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Samhället som maskin 

Funktionalism och systemtänkande 

Planekonomi och förnuft 

Att lägga livet till rätta 

Anstalter, institutioner, sektorer 
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Internet 
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Sociala medier, dynamiskt 
nätverkande, öppen källkod, 
öppen innovation, e-handel, 
egen produktion, prosumers, 
konsumentmarknad, 
amatörer, DIY 

Internet 
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Internet of Things, sensorer, 
sensornät, smarta elnät, 
smarta hem, smarta städer, 
smarta bilar och transporter 

Sensorer, Robotar, Big Data, 
Artificiell intelligens  

Internet of Everything 
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Dynamiskt nätverkande, snabba 
lösningar, innovationer, Moores lag 

Intelligens, lärande, automatisk 
anpassning 

Mobil, miniatyr, mikro, nano 

Snabbt, Smart, Litet  
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Innovation 
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Provrör, DNA, genteknik 

Titthål, robotar, laser, sensorer 

Röntgen, proteser, stamceller 

Medicinsk utveckling 
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Google campus proposal  
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Konsumtion 





  The everything store!

Amazon.com 
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Robotar – rationalisering, arbetslöshet 

Tjänstefolk – massor av enkla jobb 

Entreprenörer – hälsa, planeten, rymden 

Konsumtionsekonomi, medborgarlön 

Arbetslinjen utmanas 
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Tjänster 
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Vänner, umgänge, musik, 
resor, hotell, filmer, böcker, 
tidningar, utbildning, arbete, 
handel, skatt, myndigheter 

– allt finns på nätet 

Livet är online 



Skolan börjar 

Sitt i bänken! 
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Utbildning online 

När skolan inte längre är en byggnad 

När kunskapen inte finns i skolan 

Klippa och klistra eller göra själv 

Facebook, wikis, bloggar, YouTube 
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Ett online tjänstesamhälle 

Mellanhänder automatiseras 

Globala tjänsteleverantörer 

Lokala leverantörer slås ut 

Tjänster konsumeras på marknaden  
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Marknad 



Monopol 



Marknad 



Bo Dahlbom 

App Store, Uber, Airbnb, Urb-it 

Blixtbricka, springvikarie 

Arbeta när du vill, när vi behöver dig 

Nätverkande, kontakter, nya vägar in 

Anställningar eller uppdrag 
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Resurser 
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3 miljarder nya konsumenter 2030 

Energi, maskiner, råvaror 

Industrialisering, automatisering 

Resurseffektivisering med big data 

Resurseffektivisering 
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Från varor till tjänster 

Bilen som exempel 

Ineffektiv konsumentprodukt 

Effektiv konsumenttjänst – Uber 

Tjänster 
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Alla dessa lokaler, all personal 

Alla dessa medborgare 

Effektiv kommuntjänst – Uber 

Kommunens resurser 
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Från förvaltning till förändring 

Hitta ett jobb eller hitta på ett 

Det offentliga som tjänsteplattform 

Byråkraten som affärsman 

 

Arbetsförmering 



Var god vänta 

Svensk sjukvård 
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Från reparationer till säker drift 

Myndiga medborgare, erfarna amatörer 

Automatisk diagnos, självbetjäning 

Kollektiv hälsa och individuell konsumtion 

Sjukvård online 
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Sjukhusen som kostsamma hälsorisker 

Internet, e-hälsa, förlorade möjligheter 

Reparationer i stället för säker drift 

Patienterna i paternalismens garn 

 

 

En sjukvård i kris 
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Vart ska man vända sig? 

Sen får man vänta, vänta, vänta … 

Sen får man 5 minuter och vaga besked 

Sen får man vänta, vänta, vänta … 

 

 

En dag på sjukhuset 
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Hantverk, professioner, landsbygd  

Industri, stordrift, processer 

Tjänster, konsumtion, städer 

Framtiden? 

Tre samhällen 
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Sjukvårdens organisering 

Ett professionellt hantverk 

En industriell process 

En tjänstemarknad  

Exempel: journalens utveckling 
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IT-stöd i sjukvården 

 IT-stöd för professionell användning ger en  
traditionell sjukvård med högre kvalitet 

 IT-stöd för vårdprocessen ger en mer 
effektiv sjukvårdsindustri 

 IT-stöd för patienter innebär att sjukvården 
mer radikalt förändras 
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e-hälsa 
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Mängder av billig, smart teknik 

Förebyggande online tjänster 

Hälsa som konsumentprodukt 

Hälsa som globalt företagande  

 

Framtidens sjukvård 
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En dimension i vardagen 

Sensorer, analys, diagnos, rådgivning 

Genetisk information, individanpassning 

Ärendehantering, bevakning, uppföljning 

 

 

Sjukvård online 
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Vård i hemmet – ett säkert alternativ 

Big Data och klinisk prövning 

Hälsa som dimension i vardagen 

En intelligent värld – integritet? 

 

 

Bygg inga sjukhus 
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Professioner med beprövad erfarenhet 

IT, video, big data, genetik, IBM Watson 

Aktiva konsumenter, självbetjäning 

En jämlik vård för alla? 

 

 

Från hantverk till informatik 
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Medborgarens ärendehantering 

Konsumenter på en marknad 

Patientföreningar och kunskapsdelning 

Föräldrarnas ansvar för barnen 

 

Framtidens patienter 
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Hinder 
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Legitimering begränsar tillgången 

Medeltida skråtänkande konserverar 

Säkerhet och kostnader mörkas 

Organisationens ineffektivitet består 

Professioner bevakar 
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Automatisering hotar professionen 

Läkare blir anställda i företag 

Amatörer tar över ledningen 

Patienterna blir kunder med makt 

Ludditer förenen er 
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Snårig lagstiftning, snårig organisation 

Tröga institutioner, tröga ämbetsmän 

Datainspektion och PUL 

Folkets vilja och populistiska media 

Institutionerna bevarar 



Bo Dahlbom 

 En offentlig vårdgivare, en vårdkedja, en 
planerad, sammanhållen vård, patienten 
som arbetsstycke 

 Patienten som konsument på en öppen, 
global tjänstemarknad, konkurrens, 
vården som ett lapptäcke 

Från monopol till marknad 
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Early experiments in transportation!


