler att använda datorer, telefoner och läsplattor.  

Tillgången på information dygnet runt ställer krav på kommunens utbud och 
tillgång till arenor för fritidsaktiviteter. Internet har blivit en viktig arena för vår 
fritid och ökad digitalisering resulterar även i en nätifiering av ungdomars fritid 
och kommunikation. Datorspel och e-sport är ett allt vanligare fritidsintresse 
bland ungdomar. Spel på nätet är den tredje största fritidsaktiviteten för pojkar 
och trenden ökar även bland tjejer. 

Traditionella föreningsformer med tydlig maktfördelning utmanas nu av löst 
sammansatta nätverk utan tydlig ledning. Den ökade formen för 
nätverksorganisering med ökad professionalisering ersätter befintliga hierarkier 
och skapar nya öppna och decentraliserade sociala strukturer. Här saknas de 
strukturer och hierarkier som återfinns i de traditionella organisationsformerna 
och som exempelvis föreningslivet bygger på. Kommunen behöver hitta sätt att 
möta moderna organisationsformer inom kultur- och fritidsområdet.  

Frågor: 

 Hur möter kommunen de nya kraven inom besöksnäringen där besökare 
vill förstärka sina upplevelser innan, under och efter besöket? 

 Hur påverkar upphovsrätten möjligheterna till att sprida kulturen digitalt 
och bidra till ökad kreativitet? 

 Hur kan vi jobba med integration via digitala kulturaktiviteter för nya 
Kumlabor? 

 Hur kan vi öka tillgängligheten till vårt bibliotek, både via webben och 
fysiska besöken med hjälp av digitalisering? 

 Efterfrågan på e-böcker och andra nya medieformer ökar och med dagens 
avtal är det svårt att kontrollera kostnaderna. Hur hittar vi vägar framåt 
som möter medborgarnas behov samtidigt som vi klarar kostnader som 
vi inte haft tidigare? 

Miljö, trygghet och teknik 
Spaning 

Digital trygghet handlar om att människor ska kunna lita på våra digitala tjänster 
och både vilja och kunna använda dem. Möjligheten att använda personuppgifter 
är många gånger avgörande för att kunna effektivisera och utveckla de offentliga 
tjänster som behövs. Medborgare och besökare förväntar sig i allt större grad 
individanpassade tjänster och vi behöver kunna samla in data som ökar våra 
kunskaper om medborgarnas individuella behov och önskemål så att de kan ligga 
till grund för helt nya tjänster inom kommunen. 

Vi ser att allt fler system integreras med internet. Dricksvatten, el, fjärrvärme och 
järnvägstrafik blir allt mer beroende av it, vilket också ökar sårbarheten för våra 
verksamheter. Det är inte bara främmande makter eller kriminella hackare som 
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hotar vår it-beroende infrastruktur utan fel och misstag kan också begås av 
personal inom den egna organisationen eller av upphandlade företag. 

För transportsystemet skapar digitaliseringen möjligheter att utveckla mer 
hållbara resor och transporter, ökad tillgänglighet, bättre förutsättningar för att 
planera, vidmakthålla och bygga transportsystemet samt att leda trafik. Med ny 
teknik kan resor och transporter med olika färdsätt kombineras och paketeras 
för att uppnå mer effektiva och hållbara transportlösningar. Kommunikationer 
och kollektivtrafik är en viktig del av detta, men även attitydförändring och 
underlättande i invånarnas vardag.  

En omställning mot mer och mer lokal energiproduktion, ett långsiktigt åtagande 
kring implementering av ny teknik, underlättande av individers deltagande och 
arbete med förändrad attityd till placering av till exempel vindkraftverk och 
solceller kan bli nödvändig. Här behöver kommunen ha koll på marknaden och de 
möjligheter som finns för att kunna kravställa och ställa om när nya mer 
miljövänlig teknik finns på marknaden.  

För att minimera miljöpåverkan behöver vi löpande kunna värdera hur resurser i 
samhället och kommunen används bäst och optimera våra verksamheter 
därefter. Exempel kan vara närodlad och smart mat i skolor och på äldreboenden, 
minskade och effektiviserade transporter och drivmedelsblandningar, 
resepolicys med resfritt som huvudalternativ och hjälpmedel för minskad 
energiförbrukning i våra verksamhetslokaler. 

Vi ser också inom andra kommuner att man utvecklar nya arbetssätt med 
samordnade transporter inom kommunen, behovshämtning av hushållsavfall, 
smarta soptunnor som varnar när de är fulla och som drivs av solel, autonomt 
parkeringssystem som vägleder bilarna till lediga platser utan att behöva leta på 
traditionellt vis m.m. 

Frågor:  

 Vilka områden är mest sårbara i din verksamhet? 

 Har kommunen it-säkrat leveranserna av el och vatten? 

 Vad kan kommunen göra om ett antal viktiga leverantörer av 
samhällsinformation och livsnödvändiga varor och tjänster fallerar? 

 Hur kan vi använda teknik för att bli fossilfria? 

 Vad kommer självkörande bilar och delningsekonomi, exempelvis Uber 
betyda för kommunens parkeringsnorm? 

Boende, infrastruktur och näringsliv 
Spaning 

Hela Sverige behöver tillgång till it-infrastruktur som medger snabbt bredband, 
stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering. Tillgång till digital 
infrastruktur är en grundläggande förutsättning för så gott som allt företagande, 
och digital tillgänglighet och möjligheten att koppla upp sig mot internet är 
numera en hygienfaktor för medborgare, besökare och anställda. 
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Globaliseringen och ny teknik har lett till färre jobb inom industri, jordbruk och 
skogsbruk, något som drabbat många befolkningsmässigt mindre kommuner på 
landsbygden. De större städerna har istället gynnats av samma övergripande 
trender och välståndet har ökat i takt med framväxten av kunskapsintensiva jobb 
och servicenäringar. Men det finns dock skäl till att intresset för landsbygden kan 
komma att öka genom god bredbandstillgång, teknikutveckling och flexibelt 
lärande som minskar skillnaden mellan landsbygd och stad.  

Genom digitaliseringen blir globala marknader lättare att nå. Detta ger nya 
möjligheter för näringslivet, men ökar också konkurrensen. Teknikutvecklingen 
ger också möjlighet att handla varor på nya sätt men det innebär också 
utmaningar för den befintliga handeln. Globaliseringen bidrar till att skiftande i 
ägande snabbt kan förändra förutsättningarna på den regionala och kommunala 
nivån. Vi ser idag att det finns möjlighet till e-medborgarskap i Estland som 
möjliggör för icke EU-medborgare att starta företag och konkurrera inom EU på 
samma villkor som från sitt eget hemland utanför EU. 

Företag blir allt mindre beroende av var arbetskraften bor och möjligheterna att 
arbeta på distans ökar vilket kan påverka viljan att både flytta till och från Kumla 
kommun. Då fritiden i allt större utsträckning är digital med såväl spel och e-
sport som videokommunikation via Skype, Facetime och liknande blir det också 
ur ett fritidsperspektiv lättare att bosätta sig utanför staden.  

Nya affärsmodeller baserat på teknikutvecklingen kommer att fortsätta utmana 
vårt sätt att se på våra behov av varor, tjänster, mobilitet och infrastruktur. Stor 
tilltro sätts till att ökad användning av så kallade blockkedjor (Block chains) kan 
ge ökad transparens för en mängd olika processer i samhället, inklusive 
kommunala verksamheter. Det återstår dock att omsätta blockkedjornas 
potential i förankrade praktiska lösningar.  

En accelererande teknikutveckling förväntas innebära ökad automation och 
robotisering och arbetsmarknaden står inför en revolution när hälften av 
existerande jobb och arbetsuppgifter kan komma att automatiseras. 
Tillverkningsindustrin har redan automatiserats till stor del och näst på tur står 
tjänstesektorn. Det är inte enbart låg-, utan även medel- och höginkomstjobb 
kommer att påverkas. Yrken inom handel förväntas vara extra utsatta för 
automatisering, vilket innebär en stor sårbarhet. Arbetsuppgifter inom vård- och 
omsorg kan komma att automatiseras även om jobben inom den sektorn inte 
förväntas försvinna i samma utsträckning. 

Digital innovation en viktig förutsättning för det moderna samhällsbygget och 
utvecklingen av smarta städer och landsbygder som bland annat innebär man 
använder appar och geografiska informationssystem (GIS) med platstjänster för 
att enklare ge besökare tillgång till information som kan ge en bättre 
helhetsupplevelse, som till exempel väder, hotell, kultur, transporter och andra 
tjänster. En viktig del för att bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen 
är att utveckla en effektivare samhällsbyggnadsprocess och smartare 
miljöinformation med hjälp av digitalisering, effektivare bygglovshantering och 
enklare administration för företag.  

Många kommuner arbetar även aktivt med vad som kallas ”Smarta städer”. I den 
smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik 
möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. 
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Städerna ska vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan att för den skull 
slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig 
utgångspunkt för smarta städer. 

Frågor: 

 Hur ska vi klara målet om 90% bredband i kommunen år 2020? 

 Hur skapar vi goda livsvillkor på landsbygden så att hela kommunen kan 
leva? 

 Vad är nästa steg för att Kumla ska kunna bli en smart stad? 

Intern styrning för kvalitet och effektivitet 
Spaning 

Automatiseringen och den nya tekniken förändrar relationen mellan arbete och 
fritid i grunden. Ökade möjligheter till när och var arbete utförs suddar ut 
tidigare tydliga gränser. Samtidigt ökar kraven på effektivitet och produktivitet 
per timme. På sikt kan detta påverka antalet arbetade timmar per individ. Den 
förändrade arbetsmarknaden ställer ökade krav på arbetsgivarna. För 
kommunen förväntas det innebära nya utmaningar i form av fler korta 
anställningar, andra anställningsformer och kompetenser som krävs på bredden 
över förvaltningsgränser. 

Den ökade individualiseringen och valfriheten kommer att innebära att det inte 
är standardiserade lösningar som gäller. Det ställer krav på flexibilitet och 
kompetens i kommunens verksamheter. Många kommuner och landsting har 
svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Konkurrensen om framför allt lärare, 
socionomer och sjuksköterskor har ökat i takt med stora pensionsavgångar, allt 
fler yngre och äldre, en brist på utbildad personal samt ett stort 
flyktingmottagande. En del kan även uppleva att yrket fått lägre status, att 
arbetsmiljön försämrats eller att löneläget inte är tillräckligt attraktivt.  

Rekryteringssvårigheter har också lett fram till nya lösningar. Många kommuner 
ser över sin arbetsorganisation och vem som gör vad på arbetsplatserna, vi ser 
att andra kompetenser och nya yrken kan bidra till att lösa 
kompetensförsörjningen. Vissa kommuner samarbetar också om 
specialistkompetenser. Innovationer inom forskning och utveckling påverkar 
verksamhetens utformning och därmed behov av kompetenshöjning. Det gäller 
inte minst den digitala utvecklingen. 

Att göra jobbet attraktivt blir en nyckelfråga i framtida kompetensförsörjning. Att 
ha kul på jobbet, att göra något meningsfullt och att kunna vara med och påverka 
arbetets utformning värderas högt. Andra eller förändrade kompetenser än idag 
efterfrågas inom de flesta arbetsområden, med tydlig koppling till 
teknikutveckling och – utnyttjande. 

I en ny digital värld där alla är recensenter behöver kommunen ständigt vara på 
tårna. Vill vi vara attraktiva och konkurrenskraftiga behöver vi jobba med vårt 
rykte. Ett bra rykte förutsätter att det inte glappar mellan löfte och leverans. Allt 
du gör och säger påverkar bilden av din verksamhet och kommunen. Allt flödar 
och allt hänger ihop. En verksamhet som vill ha ett starkt varumärke och vara en 
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attraktiv arbetsgivare behöver lyssna på sina medarbetare och visa intresse för 
sina målgrupper.  

Mobilen i var mans hand gör alla medarbetare till kommunikatörer, potentiella 
varumärkesbyggare eller varumärkessabotörer. Ny teknik skapar förutsättningar 
för nya idéer, nya kanaler och nya kommunikationstrender i nya former i en allt 
snabbare takt. Gränserna mellan det som är extern och intern kommunikation 
suddas ut. 

Viktiga faktorer för att kunna bedriva en effektiv verksamhetsutveckling är att vi 
har kontroll på kostnader för att ge förutsättningar att väga kostnader mot nytta. 
Det är viktigt att vi har processer och modeller på plats för att leda och styra 
arbetet. Att etablera nyttorealisering i verksamheten är en viktig 
framgångsfaktor för att bidra till att vi på bästa sätt använder digitaliseringens 
möjligheter. 

Ekonomiska utmaningar kan driva på utvecklingen, men osäkerhet om effekter 
kan fördröja och förhindra långsiktiga investeringar i ny teknik. 
Kunskapsunderläge i relation till teknikföretagen ökar risken för att göra 
felaktiga och dyrbara tekniska investeringar som varken utvecklar tjänsterna 
eller sänker kostnaderna. Integritetsfrågor har visat sig bromsa utvecklingen av 
informationsutbyte som är till nytta för medborgarnas. 

Frågor. 

 Har vi en bra överblick över verksamheternas kompetensbehov i en 
framtida allt mer komplex nätverksvärld? 

 Hur rekryterar vi moderna, flexibla och förändringsbenägna medarbetare 
när vi samtidigt har underskott på arbetskraft? 

 Hur använder vi ny teknik för att lösa uppgifter på nya sätt?  

 Vilka verksamheter ligger närmast till hands för rejäla teknikskiften? 

 Hur skulle det kännas att ha en robot som arbetskamrat? 

 Finns det någon skillnad i våra unga och äldre medarbetare i hur man ser 
på och värderar möjligheterna kring digitaliseringen och har vi en öppen 
dialog om dessa värderingar? 

 Hur blir vi en attraktiv arbetsgivare med medskapande medarbetare.  
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TAIDA-metoden 

_____________________________________________________________________________________________ 

TAIDA-metoden knyter ihop omvärldsspaning med visionsarbete, 
strategiformulering och skapande av handlingsplaner i en process. Processen är 
framtagen av Mats Lidgren, grundare av Kairos Future AB i början av 1990-talet. 
Processen består av följande steg: 

Tracking -  att spåra förändringar i omvärlden i form av trender3 

Analyzing -  att analysera omvärldsförändringar och kanske göra scenarier för 
att hantera osäkerheter i den framtida utvecklingen 

Imaging -  att formulera organisationens önskade läge i framtiden 

Deciding -  att besluta om vilka övergripande prioriteringar som sannolikt 
leder organisationen till det önskade läget i ljuset av förändringar i 
omvärlden 

Acting -  att formulera handlingsplaner som leder oss in på den väg som 
strategierna pekat ut för oss 

                                                           
3 Denna omvärldsspaning kan sägas vara trackning.  


