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Digitaliseringens effekter 
 

Årets KEFU-dag har digitalisering och dess effekter som tema. Visst har 
digitaliseringen av samhället pågått ett tag och visst kan det redan nu radas upp ett 
antal exempel på både rosade och risade exempel på dess effekter i offentlig 
verksamhet. En del av dessa effekter är för de flesta mycket tydliga i vardagen, 
medan en del är av sådan klurig art att både dess orsak och dess effekt är okända 
för det stora flertalet som berörs.  

Som vanligt vid transformella samhällsförändringar finns det visionärer som 
huvudsakligen väljer att måla den digitaliserade världen i klara färger och som har 
svårt att lyssna på andra som pekar på ett antal glappkontakter mellan den framtida 
visionen och de digitaliseringssteg som tas i praktiken. Emellertid, i en tid där den 
offentliga sektorn enligt en tämligen samstämmig kör står inför ett antal stora 
utmaningar förefaller mer digitalisering påfallande ofta ses som en stundtals 
saliggörande medicin på många av sektorns åkommor. Digitalisering är ett stöd 
både i mötet med medborgare och för olika organisatoriska problem. Är detta 
rimligt och vad vet vi i nuläget om digitaliseringens effekter givet de ansträngningar 
som görs i den offentliga sektorn? 

Dagen börjar med ett exempel på effekter av en digitaliseringsprocess hämtad 
från tyska kommuner. För att reda ut vad digitalisering, som förefaller komma i 
många olika smaker, kan vara och fungera tar vi hjälp av forskare från Lunds 
universitets nätverk för artificiell intelligens och maskininlärning (AIML). 
Perspektiv på hur samhällsförändringar vanligtvis sker och hur lång tid dessa kan ta 
ges också. Under eftermiddagen belyses ett antal exempel på digitalisering och dess 
effekter. Skolan är ett verksamhetsexempel som belyses explicit. Vi får också 
exempel på gjorda erfarenheter och pågående arbete med digitalisering i den 
kommunala världen från såväl Skåne som Värmland. Dagen modereras av Johan 
Wester och avslutas med en paneldebatt där seminariets deltagare får möjlighet att 
ventilera sina hjärtefrågor på dagens tema.  
  
 

VARMT VÄLKOMMEN  



Program 
 

Digitaliseringens effekter? 
 

Moderator: Johan Wester 
 

08.30 – 09.00 Registrering och fika. 
 
09.00 – 09.05 Välkommen! 

Monica Holmqvist, ordförande KEFU och förbundsdirektör Kommunförbundet 
Skåne  

   
09.05 – 09.40 Digitaliseringsfronten i tyska kommuner 

 Sabine Kuhlmann, professor vid Potsdam universitet, Tyskland 
 
09.50 – 10.35  Plattformar, AI och rättsliga utmaningar 
 Stefan Larsson, docent vid LTH, Lunds universitet. 
 
10.45 – 11.20 Så funkar artificiell intelligens - teknikens möjligheter och 

begränsningar 
 Kalle Åström, professor vid LTH, Lunds universitet. 
 
11.30 – 12.05 Människor, maskiner och framtidens arbete 
 Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum 
 
12.15 – 13.15 B U F F È 
 
13.15 – 13.45 Skolan och digitaliseringen– om övertro, besvikelse och möjligheter 
 Catarina Player-Koro, docent vid Göteborgs universitet 
 
13.55 – 14.25 Tankar och effekter av digitalisering i Lunds kommun 
 Åsa Melvanius, IT-direktör Lunds kommun 
  
14.35 – 14.40 BENSTRÄCKARE 
 
14.40 – 15.10 Digitalisering i Region Skåne-fallgropar och möjligheter 
 Mats Ekstrand, Digitalisering och IT-direktör och Fredrik Jonsson, läkare 

och kliniskt ansvarig för utrullning av Skånes digitala vårdmiljö, Region 
Skåne.  

  
15.20 – 15.50 Digitalisering i Karlstad 
 Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstad kommun 
 
16.00 – 16.30 Debatt med deltagarna som avslutas med fika ”2GO”.   



  
 
 
 
 
Upplysningar 
 
Tid 
Fredagen den 27 september 2019, kl. 8.30 – 16.30 
 
Plats 
LUX, Hörsal i Hus C, Helgonavägen 3, Lund. Vänligen gå in från 
huvudentrén i hus C. 
 
Avgiftsfritt för de flesta 
KEFUDAGEN är avgiftsfri för KEFUs medlemmar, det vill säga anställda 
och förtroendevalda i Skånes kommuner, Region Skåne och Lunds 
universitet. Övriga faktureras 1 000:-. 
 
Transport och parkering 
Smidigast transport är att gå från Lund C (10 min). Buss nr 1 (Buss 1 
Tidtabell) från Lund centralstation mot Östra Torn passerar 
LUX/hållplats Sölvegatan (4 min). Observera att byggnation av spårväg 
medför viss ändring av bussrutter och hållplatser i centrala Lund. Fråga 
chaufför när det är smidigast att gå av för LUX, om du är osäker. 
 
Ytterst få lediga parkeringsplatser finns i direkt anslutning till Lux. Bil 
kan t.ex. ställas i Lunds centralstations parkeringshus. P-plats finns också 
i SUS parkeringshus, Ovalen eller Granathen. Gott om parkering finns 
vid Ekonomihögskolan (10 minuters promenad). 
 
Anmälan 
Anmäl dig via denna länk; http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/442  
 
Märk att du måste svara på en fråga om färg när du fyller i din anmälan. 
 
Sista anmälningsdag är fredagen den 20 september 2019 
 
Undrar du något går det bra att e-posta till: Kefu@kefu.se 
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