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290 kommuner
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Verksamhetsutveckling med tydliga vägval – automatiseringen bara en liten 
pusselbit

Verksamhetsutveckling är kostsamt (kräver en rad förutsättningar för att lyckas ex 
delaktighet, transparens)

Relationen utvecklingsföretag – socialtjänst 

- krävs översättningskunskap och balans

- Krävs  hanterarkunskap

Stort behov för det går snabbt! 

Inga smarta robotar – enkla algoritmer fungerar på enkla ärenden

Ständigt förbättringsarbete – ständiga uppdateringar - dynamisk

Ingen robot är neutralare eller rättssäkrare än den kontext som skapat den

Ny teknik kräver ett nytt (nygammalt) mind-set: Tillit

Tillit till teknik, till profession, till klient

Ansvarsfrågan
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Verksamhet i utveckling - trender

Vad är vad i processen – mål och medel?
Rättssäkerhet - Effektivisera – Kvalitet?

Försörjningsstöd:

Upprepningsbara

Regelstyrda

Strukturerad digital data
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Möjligheter och risker:

• Det sociala arbetet utvecklas i nya former

• Det sociala arbetet renodlas i relation till 

administrativa processer

• Den tekniska utvecklingen utarmar det sociala 

arbetet

• Icke-medvetna normativa strukturer blir 

manifesta genom tekniska strukturer
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Tack för att ni lyssnade.

Kontakt: lupita.svensson@soch.lu.se
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