
Det är flexibiliteten dumbom!

- med digitala verktyg som medel och inte som mål



• 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. 

• 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



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



Anställningstrygghet

Futurions uppdrag

Omställningstrygghet Robot-trygghet 





”47% av alla jobb kan komma att ersättas av robotar”

”Om något kan definieras, kan det 
också programmeras och 
automatiseras.”

(Carl Frey, Oxford University, styrelseledamot Futurion)





Källa:	Kalle	Anka&Co Nr	01-02	2017









Jobb försvinner inte - dom förändras



Samma jobb men nya sysslor

”Mig har dom försökt 
datorisera i över 40 
år och misslyckats” 

Kerstin Wejdemo, Metereolog på 
SMHI 







Vi kan mer än vi kan berätta





Vilka blir framtidens färdigheter?







”Teaching graduates to be flexible is more
important than worrying about jobs that don't
yet exist.”

Prof Jane den Hollander Vice-Chancellor and President of Deakin University, Australia 



Från IQ till EQ till AQ 

(fatta, funka, förändra)





”Med digitalisering menar vi den generella 
transformeringen av produkter och tjänster samt samhället 
i stort med hjälp av digital teknik, medan programmering
syftar till de mer specifika färdigheterna för att bygga 
sådana system med mjukvara.” 

(Swedsoft – en förening som samlar svensk mjukvara)



”Sverige behöver fler systemutvecklare som ser till helheten 
– och inte bara programmerare som bygger komponenter. 
Detta utmanar traditionella uppdelningar av 
utbildningsprogram och forskningsområden."

(ett av fyra huvudbudskap ang digitaliseringen av skolan från 
Swedsoft – en förening som samlar svensk mjukvara)









"I don’t care how you
became an expert. 

I just want to know that
you are one!”







www.learningisearning2026.org



Open Hack i Lund, december 2016

Fem	grupper	studenter	skall	lösa	
matchning	och	kompetensjakt	på
arbetsmarknaden	på	48	timmar

Fullt	fokus	på	kompetens.	Inte	
meriter.	

Slutresultat:	”LinkedOut”



Vad händer när chefen blir en app?



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?”







Teknikutvecklingen de senaste 10 åren



• Teknikutvecklingen de senaste 10 åren (från 3G till 4G) har varit konsumentdriven. 
Vi har gått från att gå till jobbet för att maila och skriva ut, till att ha smart teknik i 
fickan och dåligt IT-stöd på jobbet. 

• Teknikutvecklingen den kommande 10 åren (från 4G till 5G) kommer att vara 
affärsdriven och därmed få mycket större effekt på hur företag och arbetsplatser 
organiseras. 

5G – vad blir skillnaden på jobbet?

Källa:	Intervjustudie	gjord	av	Ericsson	med	500	företagsledare	över	hela	världen.	





Robotiseringens olika faser
1.	En	robot	eller	
dator	kan	absolut	
inte	göra	det	jag	
gör.	Så	det	så!	

2.	Ok,	roboten	eller	
datorn	kan	göra	en	
del	av	det	jag	gör,	
men	inte	allt.	Puh!	

3.	Ok,	den	kan	göra	
allt	jag	gör,	men	
den	behöver	mig	
när	den	ska	lagas.	
Och	det	är	ganska	
ofta!	

4.	Ok,	den	funkar	
smidigt	i	enkla	
rutiner,	men	jag	
måste	lära	den	nya	
saker.	(Den	är	
ganska	korkad).	

5.	Ok,	den	kan	få	
mitt	gamla	jobb	för	
det	var	ändå	inte	
ett	jobb	som	
människor	skulle	
göra.

6.	Wow!	Roboten	
gör	mitt	gamla	
jobb,	och	mitt	nya	
jobb	är	mycket	
roligare.	Och	ger	
bättre	betalt!	



TACK!

www.futurion.se

@FuturionAB

@Futurion_swe

@Futurion_swe


