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• 14. “The cinema is little more than a fad. It’s canned drama. 

What audiences really want to see is flesh and blood on the 

stage.” -– Charlie Chaplin, actor, producer, director, and 

studio founder, 1916

• 16. “The Americans have need of the telephone, but we do not. 

We have plenty of messenger boys.” — Sir William Preece, 

Chief Engineer, British Post Office, 1878.

• 21. “The idea that cavalry will be replaced by these iron coaches 

is absurd. It is little short of treasonous.” — Comment of Aide-

de-camp to Field Marshal Haig, at tank demonstration, 

1916.

Svårt att göra prognoser



Prognoser för 
framtiden



I don't think that what we have seen so 

far [from Apple] is something that 

would any way necessitate us changing 

our thinking when it comes to 

openness, our software and business 

approach. 

But the fact that Apple is entering the 

market, in general, I think will stimulate 

this market, it's very clear. I think it will 

be good for the industry and I very 

much welcome that.

Olli-Pekka Kallasvuo

Titcomb, J. (2017). How the world reacted to the first iPhone 10 years ago. The Telegraph 2017-09-

12. https://www.telegraph.co.uk/technology/2017/01/09/world-reacted-first-iphone-10-years-ago/



2007 -
Iphone

2008 –
Första Tesla

Teknikutvecklingen går fort
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Återindustrialisering







• Fraktpris upp 570% på tolv 
månader (Shanghai- Rotterdam).

• Osäkra fraktkedjor i och med 
pandemin.

• Går det att lita på/kritisera Kina? 
(ex H&M tappade 28% av 
försäljningen).

• Gränsjusteringsmekanism för 
koldioxid (CBAM)

• Robotiserade fabriker och 3D 
utskrift.

• Negativ befolkningstillväxt i 
Stockholm, Göteborg och Malmö

Osäker handel

Global Trade Review. September 2021 
https://www.gtreview.com/news/global/freight-costs-
keep-surging-despite-shipping-giants-freezing-prices/



Diagram 2.1  Omfattningen av arbete hemifrån 1999–2020  

  

Källa: SCB Arbetsmiljöundersökningen (1999-2019). SCB AKU 2020 (maj-okt). 



Undersökare Tid Positiva effekter Negativa effekter

Akavia Juni 2021 Hälften mer produktiva, 73 procent 
vill fortsätta på distans 2-4 dagar

Ledarskap. Kreativitet,
innovationsförmåga. Brist på social
kontakt. 2 av 10 har inte fått hjälp att
förbättra sin arbetsmiljö.

Vision Okt 2020 Mer produktiva, nöjda Arbetsmiljö, kultur. Unga (18-30 år)
var mindre nöjda.

ST Maj 2020

46 procent är mer eller mycket mer
produktiva. 7 av 10 vill arbeta mer på
distans än innan pandemin. Kvinnor är
mer positiva. Chefer kan stötta, men
yngre chefer vill ha kontroll.

Saknar socialt samspel.

SIFO Apr 2021

Påverkar arbetet positivt enligt 34 
procent. Kvinnor mer positiva. 82 procent 
tycker att de digitala mötena fungerar bra 
och 63 procent tycker att de har bibehållit 
sitt engagemang.

Påverkar arbetet negativt enligt 
33 procent.

Tele2 (SIFO)
Feb 2020
Apr 2020
Nov 2020

Unga och kvinnor trivs bäst. 6 av 10 vill
arbeta mer på distans än innan
pandemin. Lika många upplever att de
är lika effektiva som innan.

Tillfredsställelsen minskar över 
tid, särskilt hos unga. Många saknar 
det sociala. Svårt med 
gränsdragning arbete-fritid. Ökad 
stress.

Internetstiftelsen
2019
Kv.1 2020
Kv.3 2020

80 procent upplever att distansarbetet 
fungerat bra, hälften hade ingen tidigare 
erfarenhet. Många vill arbeta mer på 
distans än innan pandemin.

Skillnader i befolkningen där
resursstarka har större möjligheter till
distansarbete. Har fungerat sämre för
unga (16-25 år).

TCO
Sep 2020
April 2021

9 av 10 vill arbeta mer på distans än 
innan pandemin. 7 av 10 är nöjda och 
har fått det lättare att få ihop livspusslet. 
Slopade pendlingsresor.

8 av 10 saknar social kontakt med
kollegor. 3 av 10 har ergonomiska
problem.

Allstrin, S., Grafström, J., Stern, C., & Weidenstedt, L. (2021). 12 punkter om distansarbete efter 
Covid-19. Ratio rapportserie.
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Logistik och transport



Logistik 2.0



Ett normalt arbetsliv? 1969-2026

Framtidens kompetens



• ”I slutet av september 2021 var närmare 
388 000 personer inskrivna arbetslösa. 
Samtidigt råder det brist på arbetskraft i 
hela landet. I september annonserades 
närmare 124 000 lediga jobb i 
Platsbanken (Arbetsförmedlingen, 2021).”

• Längre arbetsliv (Månlandning 
1969 till Marslandning 2026?)

• Lära sig att lära om
• Nätverkande
• Byt jobb

Framtidens kompetens



It’s Difficult to Make Predictions, Especially About the Future -
Nils Bohr


