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Mina forskningsintressen
• Användbarhet och Tillgänglighet
• Användarcentrerad systemdesign
• Digitalisering och digital arbetsmiljö
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Forskningsintresse: Mänsklig Interaktion
med Arbetsstödjande IKT-system

Hälsa och sjukvård

Fordon och fartyg

Administrativt arbete

Process- och trafikkontroll
!

Traditionella kontorsarbetsmiljöer
20 år av utveckling
– Ser ni utvecklingen?
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Två typer av digitalisering
Informationsdigitalisering (engelska: digitization) avser den
process där analog information transformeras till digital
information. Det innebär att informationen blir strukturerbar,
sökbar och tillgänglig genom digitala kanaler.
Samhällelig digitalisering (engelska: digitalization) är den
förändring av samhälle, arbetsliv, verksamheter,
teknikanvändning och de nya affärsmässiga förutsättningarna
som uppkommer genom de möjligheter som tekniken ger.
Den digitala tekniken ger oss möjlighet att göra saker på helt
andra sätt än vad vi kunnat göra förr, men den ger oss också
möjlighet att göra helt nya saker.
”Digitalisering är den samhälls- och människoomvälvande process som gradvis blir allt
svårare att över huvud taget särskilja från någon del av livet. Det innebär att individer
och organisationer kan kommunicera och utbyta information med andra människor,
organisationer och sin omgivning på helt nya sätt. Digitaliseringen och användningen av
IT-baserade lösningar kan bidra till att öka tillgängligheten och effektiviteten både hos
företag och hos offentlig förvaltning”. (SOU 2014:13, SOU 2015:91)

Ny teknik – nya affärsmodeller
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Digitalisering – digital transformation

Digitalisering är verksamhetsutveckling…
…där teknikens möjligheter kan vara drivande i
förändringsarbetet.

Digitalisering är en stadigt pågående process…
…inte är ett projekt som ska vara klart 2020 utan ett kontinuerligt
förändringsarbete.

Digitalisering måste ske både top-down och
bottom-up…
…där det inte är de strategiska dokumenten som är det viktiga utan
förändringsprocessen som leder fram till dem, genomförd med
brett deltagande.
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Digitalisering av undervisningen
20 år av utveckling
– Ser ni utvecklingen?

2014-04-05
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Framtidens pedagogik
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Digitaliseringskommissionen 2012-2015
”Vi ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter”

IT och energiminister Anna-Karin
Hatt presenterar kommissionens
ordförande 7 juni 2012
IT i Människans tjänst – en
digital agenda för Sverige
presenterades 6 oktober 2011

Första delbetänkandet från
Digitaliseringskommissionen
släpptes 3 maj 2013
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Digitaliseringskommissionen 2012-2016
• Utredning under Näringsdepartementet
• Digitaliseringsminister Peter Eriksson
• Mål: ”Sverige ska vara bäst i världen på att
utnyttja digitaliseringens möjligheter”

Slutrapport från Digitaliseringskommissionen 2016 (SOU 2016:89)
1. Organisation för digitalisering – inrätta en
ny myndighet med ansvar för att främja
digitaliseringen
2. Strategi för digitalisering – anta en strategi
som ger riktning och kraft åt
digitaliseringsarbetet
3. Ledarskap för digitalisering – stärk
ledarskapet så att digitaliseringens
möjligheter används
4. Kompetens för digitalisering – prioritera
att bygga kompetens för att säkerställa
välfärd och tillväxt i det digitala samhället
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Organisering av digitaliseringsarbetet
23 år av tillfälliga kommissioner och
utredningar
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1:a ITkommissionen

07-10
IT-rådet

95-96
2:a ITkommissionen

11-14
Digitaliseringsrådet

96-98
3:e ITkommissionen

10-15
Bredbandsforum

98-03
4:e ITkommissionen

12-15
Användningsforum

03-06
IT-politiska
strategigruppen

12-16
Digitaliseringskommissionen

Regeringens Digitaliseringsråd
inrättades i mars 2017
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Sveriges digitaliseringsstrategi
Vision: Ett hållbart digitalt Sverige.
Övergripande mål: Sverige ska vara bäst
i världen på att utnyttja digitaliseringens
möjligheter
Delmål:
• digital kompetens,
• digital säkerhet,
• digital innovation,
• digitalt ledarskap och
• digital infrastruktur.
Regeringens övergripande mål:
Sverige ska ha Europas lägsta
arbetslöshet 2020
http://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
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Digital champion of Sweden
a high-profile, dynamic and
energetic individual responsible
for getting everyone in their
country online and improving
digital skills.
“You’re the digital champion of
Sweden – Your task is easy”
Neelie Kroes, vice president
European commission, 2012

Networked Readiness Index
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Andelen av befolkningen över 12 som har
tillgång till datorer, bredband och internet

Source: Svenskarna och internet 2018

Vilka är det som inte använder internet?

Källa: Svenskarna och internet 2018
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Vilka är det som inte använder internet?

Källa: Svenskarna och internet 2018

Source: Svenskarna och internet 2018
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Andel barn som använder internet

Källa: Svenskarna och internet 2018
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Twittraren @Torek:
Avicii blir frimärke.
Alla över 30: ”Vem är Avicii?”
Alla under 30: ”Vad är ett frimärke?”

Hur sannolikt är det att ett jobb tas över av en dator
inom de kommande 20 åren?

Digitalisering
Automatisering
Robotisering
Globalisering
Urbanisering
Individualisering
Fölster, S. (2014). Vartannat jobb
automatiseras inom 20 år – utmaningar
för Sverige.
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Hur sannolikt är det att ett jobb tas över av en dator
inom de kommande 20 åren?
Högst sannolikhet
Yrkeskategori

Sannolikhet för
digitalisering

Fotomodeller, etc.

98%

Bokföringsassistenter

97%

Maskinoperatörer inom
timmerindustri

97%

Biblioteksassistenter, etc.

96%

Kassapersonal, etc.

95%

Assistenter inom jordbruk, trädgård,
skogsbruk och fiske

95%

Övriga maskinoperatörer

94%

Försäljare och reklammakare inom
detaljhandeln etc.
Övrigt kontorsarbete
Försäljnings- och
marknadsföringspersoner

Lägst sannolikhet
Yrkeskategori
Psykologer och socialarbetare,
etc.
Specialister inom biologi,
lantbruk och skogsbruk, etc.

3%
3%

Pastorer

2,5%

Chefer avdelningschefer och
ledningspersoner, etc.
Seniora företrädare för
intresseorganisationer
Jurister, seniora tjänstemän och
politiker

1,5%
1,5%
1,2%

Speciallärare

1,1%

94%

Övriga lärare med speciell
teoretisk kompetens
Präster

94%

Agronomer skogsmästare, etc.

94%

Sannolikhet för
digitalisering

0,9%
0,8%
0,8%

Adapted from “The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?”
by Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, September 17, 2013
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Nearly half of US jobs
could be at risk of
computerization
Creative and social
intelligence skills are
required

“The future of employment: how
susceptible are jobs to computerisation?”
by Carl Benedikt Frey and Michael A.
Osborne, September 17, 2013
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The job context of the ”hour-glass economy”

For every 10 middle-skilled jobs that disappeared between 1996-2008
in:
UK:
4.5 replacement jobs were high-skilled and 5.5 low-skilled
Ireland:
8 replacement jobs were high-skilled and 2 low-skilled
France:
7 replacement jobs were high-skilled and 3 low-skilled
Germany: 7 replacement jobs were high-skilled and 3 low-skilled
Portugal:
0 replacement jobs were high-skilled and 10 low-skilled
Reference: Holmes C. & Mayhew K. (2012) The changing shape of the UK job market and
its implications for the bottom half earners. Resolution foundation commission on living
standards and S. O’Connor: UK economy shows shift to low skilled jobs, research finds,
financial times 19 January 2015

Source: LinkedIn
Source: LinkedIn
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Source: LinkedIn
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The Digital Skills and Jobs Coalition

The Digital Skills and Jobs Coalition
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The ICT world

is not enough

Companies can't find ICT specialists
Young people can't find jobs
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Software Development Academy

Tack!
Jan Gulliksen
gulliksen@kth.se
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