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• Vi kommer alltid överskatta de kortsiktiga effekterna, och underskatta de 
långsiktiga. 

• Digitaliseringen börjar inte nu. Den har pågått i över 40 år. 

• Det är en långsam förändring, inte en revolution över natt. 

• Det går långsammare nu än för 20 år sen. Men snart kanske det sätter fart 
igen.  

• Osäkerheten om framtiden är större än vad hastigheten i förändringarna är 
hög. 

• Det är vi människor som styr utvecklingen. Den är inte ödesbestämd. 

Disclaimer - programförklaring



Anställningstrygghet

Futurions uppdrag

Omställningstrygghe
t

Robot-trygghet 



Det är bättre att vara beredd, 
än att vara rädd. 



A new paradigm in value creation

Founded in 1927
Sold to Geely in 
2010 for 1,8Bn USD 
Employees: 21.000

Founded in  2009
Sold to Microsoft in 
2014 for 2,5 Bn USD
Employees: 39













1. Robotiseringen



47% 
(Källa: Carl Frey & Michael Osborn, Technology and Employment at the Oxford Martin School)



53%
(Källa: ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” Stiftelsen för strategisk forskning, Stefan Fölster)



9%
(Källa:The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries A Comparative Analysis, May 2016)



Less than 25% 
of all jobs

[Shaping the future of work in Europe’s digital front-runners, McKinsey, Oct
2017]



46% of all 
skills

[Shaping the future of work in Europe’s digital front-runners, McKinsey, Oct 2017]



”Robotar och maskininlärning kommer inte 
att ersätta lika många jobb som vi tror, 

men fler typer av jobb än vi anar.”

(Källa: IFTF Atlas of the decade, Geographies of transition, Labor of the future, 2017)



Jobb försvinner inte - dom förändras









”Sånt som man lär sig som barn. Sånt 
vi människor tycker är enkelt, att vika 
en handduk, är mycket svårare för en 
robot att göra.” 

(Källa: BRETT, or Berkeley Robot for the Elimination of Tedious 
Tasks)

Att definiera vad som är enkelt – är inte så enkelt. 

http://news.berkeley.edu/story_jump/meet-the-most-nimble-robot-ever-built/




Samma jobb men nya sysslor

”Mig har dom försökt 

datorisera i över 40 

år och misslyckats” 

Kerstin Wejdemo, Metereolog på 

SMHI 



2. Framtidens färdigheter



• 35% av kompetensen som anställda 
behöver – oavsett bransch – kommer 
att vara förändrad 2020 
(källa: US Labor Departement)

• Halveringstiden av en en förvärvad 
kompetens är 5 år 
(Källa: SRII)

• 44 procent av svenska tjänstemän 
behöver kompetensutveckling som de 
inte tror att de kan få inom ramen för
sitt arbete 
(Källa: TCO/SCB 2015)

Kompetens är en färskvara med krympande bäst-före-datum









Från IQ till EQ till AQ 

(fatta, funka, förändra)



Plus lite DQ!



Nivå 1: Digitalt medborgarskap
Förmågan att använda digital teknik och media säkert, effektivt och med 
ansvar. 

Nivå 2: Digital kreativitet
Förmågan att vara en del av det digitala ekosystemet genom att med-skapa
nytt innehåll och förverkliga idéer med hjälp av digitala hjälpmedel 

Nivå 3: Digitalt entreprenörskap 
Förmågan att använda digitala medier och tekniker för att lösa globala 
utmaningar och skapa nya möjligheter 

Källa: World Economic Forum

Tre digitala kompetensbehov





• Kritiskt tänkande och problemlösning

• Samarbeta i nätverk och att leda som föredöme

• Smidighet och förmågan till anpassning

• Initiativförmåga och entreprenörskap

• Förmågan att kommunicera i tal och skrift

• Förmågan att samla och analysera information

• Nyfikenhet och fantasi

Framtidskompetens enligt globala företagsledare









3. Plattformsekonomin



Världens största 
taxifirma

Disruption

Världens största 
hotellkedja

Och mellanchefen är en 
app



”Jobb är ingenting man går till utan nåt man gör”

Nissan e-NV200 electric van adapted to 
serve as an alternative working space. 





Devin Fidler, Research manager, IFTF:

”Företag och organisationer ser ut 

som stammar med en hövding på 

toppen. 

Det digitaliserade ledarskapet ger 

oss möjligheter att organisera oss på 

ett helt annat sätt. 

Varför inte jobba på ett företag på 

förmiddagen och på ett annat efter 

lunch? 

Som chef på ena stället och vanlig 

medarbetare på det andra?”







TACK!

www.futurion.se

@FuturionAB

@Futurion_swe

@Futurion_swe

http://www.futurion.se/

