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Förändring är det enda konstanta
Hur ser framtidens arbetsliv ut? Det är en av vår

gått igenom en rad rapporter, artiklar och studier

tids mest diskuterade frågor, bland såväl medarbe-

samt intervjuat ledande experter och personer som

tare och chefer som forskare och samhällsexper-

redan i dag arbetar med den typ av yrken som framti-

ter. Ledande organisationer och institutioner som

dens arbetsmarknad kan tänkas rymma. Och medan

Världsbanken och MIT har på senare tid genomfört

en stor del av debatten kring framtidens arbetsliv

studier och släppt tunga rapporter i ämnet, och

har fokuserat på digitalisering och automatisering,

när G20-ledarna samlades i Buenos Aires i slutet

har vi valt att studera ämnet utifrån ett mer holistiskt

av 2018 var just ”framtidens arbete” ett av tre priori-

perspektiv – där vi undersökt arbetslivets förändringar

terade ämnen på agendan, tillsammans med bland

utifrån till exempel hållbarhet, hälsa och värderingar.

annat klimatfrågan.
Syftet med rapporten är att lyfta fram och undersöArbetsmarknaden har alltid varit i förändring, men i

ka relevanta, spännande och kanske även oväntade

dag sker förändringen exponentiellt, samtidigt som

områden och utvecklingar, och reflektera kring de

det när som helst kan dyka upp banbrytande företag,

möjligheter som skapas – både för individen och

affärsidéer och teknologier som helt förändrar spel-

för samhället i stort, snarare än att ge facit eller en

planen.

heltäckande bild av hur framtidens arbetsliv kommer
att se ut. Lite som en ”crash course” i spännande

TRR välkomnar förändring och nytänkande. Vi tror

utvecklingar inom arbetslivet. Förhoppningen är att

att arbetsmarknaden måste bli mer rörlig, eftersom

innehållet ska väcka tankar och diskussion samt inspi-

det gynnar alla – såväl individen och företagen som

rera fler till att tänka om och tänka nytt. För en sak

samhället i stort. Vi ser oss själva som ett smörjmedel

kan vi vara säkra på, och det är att förändring är det

på den svenska arbetsmarknaden och vill hjälpa fler

enda konstanta.

att komma vidare i sitt arbetsliv.

”TRR välkomnar förändring
och nytänkande. Vi tror att
arbetsmarknaden måste bli mer
rörlig, eftersom det gynnar alla
– såväl individen och företagen
som samhället i stort.”

Trevlig läsning!
För att lyckas med vårt uppdrag måste vi bli ännu
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bättre på att förstå morgondagens arbetsmarknad.

Lennart Hedström

Vi har därför gett oss ut på en upptäcktsfärd där vi

Vd Trygghetsrådet
3

Metod
Det här ligger till
grund för innehållet
i rapporten
Hur går man tillväga för att undersöka ett så pass brett ämne som ”framtidens
arbetsliv”? Vi kände att vi ville skapa ett relevant och intressant, men även lite
annorlunda, innehåll. Därför använde vi oss av en kombination av metoder
som gav oss både statistik och nya spännande insikter och reflektioner från
ledande personer inom områden kopplade till framtidens arbetsliv. För när
det kommer till att sia kring utveckling och trender kan siffror ge en indikation, men det är insiktsdrivna analyser och reflektioner som ofta skapar en
mer sanningsenlig bild.
Arbetet, som genomfördes av United Minds och Prime på uppdrag
av och tillsammans med TRR under hösten 2018, utgjordes av tre faser:
kunskapsinhämtning, kreativ workshop med expertpanel och en fördjupning.
4
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1. Kunskapsinhämtning

Deborah Muhlrad, ansvarig för digital

Genomläsning av rapporter, studier och artiklar om

förebygga psykisk ohälsa genom att sänka trösklar-

det nutida och framtida arbetslivet för att identifiera

na för att prata med en terapeut, där visionen är att

relevanta och intressanta områden att undersöka

skapa ett bättre välmående globalt.

hälsa på BlueCall.
BlueCall tillhandahåller arbetsgivare och dess medarbetare en digital plattform för anonyma terapeutiska
samtal över telefon och chatt. BlueCalls syfte är att

vidare. Totalt har vi läst flera hundra rapporter, artiklar
och studier från bland annat Världsbanken, McKinsey,

Patrik Åström, vd Helio. Patrik driver Helio, ett av

Deloitte, Quartz och J. Walter Thompson Intelligen-

världens första ”coworking spaces”. Idén är att genom

ce. Genom denna kunskapsinsamling identifierades

flexibla kontorsytor och ett integrerat community

ett antal områden som speglade olika trender och

möjliggöra framgång för bra och stora idéer.

skiften.

2. Kreativ
workshop med
expertpanel
De identifierade områdena testades, validerades och
utvecklades sedan i en kreativ workshop med några
av landets främsta experter kopplat till områdena.
Tillsammans tog vi även fram fem potentiella framtidsyrken, som sedan utvecklades i kommande steg.

Expertpanelen bestod av:

Maureen Hoppers, kommunikationschef Riksteatern. Maureen var tidigare kommunikationsansvarig
på Axfoundations engagemang ”Öppna Dörren”, som
skapar möten mellan etablerade och nya svenskar
för att underlätta integration. Nu arbetar hon med
liknande uppgifter inom kultur- och scenkonst för
Riksteatern med ett nationellt fokus.
Anne-Marie Andric, CHRO iZettle. Då företaget
vuxit snabbt i antalet anställda och marknader är
Anne-Maries uppgift att driva och leda HR-arbetet
på iZettle genom att vidareutveckla en organisation
i konstant förändring samt rekrytera nya talanger för
den fortsatta och snabba expansionen.

Kamjar Hajabdolahi, vd Serendipity.
Kamjar driver investmentbolaget Serendipity, som
investerar och bygger bolag som löser problem hos
företag via innovation i form av tjänster eller produkter.
Harald Cavalli-Björkman, kommunikationschef
Re:newcell.
Harald arbetar för det svenska innovationsföretaget
Re:newcell som har tagit fram en teknologi för
återvinning av textilier i stor skala. Målet är att göra
mode cirkulärt.
Viktor Qvarfordt, AI-utvecklare Sana Labs.
Viktor arbetar för att utveckla Sana Labs produkter
inom edtech som genom AI och maskininlärning
anpassar utbildningen efter varje individs behov.
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3. Fördjupning

Anna Troberg, förbundsordförande DIK, facket för

Efter att områdena validerats och utvecklats av

för Piratpartiet samt arbetat som förlagschef. I dag

expertpanelen genomfördes kompletterande och

är hon förbundsordförande för DIK, och driver bland

fördjupad research – dels i form av läsning av ytterli-

annat debatten om behovet av en svensk egenföreta-

gare rapporter, artiklar och studier, och dels genom

garmodell.

kultur och kommunikation. Anna har tidigare varit
verksamhetschef på Wikimedia Sverige, partiledare

djupintervjuer med experter kopplade till de identifierade ämnena.

Frida Lundmark, programansvarig Vinnova. Frida är
programansvarig för det strategiska innovationspro-

Experterna bestod av:

grammet Swelife, ett program som Vinnova finansie-

Mia Kleregård, fd vd Plantagon Sverige.

rar inom ramen för strategiska innovationsprogram

Mia var tidigare vd på Plantagon produktionsbolag i

med fokus på Life Science. Frida är även projektans-

Sverige. Plantagon är en global innovationsledare inom

varig för Vinnovas satsning på precisionsmedicin.

urban stadsodling som arbetar med agritechtur för att
möta det ökade behovet av lokalt odlad mat i städer

Sven Wolf, medgrundare och vd Bzzt. Tillsammans

världen över. Genom vertikal odlingsteknik minimeras

med två kompanjoner driver Sven den eldrivna taxi-

behovet av transporter, land, energi och vatten.

tjänsten Bzzt. Bolagets mål är att bygga ett nytt sätt
att färdas i Stockholm, med hänsyn till både klimat

Gabriel Skantze, chief scientist Furhat Robotics.

och arbetsvillkor för förarna.

Gabriel är medgrundare av Furhat Robotics, en
startup som utvecklar ”sociala robotar”, det vill säga

Utifrån all analys och alla intervjuer landade vi i sex

robotar som kan kommunicera med människor och

områden, som även utgör rapportens kapitel. Dessa

som behärskar tal och hörsel. Genom ansiktsuttryck

områden är:

kan robotarna även visa känslor. I dag arbetar företaget med ett sjuttiotal nationella och internationella

Flexibilitet & Rörlighet

företag såsom Disney, Merck och Honda.

AI & Automatisering
Mänskliga Kvaliteter

Maria Idebro, managementkonsult Thread.

Hållbarhet

Maria har de senaste tio åren arbetat med olika

Syfte & Etik

former av ledarskap inom IT. Ett av de områden hon

Hälsa

intresserat sig extra för är vad som händer i mötet
mellan teknik och människa.
Ellinor Axell, marknadschef Telenor.
Ellinor har varit med att utveckla Telenors positionering som en mer mänsklig aktör där kundupplevelsen är i fokus med en kombination av de digitala
kanalerna som stärker de fysiska kundmötena. Hon
har även varit med och integrerat avdelningar till tvärfunktionella team för att öka kunskapsutbytet och
samarbetet över avdelningsgränserna.
Gunilla Yhuel Sätterberg, digital coach
för pensionärer.
Gunilla utsågs till Årets Volontär 2018 för sitt engagemang att utbilda äldre inom ny teknik. På SeniorNet
Botkyrka har hon bland annat startat en ”mobiljunta”
där äldre hjälper varandra att förstå smarta telefoner
och surfplattor.
8
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Megatrender
Långsiktiga
rörelser som
påverkar allt
och alla
I rapporten kommer vi att fördjupa oss inom sex
områden som beskriver utvecklingar som påverkar
framtidens arbetsliv på olika sätt. Bakom dessa finns
så kallade megatrender, det vill säga större och
mer långsiktiga rörelser som påverkar i princip alla
människor, företag, branscher och samhällen
– och därmed även arbetslivet. Här beskriver vi
dem i korthet.

Globalisering
Världens länder knyts närmare varandra kulturellt,
politiskt och ekonomiskt, samtidigt som den ekonomiska integrationen mellan olika ekonomier ökar. I
takt med detta ökar både företagstillväxt och samarbeten över landsgränser.
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Urbanisering
Runt om i världen sker en förflyttning från landsbyg-

botar en naturlig del inom många industrier. Mellan

av den globala avkastningen. Både i Sverige och

den in till städer. Redan i dag bor nästan hälften av

2013 och 2017 dubblerades antalet sålda robotar, och

internationellt genomförs stora satsningar på indivi-

alla människor i städer, och år 2050 beräknas nästan

år 2017 uppnåddes en rekordnivå på 381 000 sålda

dualiserad hälsa – något som bland annat kommer

70 procent av världens befolkning göra det. Urbani-

robotar – en ökning med 30 procent jämfört med

att förändra arbetssätt och yrkesroller inom vården.

seringen påverkar var konsumenterna och företagen

2016. Prognoserna för exakt hur och i vilken utsträck-

– och därmed även arbetstillfällena – finns.

ning AI och automatisering kommer att påverka

Demografisk utveckling

arbetslivet inom olika industrier varierar, men att

Runt om i världen ökar människors livslängd, inte

de kommer att påverka i princip alla branscher och

minst i Sverige. Till år 2028 beräknas det finnas

yrken är ett faktum.

309 000 fler svenskar som är 65 år och äldre jämfört

Digitalisering
I januari 2018 passerade antalet internetanvändare
fyra miljarder – en siffra som fortsätter att öka. I dag

med 2018. Allra mest, procentuellt sett, ökar de

är hälften av världens befolkning uppkopplad mot

Hållbarhet

internet. Framtidens medarbetare kommer att vara

I takt med att klimathotet blivit allt mer påtagligt

255 000 fler än 2018, en ökning med 50 procent.

så kallade ”digital natives”, det vill säga uppväxta

har näringslivet börjat reagera och agera – på riktigt.

Dagens och framtidens äldre är mer aktiva och

med digital teknik som en naturlig del av livet. Digi-

Inom de flesta samhällsnivåer och branscher tas nu

arbetar längre, vilket gör att de blir en viktig konsu-

taliseringen gör det möjligt att arbeta var och när vi

ett större ansvar, och allt fler företag ställer om från

mentgrupp – ett skifte som skapar både nya yrken

vill, och för företag att vara globala från dag ett.

linjärt till cirkulärt. I takt med att hållbarhet har blivit

och behov. En annan inflytelserik generation som

en strategisk fråga för allt fler företag skapas både

växer fram är så kallade millennials, personer födda

fler och nya jobb inom en rad sektorer.

mellan början på 80-talet och slutet på 90-talet. År

Automatisering
Utvecklingen av artificiell intelligens (intelligens som

som är 80 år och äldre – år 2028 beräknas de vara

2025 kommer millennials att utgöra 75 procent av

skapas av maskiner, till skillnad från så kallad ”na-

Hälsa

turlig intelligens”, som människor och djur har) och

Hälsa och välmående integreras i allt fler delar av

tydligt syftesdriven och ställer höga krav på socialt

automatisering (att låta en maskin eller teknik utföra

våra liv – alltifrån skönhet och mode till turism och

ansvarstagande, både i rollen som konsumenter

ett arbete) förändrar den globala arbetsmarknaden

arkitektur, och hälsoindustrin är numera en växande

och som medarbetare.

och vårt sätt att arbeta i grunden. Redan i dag är ro-

miljardindustri som representerar drygt fem procent

den globala arbetsstyrkan. Den här generationen är
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Flexibilitet &
Rörlighet

”Våra arbetsliv och karriärer
blir allt mer rörliga. Många
utvecklingar i samhället sker
exponentiellt, vilket gör att vi
kommer att behöva anpassa oss
och lära oss nytt – hela tiden.”
Mia Kleregård,
fd vd Plantagon Sverige

Arbetslivet blir allt mer flytande och flexibelt. Var, hur
och när vi arbetar är inte längre bundet till plats, tider,
titlar eller bransch. Som ett resultat förändras bland annat vårt sätt att se på kompetens och karriär, samtidigt
som det växer fram nya behov kopplat till trygghetsystem och hållbart egenföretagande.
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Jobba när du vill
Egenföretagande och ”gig” ersätter fast anställning
En av de tydligaste utvecklingarna inom arbetslivet är
framväxten av den så kallade gig-ekonomin. Att frilansa, jobba som konsult eller ”giga” kan göras på flera sätt
– till exempel via bemanningsföretag, som egenföretagare eller egenanställd. Att vara egenanställd innebär
att man själv hittar uppdrag och sedan blir anställd
hos egenanställningsföretaget för den period som
uppdraget pågår. Mycket tyder på att den här typen
av alternativa arbetsformer kommer att öka framöver.
I dag kan nästan nio av tio svenskar tänka sig att ”giga”,
det vill säga att arbeta uppdragsbaserat i stället
för att ha en traditionell anställning och det finns
analytiker som förutspår att hela 80 procent av den
globala arbetsstyrkan kommer bestå av tillfälliga
arbetare år 2030.
Även bland fast anställda ökar kraven på flexibilitet,
och allt fler företag erbjuder numera mer flexibla arbetstider. På Irland genomfördes nyligen kampanjen
#FlexIt, där medarbetare på en rad företag uppmanade fler företag att erbjuda flexibla arbetsroller, och
i Storbritannien har McDonalds initierat kampanjen
”Let’s talk about flex” där man bland annat belyser hur
viktigt det är för föräldrar att kunna styra mer över sin
tid. År 2014 införde Virgin Group en ny ledighetspolicy
som innebär att medarbetare kan komma och gå till
jobbet när de vill, så länge de levererar det de ska, och
på webutvecklingsföretaget Automattic har man inga
bestämda semesterdagar, utan medarbetarna uppmuntras att vara lediga så mycket de behöver – en policy som även det svenska konsultföretaget Serendipity
Professionals anammat. Företaget har inga regler kring
varken arbetstider eller semesterdagar, utan medarbetarna bestämmer själva när de vill arbeta och vara
lediga, så länge de håller tider och nivåer i leveranser
samt inte bryter mot LAS eller anställningsavtalen.

”Hos oss har vi inga arbetstider
och medarbetarna får
vara lediga hur mycket de vill.
Så länge du levererar det
du ska får du komma och
gå som du vill.”
Kamjar Hajabdolahi,
vd Serendipity
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Jobba var du vill

Framtidsyrke nr 1:

Distansare

Distansarbete – norm i det framtida arbetslivet?

Något som framöver ytterligare kommer att öka

Tack vare digitaliseringen kan mycket av arbetet nu-

möjligheterna att arbeta på distans är utvecklingen

mera genomföras på distans. Enligt Stephane Kasrie,

av augmented reality och virtual reality. Redan i dag

vd för den globala frilansplattformen UpWork, kom-

finns det företag som skapar spännande lösningar

mer distansarbete att öka så pass mycket framöver

för distansarbete genom dessa tekniker. Konsultfö-

att det kommer att bli norm inom tio år. Redan i dag

retaget Deloitte anammade till exempel nyligen en

möjliggör många företag för sina anställda att arbeta

”remote first-policy” för möten, vilket innebär att de

utanför kontoret. Apple har exempelvis ett flertal

flesta möten hålls virtuellt och att medarbetarna

Därför behövs yrket

yrkespositioner för ”hemma-arbetare”, och på det

kan representeras av avatarer i möten. I Sverige har

Teknologin har under en tid förenklat för medarbetare att friare

amerikanska webb-utvecklingsföretaget Automattic

techbolaget XMReality tagit fram AR-glasögon som

välja hur, var och när de ska arbeta. Tack vare etableringen av AR

har man 800 medarbetare utspridda i över 60 län-

gör det möjligt för exempelvis tekniska experter att

och VR kan ännu fler yrken utföras på distans, till exempel tekni-

der, men saknar helt kontor. Fram till 2017 hade man

vägleda på distans, medan den digitala produktions-

ker och montörer. Detta innebär att fler kan styra över sin arbets-

visserligen ett kontor i San San Francisco, men det

byrån itiden just nu experimenterar med hur man

situation, samtidigt som personer och företag som befinner sig

såldes eftersom så få medarbetare använde det. Då

kan använda VR för att utbilda på distans. Tanken

på svårtillgängliga platser eller har begränsad möjlighet att flytta

hela företagsstrukturen bygger på frilansarbete har

är att läraren har på sig ett VR-headset och demon-

på sig kan få professionell hjälp.

man skapat goda förutsättningar för medarbetarna

strerar för en elev som antingen har på sig ett VR-

att utföra distansarbete, till exempel genom gene-

headset eller surfar in via webbläsaren.

rösa bidrag för att sätta upp ett kontor hemma eller

• Distansvägledning av installationer
• Distansvägledning av mekaniska reparationer
• Distansutbildning

arbeta på coworkingkontor.
Förutom att distansarbete ger mer frihet till medarbetare kan det även främja jämställdhet. En nyligen
publicerad global studie som undersökt ledarskap i
globala virtuella team visade att varken kön, ålder eller utbildning påverkade hur man lyckades i ledarska-

Exempel på arbetsuppgifter
(beroende på yrkeskategori)

Coworking

– snabbast växande kontorstrenden

pet, till skillnad mot i verkliga livet där ledare tenderar
att värderas utifrån kön, ålder och utseende, vilket

Ett tydligt tecken på framväxten av frilansande

inte sällan resulterar i att vita män har en fördel.

och att allt fler väljer att arbeta utanför kontoret

Exempel på kompetens

• Expertis inom det yrke du ”distansar”
• Kunskap inom AR/VR
• Pedagogisk kunskap för att kunna vägleda/utbilda på bästa sätt

är framväxten av coworking-kontor.
I dag är coworking den snabbast växande kontorstrenden i världen. År 2022 beräknas det finnas över 30 000 coworking-kontor världen över.
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Behov av nya
former av
trygghetssystem
Dagens regelverk är inte anpassat efter alternativa
arbetsformer
Utvecklingen av egenföretagande och frilansande
innebär att många kan styra över sin egen tid och
sina egna karriärer. Samtidigt är många trygghetssystem inte anpassade efter alternativa arbetssätt,
vilket gör att de som inte har fast anställning ofta
hamnar mellan stolarna. I USA, där gig-ekonomin är
som mest utbredd, har det på senare tid vuxit fram
plattformar och initiativ för att underlätta och säkerställa schyssta villkor för gigare. Till exempel har
frilansplattformen Fiverr och AND CO tagit fram vad
de kallar ”det första standardiserade frilanskontraktet
med inbyggt skydd för sexuella trakasserier”, och på
plattformen The Freelance Circle kan frilansare inom
marknadsföringsbranschen anonymt betygsätta de
byråer de arbetar för, och på så sätt ge frilansare en
röst och möjlighet att hitta schyssta byråer.
Även i Sverige pågår en debatt kring behovet av
ökade skyddsnät för frilansare och egenföretagare.
Företagarorganisationen Företagarna har genomfört
en kampanj om att bryta ”anställningsnormen”, och
nyligen presenterade Ledarna en rapport baserat på
en utredning om den svenska partsmodellen, där de
pekar på ett behov av att utgå från hela arbetsmarknaden – det vill säga även de som jobbar som egenföretagare, egenanställda eller via plattformsföretag.

”Den yngre generationen vill
ha frihet att bestämma över
sin egen tid och tillvaro, bland
annat genom att ta olika gigjobb. Men ju äldre de blir
desto viktigare blir det med
trygghet, och då förväntas det
att trygghetssystemen finns
på plats hos arbetsgivaren.”
Anne-Marie Andric,
CHRO iZettle
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Experten: ”Utan
en egenföretagarmodell hindras
Sveriges
innovationskraft”

även att egenföretagare sjukskriver sig mer sällan än
anställda, men det beror inte på att de inte är sjuka,
utan att de inte har råd att sjukskriva sig. Att starta
eget bidrar till samhällsekonomin och innovation,
men om det inte finns trygghetssystem stannar utvecklingen upp. Bristen på trygghetssystem drabbar
alltså såväl individen som samhällsekonomin.
Hur långt tror du vi kommit i dessa frågor 2030?
År 2030 har vi förhoppningsvis fått till ett trygghets-

Gig-manager

system som är anpassat efter egenföretagare och

Därför behövs yrket

frilansare, och då kommer vi att kunna fokusera på

Allt fler blir egenföretagare och frilansare, något som i många fall innebär en

Anna Troberg, förbundsordförande för DIK, facket för

och utveckla andra typer av stödtjänster. Redan i dag

ökad frihet att styra över sitt arbete. Samtidigt finns det en rad utmaningar

kultur och kommunikation, är en av de som driver

finns det tjänster som hjälper till med de administra-

att vara sin egen, såsom svårigheter att få en jämn inkomst och ökad risk för

frågan om behovet av bättre skyddsnät för egenfö-

tiva bitarna. En naturlig utveckling tror jag är att man

utbrändhet. Därför behövs en gig-manager, som hjälper ”gigaren” att få en

retagare och egenanställda. Hon menar att Sverige

kommer se mer mänskligt stöd för att hjälpa egen-

mer hållbar verksamhet och arbetstillvaro genom att hantera både

behöver en egenföretagarmodell.

företagare och frilansare att få till en mer hållbar

praktiska och mentala delar av arbetslivet.

arbetssituation. Exempelvis genom mental coaching,
Varför behövs en egenföretagarmodell?

stresshantering och att säkerställa att man inte arbe-

Den svenska partsmodellen och de trygghetssystem

tar för mycket. Här behöver man bland annat titta på

vi har i dag är till stor del utformade efter personer

lösningar för att också egenföretagare och egenan-

med fast anställning, vilket gör att egenföretagare

ställda ska omfattas av arbetsmiljöarbete, och hur

och frilansare hamnar mellan stolarna. Det innebär

uppdragsgivarens ansvar för det kan tydliggöras.

att vi har en hel grupp människor på arbetsmarknaden som bidrar till ekonomin, men som inte har
samma tillgång till trygghetssystemet.
Vad innebär det i praktiken och vilka är de negativa konsekvenserna?
Ett exempel är att om man som egenföretagare har
en svacka i sin verksamhet, vilket många ofta har –
speciellt i början – så är det svårt att få ekonomiskt
stöd, vilket innebär att man kan tvingas lägga ner
sin verksamhet för att kunna få a-kassa. I dag ser vi
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Framtidsyrke nr 2:

Exempel på arbetsuppgifter

•	Säkerställa gigarens beläggning och inkomst genom
•

att se till att hen har kontinuerliga uppdrag

	Hjälpa gigaren att etablera strukturer för sin
arbetsdag och sitt arbetssätt

• Säkerställa balansen mellan privat- och arbetsliv
• Utbilda och coacha inom affärsutveckling och
kommunikation

Exempel på kompetens

• Ekonomi
• Juridik
• PR/kommunikation
• Psykologi
• Arbetslivshälsa
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Flytande karriär
Ökade krav på multikompetens och

Redan i dag har både medarbetare och arbetsgiva-

”The Reskilling Revolution”

re insett behovet av ständig kompetensutveckling.

Förutom att arbetslivet blir mer flexibelt genom att

Enligt en global undersökning svarade nästan tre av

vi kan arbeta var, när och hur vi vill, blir det även mer

fyra medarbetare att de är redo att lära sig nya fär-

flytande på så sätt att vi hoppar mellan yrken och ar-

digheter eller omskola sig för att förbli attraktiva på

betsplatser i större utsträckning än tidigare. Dessut-

arbetsmarknaden till år 2030. Allt fler företag satsar

om sker en utveckling där yrken omformas och slås

även på utbildning, dels i form av konkreta ämnen

ihop till så kallade ”hybridyrken”, samtidigt som det

som IT, programmering och AI, men även utifrån en

skapas helt nya yrken. Det uppskattas bland annat

mer breddad definition av lärande. På exempelvis

att hela 65 procent av dagens universitetsstudenter

Unilever, Mastercard och Airbnb uppmuntras de

kommer att arbeta med jobb som inte ens finns i

anställda att ta del av podcasts, böcker, artiklar och

dag, och att 85 procent av de jobb som kommer

TED-talks för att lära sig nytt och vidga sina perspektiv.

finnas år 2030 ännu inte existerar.
Även bland de experter vi har intervjuat finns en samDessa förändringar innebär att medarbetarna i det

stämmighet om att framtidens medarbetare behöver

framtida arbetslivet behöver bli mer anpassnings-

vara beredda på att uppdatera sina kunskaper genom

bara, multikompetenta och beredda på att utveckla

karriären, och att nyfikenhet och viljan att lära sig nytt

sina kompetenser – en utveckling som World Econo-

är kvaliteter man söker efter vid rekrytering.

”Att vara riktigt bra på flera saker blir
bara viktigare och viktigare. På Telenor
har vi har gått ifrån att ha generalister
till dubbelspecialister. Som medarbetare
är det viktigt att det finns en vilja att
fortsätta utvecklas, så att man bygger
kompetens hela tiden då utvecklingen
i dag går snabbt. Har du den inställningen
och ambitionen kommer du ständigt
vara aktuell i näringslivet.”
Ellinor Axell,
marknadschef Telenor

mic Forum beskriver som ”The Reskilling Revolution”.
Mycket av förändringen drivs på av utvecklingen
inom AI och automatisering, som förändrar många
yrken och industrier i grunden. Enligt McKinsey kommer 75-375 miljoner arbetare – upp till 14 procent av

56% av svenskarna
i åldern 40-55 vill
byta jobb

den globala arbetskraften – att tvingas lära, omskola
och anpassa sig till nya yrken, som ett resultat av den
ökade automatiseringen till år 2030.

Key takeaways

• Arbetslivet blir allt mer flexibelt, vilket bland annat
innebär att vi kan styra mer över när, var och hur vi

• I takt med att roller omformas och slås ihop

ökar kraven på multikompetens och ständig

arbetar. Samtidigt är dagens trygghetssystem

kompetensutveckling. Framtidens medarbetare

fortfarande anpassade efter traditionella

behöver vara beredda att lära sig nytt, genom

anställningsformer, vilket innebär att många faller

hela karriären. Nyfikenhet och vilja att utvecklas

mellan stolarna. Nu ökar dock kraven på att anpassa

kommer vara a och o i det framtida arbetslivet.

dessa efter alternativa arbetssätt.
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Foto : Furhat Robotics

2

”Automatiseringen kommer
att ta över en del jobb, men
samtidigt skapa nya. För varje
jobb som försvinner kommer det
förmodligen att skapas tre nya.”
Mia Kleregård,
fd vd Plantagon Sverige

AI &
Automatisering

De senaste årens debatt kring framtidens arbetsliv har
präglats av en oro för att utvecklingen inom artificiell
intelligens och automatisering kommer att leda till att
många människor förlorar sina jobb. Oron för att tekniken ska ersätta människor på arbetsmarknaden är
inget nytt – ända sedan den tidiga industrialismen har
det debatterats om att teknologiska förändringar riskerar leda till ökad arbetslöshet, så kallad “teknologisk arbetslöshet”. Men samtidigt som teknologins utveckling
kommer att leda till att vissa jobb försvinner, öppnas
många dörrar till nya möjligheter.
24
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Från oro för
Man + machine
”robokalyps” till
= dream team
automatisering
som jobbskapare

I en studie där man undersökt AI:s påverkan på

Framtidens arbetsliv handlar om att skapa ett

12 länder förutspås att AI och samarbetet mellan

optimalt samarbete mellan människa och maskin.

människa och maskin fördubblar den årliga

Snarare än att tala om hur ”robotarna kommer ta våra

ekonomiska tillväxten samt ökar produktiviteten

jobb” handlar mycket av den nutida debatten kring

med 40% till år 2035

Debatten om AI och automatiseringens påverkan

automatisering om de möjligheter som skapas genom

har sedan en tid tillbaka präglats av en oro kring att

att låta teknologin komplettera och förstärka den

robotar kan komma att kontrollera oss människor

mänskliga arbetskraften – något som World Economic

och ta över våra jobb. Stephen Hawking varnade till

Forum i en nyligen publicerad rapport kallar ”augmen-

exempel för att utvecklingen av fullständig artificiell

tation strategy”.

intelligens skulle innebära ”slutet på mänskligheten”, och Kai-Fu Lee, Google Chinas före detta vd, har

Redan i dag har många företag insett att framtidens

varnat för en ”AI-kris” där 50 procent av världens jobb

medarbetare kommer att utgöras av både människor

är i fara på grund av AI-utvecklingen.

och maskiner, och de har därför börjat utveckla strategier för att kombinera mänskligt och maskinellt arbete

Och visst finns det flera exempel på hur AI och robo-

för att öka produktivitet och tillväxt. På företag som

tar redan tagit över jobb och uppgifter som tidigare

Airbus och Nissan utgör så kallade ”co-bots”, robotar

genomfördes av människor. Våren 2018 meddelande

som arbetar sida vid sida med människor, redan en

till exempel Nordeas vd Casper von Koskull att man

naturlig del av tillverkningen. Inom servicesektorn an-

planerade att ersätta nästan 1 000 tjänster med

vänds AI och robotisering allt mer för att förbättra den

robotar och AI innan årets slut. Samtidigt ser vi allt

mänskliga kundservicen. Investmentbanken Morgan

fler både prognoser och praktiska exempel på att

Stanley har exempelvis utrustat 16 000 av sina finan-

utvecklingen i slutändan faktiskt skapar fler jobb.

siella rådgivare med maskininlärningsalgoritmer som

Amazon, som är kända för att tidigt ha integrerat

automatiserar rutinmässiga uppgifter, vilket innebär

robotar i sin verksamhet, meddelade exempelvis

att rådgivarna kan fokusera mer på kundservice. Och

nyligen att de tack vare automatiseringen effektivi-

på exempelvis startup-restaurangen Creator i San

serat sin verksamhet och ökat tillväxten, och därmed

Francisco lagar en robot perfekta hamburgare medan

kunnat skapa 300 000 heltidsjobb sedan 2012. I

medarbetarna tar hand om värdskapet och det per-

Europa uppskattas den teknologiska utvecklingen ha

sonliga bemötandet.

skapat fler än 23 miljoner jobb mellan 1999 och 2016,
vilket utgör nästan hälften av anställningarna under

Även inom vården används AI för att skapa ett bättre

samma period, och i en nyligen publicerad rapport

kundbemötande. I Kina har exempelvis hälsoplatt-

från World Economic Forum förutspås automatise-

formen Ping A Good Doctor lanserat en obemannad

ringen skapa 58 miljoner nya jobb inom de närmaste

läkarmottagning som genom AI snabbt analyserar en

fem åren.

patients journal och tar fram en diagnos. Därefter får
patienten tala med en specialistkonsult som kan foku-

Att AI och automatisering kommer att vara en nöd-

sera på att ge stöd och visa omtanke.

vändighet i det framtida arbetslivet är något som
både fler chefer och medarbetare inser. I en nyligen

Samarbetet mellan maskin och människa har även

genomförd studie bland amerikanska HR-chefer och

gett upphov till nya yrkestitlar, som exempelvis

medarbetare svarade nästan åtta av tio HR-chefer

“bot-tränare”, och “bot-kurator”, vilket innebär mänsk-

och sex av tio medarbetare att företag som inte

lig övervakning och komplettering av AI-verktyg.

lyckas införliva AI i verksamheten riskerar negativa

Både Twitter och Facebook anställer i dag tusentals

konsekvenser i form av till exempel lägre produkt-

människor som styr algoritmerna, och i Kina har fin-

ivitet och jobbförluster.

tech-plattformen JD Finance skapat 3 000 riskhanterings- och dataanalysjobb för att optimera algoritmerna för digitala lån.

26

”Inom utbildningsområdet
innebär utvecklingen av AIutbildningsverktyg att läraren
får tid för en mer coachande och
inspirerande roll. Med hjälp av
rekommendationssystem kan
utbildningsmaterial automatiskt
anpassas unikt för varje student
baserat på studentens
kunskap och behov.”
Viktor Qvarfordt,
AI-utvecklare Sana Labs
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Mänskliga(re)
robotar och
robotkollegor

på kontext, och i dag finns deras robotar på bland annat

Utvecklingen inom robotisering går snabbt framåt.

En robot som kan prata om vad som helst är fortfarande en bit

Framför allt handlar utvecklingen om att skapa robo-

bort i framtiden. Men vi går absolut i den riktningen.

Frankfurts flygplats i form av trafikvärdar. Vi träffade Gabriel
Skantze, chief scientist på Furhat, för att prata om utvecklingen av sociala robotar.
Hur nära är vi att kunna föra ett samtal med en robot
precis som med en människa?

tar som är mer mänskliga. Både Apple och Amazon arbetar just nu med att integrera emotionella

Ni har lagt ner mycket kraft på att ta fram ett

förmågor i sina chatbotar, och Honda har tagit fram

tredimensionellt huvud, varför?

visionen ”3 E”, vilket står för ”Empower, Experience,

De flesta sociala robotar är ganska uttryckslösa, många ut-

Empathy” och som bland annat handlar om att lära

vecklare förbiser hur viktigt ansiktet faktiskt är. Genom ansik-

robotar att utveckla sin empatiska förmåga genom

tet kan vi sända ut subtila signaler och skapa ögonkontakt,

att interagera med människor. Numera finns även

vilket är otroligt viktigt när vi interagerar – oavsett om det är

robotar som kan skapa såväl musik som målningar.

med människor eller robotar.

En del av utvecklingen av förmänskligandet av

Vilka ser du som de största användningsområdena

robotar handlar om att göra robotar till kollegor. I

för sociala robotar i framtiden?

Schweiz har exempelvis UBS Global Wealth Mana-

Sociala robotar kommer att användas där deras unikiteter är

gement Innovation Lab tillsammans med AI-exper-

som starkast. De har framför allt två styrkor, dels tillgången till

ten FaceMe tagit fram avataren ”UBS Companion”,

specifik information, dels att de inte har några riktiga känslor

en digital klon av företagets chefsekonom som kan

eller intressen. Tack vare deras tillgång till specifik information

hålla konversationer med kunder och rådgivare, och

kan de snabbt svara på konkreta frågor, exempelvis på en flyg-

i Peking har nyhetsbyrån Xinhua och den kinesiska

plats eller i en butik. Den andra styrkan, att de inte har några

sökmotorn Sogou.com utvecklat två avatarer av sina

riktiga känslor eller intressen, och inte heller kan bli trötta, är

ledande nyhetsankare för att öka effektiviteten och

kanske den viktigaste styrkan. De kan exempelvis prata med

minska produktionskostnaderna.

en dement person i tolv timmar i streck eller utföra tråkiga

Experten:
”Robotarnas
styrka är att de
inte har några
riktiga känslor
eller intressen”
Ett svenskt företag som ligger i framkant när det
gäller utvecklingen av robotar är Furhat Robotics, en
startup som utvecklar sociala robotar, det vill säga
”livssliknande” robotar som kan hålla ögonkontakt
och bemöta kunder. Företaget utvecklar robotar
med olika kön och personlighet beroende
28

sysslor dygnet runt utan att bli uttråkade eller trötta. Det finns
även tillfällen då det kan vara lättare att ta kontakt med en robot än en människa, till exempel om man tittar på en fotbollsmatch och tv:n slutar fungera, då kanske man inte orkar vara
supertrevlig mot en person på en teknisk support. Vid dessa
tillfällen kan det vara lättare att ta kontakt med en robot som
helt enkelt löser problemet utan några förväntningar på trevlig ton eller kallprat. Det har även visat sig att det är lättare för
många att berätta hemligheter för en robot än en människa.
Det kan kännas mindre jobbigt att berätta om sin alkoholism
eller andra känsliga saker när man är rädd för att bli dömd.
Ni utvecklar bland annat sociala robotar för olika företag
och arbetsplatser. Vad är viktigt att tänka på då?
Robotarna måste anpassas efter medarbetarna och arbetsplatsen, inte vice versa. Det är vi som styr dem, inte tvärtom.
Därför anpassar vi personligheten beroende på syfte, roll,
företag och kultur. Dels för att passa in med kollegorna, men
även för att förmedla varumärkets värden och kultur gentemot kunderna.
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Foto : Furhat Robotics

Framtidsyrke nr 3:

Robotpersonlighetsdesigner
Därför behövs yrket
I takt med att sociala robotar blir ett vanligare inslag på arbetsplatser krävs
utvecklare som kan designa robotarnas personligheter beroende på kontext
för att säkerställa att de kommer överens med kollegorna och representerar
företagets värderingar.

Exempel på arbetsuppgifter

• Studera sociala kontexter för att förstå socialt samspel
• Analysera det aktuella företagets kultur och varumärke för att kunna

designa robotens personligheter och därmed se till att de passar in på
arbetsplatsen, till exempel genom att anpassa efter medarbetarjargongen
och bemöta kunder på ett sätt som speglar företagets varumärke.

Exempel på kompetens

• Datavetenskap
• AI
• Sociologi
• Psykologi
• Beteendevetenskap
• Design

Key takeaways

• Exakt hur och i vilken utsträckning AI och

automatiseringen kommer att påverka det
framtida arbetslivet råder det delade meningar om.
Vad vi dock kan konstatera är att det kommer att
förändra de flesta arbetsuppgifter och jobb, överta

•

en del, men också skapa nya.
I takt med att robotar blir allt vanligare kommer
en stor andel av framtidens medarbetare att
samarbeta med robotar på ett eller annat sätt.
Och snarare än att se robotar som ett hot bör de
ses som en kollega som hjälper, effektiviserar och
förstärker ens arbete.
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3

Mänskliga
Kvaliteter

Utvecklingen inom AI går snabbt framåt, och robotarna
blir både mer effektiva och mänskliga. Vilken betydelse
har människan i ett allt mer digitaliserat arbetsliv? En
allt viktigare roll, menar många experter. För samtidigt
som – eller tack vare att – arbetslivet blir allt mer digitaliserat och automatiserat förväntas efterfrågan på unikt
mänskliga kvaliteter och egenskaper att öka.

”Även om vi kan samla in en
massa data för att skapa
skräddarsydda erbjudanden,
behövs empatisk förmåga för att
förstå kundens hela komplexa
kontext och kunna sätta sig
in i hens värld.”
Maria Idebro,
managementkonsult
konsultföretaget Thread.
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Robotarnas
begränsningar
och unikt
mänskliga
kvaliteter
Samtidigt som AI och robotar blir allt mer avancerade och en naturlig del av arbetslivet så har robotarna fortfarande en rad begränsningar. Enligt många
experter kommer det att dröja nästan tre decennier
innan inträffandet av den så kallade ”teknologiska
singulariteten” – tidpukten då artificiell intelligens

”All AI som finns
i dag är beroende
av den mänskliga
kompetensen genom
att man måste
specificera vilket mål
som algoritmerna ska
optimera för.”
Viktor Qvarfordt,
AI-utvecklare Sana Labs

passerar den mänskliga hjärnans förmåga. Och
även om robotar kan arbeta mer effektivt och fatta
snabba logiska beslut saknar de en rad viktiga förmågor och kvaliteter – såsom emotionell intelligens,
samarbetsförmåga, förmåga att fatta beslut utifrån
värderingar samt förmåga att tänka kritiskt, visionärt,
abstrakt eller kreativt.
Dessa begränsningar innebär att människor fortfarande spelar en viktig roll även inom de mest automatiserade industrierna. På Toyotas fabriker har
man exempelvis återinfört människor i produktionen
eftersom man insåg att automatiseringen visserligen
effektiviserade tillverkningen, men att den inte utvecklades. Även på Hondas fabriker spelar människor
fortfarande en avgörande roll, och Tom Shoupe, COO
på Hondas Ohio-fabrik, uttalade sig nyligen om att
människan har unika kvaliteter som fingertoppskänsla och sinnesförmåga som inte kan ersättas av maskiner. Även Kai-Fu Lee, vd på kinesiska investmentbolaget Sinovations, har uttalat sig om oersättliga
mänskliga kvaliteter. På klimatmötet i Davos konstaterade han att maskiner så småningom kommer att
överta arbetsuppgifter inom i princip alla yrken, men
att det finns fyra kvaliteter och förmågor som inte
kan ersättas av maskiner: kreativitet, komplexitet,
fingerfärdighet och empati. Även i prognoser från
Världsbanken, World Economic Forum och McKinsey
gällande färdigheter som förväntas bli allt viktigare
på arbetsmarknader framhävs mänskliga kvaliteter
som komplext och kritiskt tänkande, samarbetsförmåga, kreativitet och emotionell intelligens.
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Empatiekonomin
Många experter menar på att vi lever i en så kallad

det genomförts en studie som visat att läkarstuden-

empati-ekonomi, vilket innebär att emotionell intelli-

ter som avsätter tid för någon form av konst blir mer

gens och förmåga att känna empati blir viktigare

empatiska. Och i USA finns numera utbildningsaktö-

inom allt fler områden. New York Times-kolumnisten

rer som Empathetics och Oncotalk, där läkare lär sig

Thomas Friedman har exempelvis myntat begreppet

att utveckla ”klinisk empati”.

”STEM-pathy”, för jobb som ”kombinerar STEM-kompetens (STEM är förkortning för science, technology,

En av de som menar på att empati kommer spela

engineering och mathematics) med mänsklig em-

en allt viktigare roll i det framtida arbetslivet är Maria

pati”. Inom det medicinska fältet växer just nu områ-

Idebro, managementkonsult på konsultföretaget

det medicinsk humaniora, inom vilket man forskar

Thread. Vi frågade henne på vilket sätt, och hur hon

kring hur humaniora inom vården kan påverka både

ser på människans betydelse i en datadriven och

läkare och patienter att bli bättre. Bland annat har

automatiserad värld.

Experten:
”Oavsett hur
mycket data
vi kan samla
behövs empatisk
förmåga för
att skapa sann
förståelse”

komplexa utmaningar och problem. I dag när parter

På vilket sätt kommer empatisk förmåga att vara

– svar på frågor, tror jag att vi människor i vissa lägen

viktigt i framtidens arbetsliv?

”Den mentala ohälsan breder ut sig, i dag
beror 50 procent av alla sjukskrivningar på
psykisk ohälsa. En stor del är kopplat till stress
och press i arbetet och i livspusslet som helhet.
Då gränserna mellan privatliv och arbetsliv blir
allt otydligare ser vi att arbetsgivare spelar en
nyckelroll i att förebygga ohälsa genom att ta ett
helhetsansvar över sina medarbetare. Som ett
resultat ser vi att nya arbetsroller växer fram, till
exempel Well-being Manager, en roll med ansvar
över välmåendet på arbetsplatsen.”

ingår samarbete sätter man upp avtal för hur samarbetet ska fungera rent praktiskt, medan man underskattar att analysera hur parterna matchar kulturellt.
Samarbete är riktigt svårt, och här finns ett behov av
någon, kanske en extern part, som gör en analys och
skapar sig en helhetsbild kring hur de olika parterna
fungerar kulturellt, och hur man kan arbeta för att
öka förståelsen mellan olika individer.
AI och robotar blir allt mer kreativa och sociala
– vad innebär det för exempelvis kreativa yrken
och serviceyrken?
Även om man kan sätta en social robot i exempelvis
en reception måste man fråga sig om man faktiskt
ska göra det, och vilka värden som i så fall försvinner.
För trots att en robotreceptionist kan ge samma –
eller kanske till och med bättre och mer korrekta
alltid kommer att värdesätta den mänskliga interak-

Den empatiska förmågan kommer att vara viktig på

tionen. I takt med att robotar kan skapa konst och

två sätt, dels för att förstå den enskilde individen, och

skriva böcker väcks även frågan om autenticitet, och

dels för att skapa förståelse mellan parter. Vikten av

här handlar det mycket om mottagarens upplevelse

att förstå den enskilde individen blir allt viktigare

av verket, vilken kan skilja sig från fall till fall. Om jag

inom produkt- och tjänsteutveckling. För även om vi

skulle läsa en bok som jag blir djupt berörd av, och

kan samla in en massa data för att skapa skräddar-

sedan få reda på att den är framställd utifrån algorit-

sydda erbjudanden, så behövs empatisk förmåga för

mer hade jag känt mig grundlurad. Samtidigt skulle

att förstå kundens hela komplexa kontext och kunna

jag inte ha några problem att se en Netflix-film som

sätta sig in i hens värld. Det andra sammanhanget

är framtagen av AI, så länge den är underhållande.

där den empatiska förmågan kommer vara viktig är

Detta är komplexa men riktigt intressanta frågor,

för att skapa förståelse mellan olika parter. I framti-

som jag tror vi kommer behöva hantera i större ut-

den kommer vi att behöva samarbeta mer mellan

sträckning framöver.

olika discipliner, företag och branscher för att lösa

Deborah Muhlrad,
ansvarig för digital hälsa BlueCall
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Framtidsyrke nr 4:

Kulturflätare
Därför behövs yrket
Framtidens arbetsliv kommer att vara mer sammankopplat och nätverksorienterat. Samtidigt som det finns mycket att vinna på samarbete, innebär
det även en del utmaningar, exempelvis olika målbilder, syn på vem som har
kontroll över olika delar av samarbetet, sätt att arbeta, samt olika kulturer och
jargonger. I dessa sammanhang behövs en person som kan hantera och underlätta både vad gäller praktiska och kulturella aspekter – en extern part eller
designerad avdelning som inte påverkas av historiska och sociala hänseenden,
utan som utvecklar kulturen utifrån lönsamhetens och medarbetarnas bästa.

Exempel på arbetsuppgifter

• Analysera företagets operationella och strukturella styrkor och brister för

att se vad som bör tas med in i samarbetet och vad som bör lämnas bakom

• Intervjua medarbetare på olika nivåer inom de olika företagen för att
identifiera såväl gemensamma som särskiljande drag

Exempel på kompetens

• Ekonomi
• Organisationsteori
• Socialpsykologi
• Sociologi
• Beteendevetenskap
• Management

Experterna
svarar: Vilka
mänskliga
kvaliteter kan
robotar aldrig
ersätta?
Ellinor Axell, marknadschef Telenor
”Jag tror på det fysiska, det mänskliga mötet – till
exempel när du ska fatta avgörande, komplexa och/
eller emotionella beslut – då vill du ha en rådgivare som faktiskt är av kött och blod. Vi människor är
komplexa varelser, och när det gäller att kunna förstå
och serva komplexa behov kan robotar inte slå den
mänskliga känsligheten och intelligensen.”
Mia Kleregård, fd vd Plantagon Sverige
”Det som är unikt för oss människor är att vi kan
innovera, skapa nytt och tänka helt crazy. Robotar
kommer aldrig kunna slå oss när det kommer till
innovationskraft.”
Sven Wolf, medgrundare och vd Bzzt
”Vikten av det mänskliga mötet är ett av mina favoritämnen. Jag är till exempel övertygad om att det
– trots utvecklingen av förarlösa transporter – kommer att finnas taxichaufförer åtminstone tjugo år
framåt, och kanske för alltid. Det är bara att titta på
restaurangvärlden, även fast vi i dag kan beställa mat
genom en lucka i väggen väljer vi ändå att äta med
andra människor och uppskattar den mänskliga servicen. Det finns helt enkelt sociala mervärden som
man inte kan blunda för.”
Gabriel Skantze, chief scientist Furhat Robotics
”Det finns något i det handgjorda, det som inte är
maskintillverkat, som människan värdesätter. De
flesta är till exempel beredda att betala mer för ett
hembakat bröd än ett maskinbakat, eller en handtäljd smörkniv i stället för en massproducerad. Det
handgjorda står för en autenticitet som inte robotar
kan leverera.”
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Det oersättliga
mänskliga mötet
I takt med att vi arbetar mer på distans har det
under en tid diskuterats huruvida kontor över huvud
taget kommer att behövas i framtiden. På senare tid
har vi dock kunnat se tecken på att företag börjar
inse värdet i fysiska möten – speciellt de spontana
– eftersom de är viktiga för kreativitet, inspiration
och kunskapsutbyte. På Boston Consulting Groups
nya kontor i New York har man exempelvis utformat
ytorna för att maximera ”kollisionskoefficienten”, det
vill säga antalet möten mellan medarbetarna. Även
hos våra experter finns en övertygelse om att det fysiska mötet kommer att fortsätta att vara viktigt i det
framtida arbetslivet.
Patrik Åström, vd Helio:
”Jag tror på en analogisering av arbetsplatserna. Trots
att vi kan jobba var som helst kommer det mänskliga, fysiska mötet att vara oumbärligt. Det är ett av de
områden vi på Helio fokuserar på och utvecklar mest
just nu – hur får vi till fler, spontana mötesplatser?”
Ellinor Axell, marknadschef Telenor
”Det mänskliga mötet är oerhört viktigt. Vi har öppna
ytor för att kunna möjliggöra mer fysisk interaktion
mellan oss anställda, och få till samarbeten på ett
helt annat sätt.”
Anna Troberg, förbundsordförande DIK:
”Vi är ju sociala djur, vi vill ha folk omkring oss. Även
om vi kanske är ett enmansföretag och jobbar
frilans så vill man vara en del av ett socialt sammanhang. Därför kommer det bli vanligare med coworking-platser.”

Key takeaways

• I takt med att arbetslivet blir allt mer automatiserat skapas

utrymme för människor att fokusera på det som just människor
är bra på – och som robotar (ännu) inte kan ersätta, såsom
kritiskt tänkande och social kompetens.

• Empati spås bli en av de absolut viktigaste mänskliga fördelarna
människor har gentemot robotar. Förmågan att se helhetsbilder
och sätta sig in i andra människors situationer och känslor
kommer att vara en viktig egenskap framöver, dels inom
produkt- och tjänsteutveckling och dels för att främja
framgångsrikt samarbete mellan parter, både inom och
mellan företag.

• Trots att vi kan genomföra det mesta av arbetet på distans

fortsätter fysiska (slumpmässiga) möten att vara en viktig källa
för kunskapsutbyte och inspiration. Kontorets roll förändras från
en plats att arbeta på, till en plats för att mötas och inspireras på.
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4

Hållbarhet

Avståndet mellan var vi befinner oss när det gäller
utsläppen och var vi behöver befinna oss för att nå
klimatmålen har ökat. För att den globala uppvärmningen ska begränsas till högst två grader Celsius
jämfört med förindustriell tid till år 2030 måste
världens länder trefaldiga sina klimatåtgärder, enligt
en FN-rapport som släpptes i slutet av 2018. Nu ser vi
strängare regleringar och ambitiösa hållbarhetsinitiativ
inom de flesta industrier – en utveckling som skapar
både fler och nya former av jobb.
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”De företag som inte agerar
hållbart kommer inte att
finnas i framtiden.”
Mia Kleregård,
fd vd Plantagon Sverige
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Re-eran
Från linjärt till cirkulärt

Jobbskapande
gröna sektorer

Inom industrin pågår just nu ett paradigmskifte.

överenskommelse med EU-kommissionen och

Medan hållbarhetssatsningar tidigare handlat om

EU-parlamentet om ett förbud mot bland annat

Satsningar på hållbarhet skapar både nya och fler

Grön AI

att minska negativ klimatpåverkan handlar nutiden

plastbestick, plasttallrikar, sugrör och matförpack-

jobb. Enligt ILO, International Labour Organization,

Blockkedjeteknik är en teknik som förutspås skapa

och framtiden om att regenerera, att återställa eko-

ningar av vissa sorters plaster. Om allt går som väntat

kommer satsningarna för att nå klimatavtalet i Paris

såväl hållbarhetslösningar som jobb inom en rad

systemet och återbalansera klimatet. Allt fler företag

kan åtgärderna börja gälla år 2021.

att skapa 18 miljoner arbetstillfällen till år 2030, med-

industrier. I maj 2018 var blockchain-kunskap den

an omfamnandet av den cirkulära ekonomin skulle

snabbast växande färdigheten bland över 5000

skapa ytterligare sex miljoner jobb.

färdigheter på frilansplattformen Upwork. Under

ställer om från linjärt till cirkulärt. Affärscykler som
baseras på försäljning av nya råvaror och produkter

Precis som andra rörelser reflekteras hållbarhetsut-

överges till förmån för återanvändning, oavsett om

vecklingen i språkbruket. År 2018 toppade exempel-

det handlar om energi, textiler, mat eller plast.

vis ”single-use” brittiska Collins Dictionarys lista över

Den gröna omställningen sker som tidigare nämnts

Även på politisk nivå genomförs stora satsningar på

årets ord, då användandet av begreppet fyrfaldigats

inom alla sektorer. Här har vi valt ut några områden

cirkulär ekonomi. I april 2018 tillsatte Sverige en de-

sedan 2013, och i Sverige hamnade ”nollavfall”

som vi tycker är extra spännande, och som visar hur

I en rapport från World Economic Forum identifieras

legation för just cirkulär ekonomi. Delegationen ska

– strävan efter att inte producera något avfall som

hållbarhetslösningar kan skapa fler och nya former

över 65 olika sätt som en blockkedja kan applice-

bland annat identifiera hinder, behov av utbildning

inte kan återvinnas eller komposteras – på Språk-

av jobb.

ras på för världens mest akuta klimatutmaningar,

och information inom den cirkulära ekonomin.

rådets och Språktidningens nyordslista samma år.

årets första kvartal ökade färdigheten med 6000
procent jämfört med samma period 2017.

exempelvis genom automatisk katastrofberedskap. I

Och i december 2018 nådde EU:s medlemsländer

Grön energi

rapporten identifieras även åtta ”game changers” där

en provisorisk

Det senaste decenniet har den förnybara energin

blockkedjetekniken fundamentalt kan förändra hur

gjort snabba framsteg, en utveckling som skapar

världen hanterar sina naturresurser, till exempel

jobb runtom i världen. Enligt International Renewa-

genom att decentralisera förvaltningen av naturre-

ble Energy Agency skapades det under 2017 en halv

surser samt skapa mer transparenta försörjningsked-

miljon nya jobb globalt inom sektorn för förnybar

jor. Inom livsmedelsindustrin beskrivs blockkedjelös-

energi. I USA beräknar Bureau of Labor Statistics

ningar som ett sätt att skapa både säkrare och mer

att yrkesrollerna solpanelsinstallatör och vindkraft-

hållbara livsmedelskedjor. Hösten 2018 lanserades

verkstekniker kommer att öka med 105 respektive

IBM Food Trust, en blockkedjelösning för matind-

96 procent mellan 2016 och 2026, vilket gör dem till

ustrin, som gör det möjligt att kartlägga och spåra

landets två snabbast växande yrken.

hela leverantörskedjan. En mängd storspelare som

”Parisavtalet och andra globala
åtaganden innebär att ett skifte måste
ske inom industrin. Vi kommer inte
längre att kunna använda jungfruliga
material som vi hittills gjort – återbruk
och återvinning av textilier måste
växa. Eftersom framställningen av
jungfruliga material hittills har varit så
billig ligger tekniken för återvinning
av material efter. För att få till en
snabbare förändring mot en cirkulär
industri behövs det därför ekonomiskt
konkurrenskraftiga alternativ.”

Nestlé, Dole Food, Tyson Foods, Kroger och Unilever
I Sverige, som ligger långt fram i utvecklingen,

har anslutit sig till plattformen.

beräknar forskare att satsningar på förnybar energi
kommer att skapa 40 000 helt nya jobb. Runt om i
landet finns en rad startups som skapat innovativa
lösningar som driver utvecklingen inom förnybar energi framåt. Ett exempel är Modvion, som med hjälp
av en modulär träkonstruktion kan bygga högre, billigare och mer elgenererande vindkraftstorn. År 2019
ska företaget testa en prototyp i Göteborgs skärgård.

Vad är egentligen en
blockkedja (block chain)?
En blockkedja kan beskrivas som delad information som underhålls och uppdateras av ett nätverk av datorer i stället för en central myndighet.
Man kan se det som en glasbox, där alla kan se

8 av 10

alla transaktioner som är skyddade och skyddas
med hjälp av avancerad kryptografi.

svenskar anser att det är viktigt
att skapa en värld som är fullt
driven av förnybar energi

Harald Cavalli-Björkman,
kommunikationschef Re:newcell
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Grön konsultation
Sedan årsskiftet 2016/2017 tvingas stora företag i Sverige att göra en hållbarhetsredovisning vid sidan av
sin årsredovisning. Detta har hjälpt till att öka statusen för hållbarhetsfrågor, som numera är en prioriterad och strategisk fråga inom de flesta företag. Enligt
en ny rapport från PwC där man intervjuat drygt
400 svenska företag, kommuner och ideella organisationer svarade drygt åtta av tio att de har satt
strategiska hållbarhetsmål.
Samtidigt som de flesta organisationer har ambitiösa hållbarhetsmål är den interna kompetensen inte
lika utvecklad. Samma studie visade att endast 16
procent av respondenterna instämde helt i påståendet att de internt besitter rätt kompetens. Många
företag tar därför hjälp. Enligt Svenskt Näringsliv
har hållbarhetskonsulterna blivit många fler sedan
hållbarhetsfrågan hamnat i fokus. I dag finns ett
flertal hållbarhetsinriktade kommunikationsbyråer
som Futerra och Exponentials. Ett annat exempel är
miljökonsultbyrån Normative, som använder AI för
att ta reda på om företagen satsar på rätt miljö- och
klimatförbättringar.
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Framtidsyrke nr 5:

Klimatrevisor
Därför behövs yrket
I den hållbara framtiden krävs det inte bara att företag redovisar sina ekonomiska resultat utan även sitt avtryck på världen. Många företag saknar dock
klimatekonomisk kompetens och behöver därför extern hjälp för att både
analysera och redovisa sina hållbarhetssatsningar. De behöver även hjälp
med att ta fram strategier för hur företagen kan gå från linjärt till
cirkulärt, och kanske till och med bli klimatpositivt.

Exempel på arbetsuppgifter

• Följa, analysera och rapportera företags klimatavtryck
• Ta fram strategier för att minska klimatpåverkan
Exempel på kompetens

• Miljö- och energikunskap
• Naturvetenskap
• Klimatekonomi
• Ekonomi
• Juridik
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Gröna städer
De senaste åren har urban odling blivit en rörelse
som spridit sig världen över, och i många storstäder
satsas det på stadsodling – dels på innegårdar och
tak, men även inomhus och under jord i form av så
kallad hydroponisk och vertikal odling. Det innebär
att man odlar på höjden, och att grödornas rötter
får växtnäring via vatten som cirkuleras, vilket
kräver drygt 90 procent mindre vatten än
konventionell odling.

Experten: ”År 2030
kommer vertikalodling
att vara en naturlig del
av stadsbilden”
En pionjär inom vertikal odling är Plantagon. Företaget har bland annat
odlingar i DN-skrapans källare i Stockholm, där de odlar örter och bladväxter. Vi träffade Mia Kleregård, tidigare vd för företagets produktionsbolag i
Sverige, för ett samtal om framtiden inom hållbarhet och urban odling.

Var femte svensk tror att
de kommer att möta en
stadsbonde i butiken år 2030
I Kina finansierades nyligen det vertikala odlingsföretaget Plenty av bland annat Softbanks Vision
Fund och Amazons vd Jeff Bezos för att bygga 300
vertikala odlingar i landet. Och i Storbritannien undersöks möjligheten att omvandla en del av landets
150 000 nedlagda kolgruvor till hydroponiska odlingar, vilket inte bara innebär mer hållbar odling, utan
även skapar jobb i områden som lidit av ekonomisk
instabilitet sedan kolgruvorna lades ner på 80-talet.

Hur skulle du beskriva statusen för hållbarhetsfrågan i dag?
Hållbarhet är en av vår tids absolut viktigaste frågor. Det är först på senare
tid som vi – både konsumenter och företag – insett att så som vi tidigare
levt inte är hållbart. Ekvationen att konsumera så mycket som möjligt och
utnyttja jordens resurser för att leverera vinst varje kvartal går helt enkelt
inte ihop, och därför sitter vi där vi sitter nu. Man blir inte lyckligare av att
konsumera mer, och det börjar människor i stor skala nu att inse.
Vilka krav kommer att ställas på framtidens
företag när det gäller hållbarhet?
Kraven på företagen att verka hållbart är enorma och flyttas hela tiden
fram. Vi är förbi tiden då det handlade om att göra mindre dåligt, i dag
handlar det om att skapa cirkulära processer, eller till och med bidra
med positiv påverkan. Företag som inte är hållbara kommer inte att

Enligt National Geographics
är urbana odlare ett av världens
snabbaste växande gröna jobb
Även i Sverige sker många spännande initiativ med
hydroponisk odling. Ett exempel är food tech-företaget Grönska, som har Europas största vertikala odling
i en industrilokal strax utanför Huddinge centrum,
där man planerar att skörda ca 80 000 krukor örter
och sallad per månad – vilket blir nästan en miljon
krukor per år. Ett annat exempel är Ikea, som nyligen
meddelade att de planerar att bli självförsörjande på
sallad genom hydroponisk odling i containrar utanför varuhusen.

finnas år 2030.
Hur långt har vi kommit inom vertikalodling år 2030?
År 2030 kommer vertikalodling att vara en naturlig del av stadsplaneringen
och stadsbilden. Områden kommer att byggas utifrån ett symbiotiskt tänk,
där människor har tillgång till mat och kontor i sin närhet för att minska sin
klimatpåverkan. Tittar vi lite längre fram, runt år 2050, kommer runt 70 procent av jordens befolkning att bo i städer. Då kommer det inte längre att
vara hållbart att fortsätta att odla utanför städerna. Plantagons vision är att
göra städer runt om i världen mer självförsörjande genom urbant lantbruk.
Vi hoppas att storskalig vertikal stadsodling ska bidra till att lösa framtidens
matbrist, och också bidra till att skapa jobb i utsatta områden. Vertikalodling är helt klart framtiden.
Vilken typ av kompetens söker ni när ni rekryterar?
Dels krävs en grundkunskap inom områden som agrikultur och teknologi.
Men det jag skulle säga är viktigast är passion, innovation och entreprenörskap. Som företag vill vi förnya och skapa saker som ännu inte finns, och då
krävs det en förmåga att tänka utanför boxen.
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Framtidsyrke nr 6:

Vertikalodlare

Därför behövs yrket
I takt med att jordens befolkning ökar och fler flyttar in till städerna behövs
hållbara odlingsalternativ. Vertikalodlaren är framtidens bonde som arbetar
väldigt lokalt, klimatsmart och tar hjälp av nya teknologier för att ta fram
råvaror som är klimatsmarta och hälsosamma.

Exempel på arbetsuppgifter

• Skapa nya odlingssätt
• Produktutveckling

Exempel på kompetens

• Miljö- och energikunskap
• Naturvetenskap
• Biologi
• Agrikultur
• Hydroponisk odling

Key takeaways

• Hållbarhet är en av vår tids viktigaste och mest
kritiska frågor. I takt med att hållbarhetsfrågan
blir en del av företags strategier, och att ny
teknik utvecklas skapas nya behov och därmed
nya jobb.

• Genom att lägga till kompetens inom klimat,
biologi och odling öppnas dörrar till nya och

spännande yrken. Kontorsnisse i dag, underjorden-odlare i morgon?
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Syfte & Etik

Vi lever i en tid då värderingar styr såväl konsumtionsval
som karriärsval. Att som företag visa på att man verkar
för positiv samhällsutveckling blir allt mer avgörande
för att över huvud taget kunna legitimera sin existens.
En annan av vår tids viktigaste etiska frågor handlar
om hanteringen av data, vilket i en datadriven värld är
något som i princip alla företag måste förhålla sig till.

”Hur kan man ens tänka sig
en framtid där företag tycker
att det är okej att exploatera
människor och planeten?
Företag som inte tar ett
samhällsansvar ser jag som
ett tillfälligt grundläggande
fel, som en bugg i hela det
kapitalistiska systemet, som
nu håller på att rättas till.”
Sven Wolf,
vd och medgrundare
eldrivna taxibolaget Bzzt
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Värderingar styr
karriärsval
För en allt större del individer i västvärlden handlar
arbete inte främst om att tjäna pengar, utan att känna
att man bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Framför allt millennialsgenerationen – som kommer
att utgöra två tredjedelar av den globala arbetskraften
år 2025 – är värderingsstyrda; i en global studie
genomförd av Deloitte svarade sex av tio millennials
att mening/syfte (”sense of purpose”) var ett av skälen
till att de valt att arbeta för sin nuvarande arbetsgivare.

En av tio svenskar upplever inte
sitt arbete som meningsfullt
Enligt senaste Jobbhälsoindex-barometern
upplever en av tio av Sveriges anställda att arbetet inte är meningsfullt. Andelen skiljer sig dock
stort mellan åldersgrupper och näringsgrenar.
Inom vård, skola och omsorg är det bara 1 av 20
som inte tycker jobbet är meningsfullt, medan
3 av 20 inom tillverkningsindustri och handel
inte anser att jobbet är meningsfullt.
Den yngre arbetskraften ser i mindre utsträck-

”Den yngre generationen, som kommer att

ning sitt arbete som meningsfullt jämfört med

dominera arbetsmarknaden framöver, är

de äldre. Bland män 30 år eller yngre anser 16

extremt värderingsstyrd. Man kommer liksom

procent att arbetet inte är meningsfullt, medan

inte vilja sälja en tvättmaskin – om inte tvätt-

motsvarande andel bland kvinnor 55 år eller

maskinen bidrar till ett högre syfte.”

äldre är 6 procent.

Mia Kleregård,
fd vd Plantagon Sverige

Från CSRinitiativ till
högre syfte som
utgångspunkt
I dag räcker det inte längre att donera pengar till slumpmässiga välgörenhetsprojekt då och då för att som företag
framstå som ansvarstagande – denna typ av initiativ upplevs
snarare som ”purpose washing”. Som ett resultat av en rad
skandaler som avslöjat diskriminerande intern kultur ökar
även kraven på transparens. För att skapa trovärdighet och
lojalitet behöver företag visa på att man har ett högre syfte
som definierar organisationens identitet, som genomsyrar
hela organisationen och att man lever som man lär.
Samtidigt har konsumenter insett att det inte nödvändigtvis behöver finnas ett motsättningsförhållande mellan att
”göra gott” och att tjäna pengar: i en global undersökning
från Edelman svarade tre av fyra att de anser att företag
kan agera på sätt som både ökar verksamhetens vinst och

I ett värderingsstyrt arbetsliv spelar ledarskap en

förbättrar de ekonomiska och sociala förhållandena i det

viktig roll i att förmedla företagets värderingar. I en

område där man verkar. Och visst lönar sig socialt ansvars-

undersökning genomförd av Lernia svarade nio av tio

tagande. Under 2017 växte till exempel Unilevers hållbar-

yrkesverksamma svenskar att det är viktigt att chefen

hetsklassade varumärken nästan 50 procent snabbare

tydligt kommunicerar företagets värderingar, och

än de övriga, och stod för 70 procents av företagets

tre av fyra att de skulle ha svårt för att arbeta med

omsättningsökning.

en chef som har fel värderingar. Många ledarskapsexperter menar på att framtidens ledarskap handlar
allt mer om att verka som en inspirerande visionär
som förmedlar företagets vision och skapar engagemang och känsla av mening hos medarbetarna.

”För den yngre generationen är mångfalds- och
inkluderingsfrågor otroligt viktiga. De arbetsgivare
som inte tar dessa frågor på allvar kommer att få
svårt att konkurrera om de bästa talangerna.”
Anne-Marie Andric,
CHRO, iZettle

”Vill man behålla kompetensen gäller det att
arbeta på den interna kulturen. Det räcker
inte att rekrytera X antal kvinnor för att fylla
kvoten, utan man måste se till att det finns en
inkluderande och jämställd kultur, så att folk

”Inom modevärlden finns ett enormt tryck på

känner sig välkomna och stannar.”

socialt ansvarstagande. Det är en väldigt exponerad

Maureen Hoppers,
kommunikationschef
Riksteatern

bransch, attraktiva varumärken kan inte syssla
med en verksamhet som bidrar till något hemskt
i världen.”
Harald Cavalli-Björkman,
kommunikationschef Re:newcell
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Experten: ”Det
är svårt att tänka
sig en framtid
för företag som
inte tar ett socialt
ansvar”

Hur vanligt kommer det i framtiden vara
att själva grundtanken är att ha en positiv
social påverkan?
Jag skulle vilja vända på det: hur kan man ens tänka
sig en framtid där företag tycker att det är okej att
exploatera människor och planeten? Hur ska man till
exempel kunna motivera för sina kunder, partners
och underleverantörer att bara för att vi är ett stort
gammalt bolag så är det okej för oss att använda
barnarbetare eller utnyttja jordens resurser snabbare
än möjligt? Det går ju inte. De kommer slås ut om

Framtidsyrke nr 7:

Etikutvecklare
Därför behövs yrket
Kraven på att företag tar ett samhällsansvar ökar från såväl medarbetare som

de inte ändras i kärnan. Jag ser det som ett tillfälligt

konsumenter. Samtidigt har en del företag svårt att identifiera och definiera just

grundläggande fel, som en bugg i hela det kapitalis-

sitt högre syfte. Andra företag har en ambition om att göra gott, men har svårt

tiska systemet, som nu håller på att rättas till.

att gå från ambition till handling, medan de som genomför samhällsförbättran-

Många av de företag som startas i dag grundar sig

de åtgärder inte alltid vet hur man kommunicerar dem. Och för de företag som

i en vilja att på något sätt påverka samhället i en

Vilka utmaningar finns det som syftesdrivet

startats utifrån ett högre syfte finns en risk att detta förloras i samband med

positiv riktning. I en undersökning genomförd av Ica

företag?

expansion. Företag kan därför behöva hjälp med alltifrån att identifiera och

där man ställt frågor till 100 svenska startups, svara-

I takt med att man växer och etableras på fler mark-

kommunicera till att bibehålla sitt högre syfte.

de sju av tio att socialt ansvarstagande är en viktig

nader finns det en risk att själva syftet glöms bort,

drivkraft för deras verksamhet. Ett av de företag som

eller inte efterlevs internt. Då gäller det att det finns

startats ur just en samhällsförbättrande vilja är det

personer som säkerställer att företagets visioner och

eldrivna taxibolaget Bzzt. Vi träffade medgrundaren

själva DNA fortsätter att leva kvar.

Sven Wolf för ett samtal om framtiden inom socialt
företagande och utmaningar med att växa som syf-

Som ett äldre företag som inte är grundat utifrån

tesdrivet företag.

ett ”högre syfte” – är det helt kört då?
Finns det inget högre syfte i företagets DNA får man

Hur kommer det sig att du startade Bzzt?

gå till kunderna eller de anställda och se hur organi-

Jag har gradvis insett att jag vill rikta min energi mot

sationen kan förbättra villkoren för dem. Vi pratar ju

något större än mig själv och min egen plånbok. Jag

en del om det engelska ordet ”why” – vad är indivi-

och några vänner, bland annat de som senare blev

dens ”why” och vad är organisationens ”why”? Ju mer

medgrundare till Bzzt, hade ett löst nätverk där vi

dessa två sammanfaller desto mer syftesdrivet och

diskuterade olika affärsidéer, och hur man kunde

kraftfullt blir det.

kombinera samhällsnytta med affärsnytta – till exempel i gränslandet mellan hållbarhet och mobilitet.
Alla kände att om vi skulle starta något nytt ville vi

Exempel på arbetsuppgifter
(beroende på yrkeskategori)

• Hjälpa företag att definiera, kommunicera och efterleva ett högre syfte
• Se till att företaget följer ett hållbart och etiskt ramverk och har sina
kunders och användares intressen och behov i fokus

• Säkerställa att underleverantörer sköter sina affärer på ett hållbart

och etiskt sätt och inte bidrar till slaveri, barnarbete, korruption eller
andra oetiska och olagliga aktiviteter

• Utveckla ett konsekvenstänk kring företagets affärsutveckling
och dataanvändning

Exempel på kompetens

• Ekonomi
• Etik
• Filosofi

att det skulle vara något som faktiskt var bra för samhället. Det var verkligen en grundläggande faktor när
vi startade företaget.
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Säker och etisk
hantering av data

ning genomförd av säkerhetsföretaget NTT Security

Mängden data som generereras ökar för varje år, och

känner sig tryggare kring hur deras personuppgifter

år 2020 uppskattas varje person på jorden generera

behandlas.

svarade endast en av tre svenskar att GDPR har gjort
att de känner sig tryggare med att deras personuppgifter hanteras på ett säkert sätt jämfört med
tidigare, och drygt fyra av tio svarade att de inte alls

1,7 MB data per sekund. För att datan ska vara lät-

Framtidsyrke nr 8:

Molnvakt

tillgänglig används oftast molntjänster för att spara

Skapar nya jobb och tjänster

den, samtidigt som en stor del av datan är känslig.

I takt med att datainsamling blir allt vanligare inom

De senaste åren har vi bevittnat en rad skandaler

fler företag och branscher ökar efterfrågan på expertis

kopplade till hantering av data och hur den anting-

inom IT-säkerhet, samtidigt som det skapas yrken

en riskerar att spridas eller kan användas i felaktiga

kopplade till datahantering. År 2018 hamnade nät-

I framtiden kommer de allra flesta företag att hantera stora mängder

syften. Avslöjandet att analysföretaget Cambridge

verks- och informationssäkerhet på tionde plats på

känslig data. Då behövs en tjänst som säkerställer att datan hanteras

Analytica samlat in personlig information om mil-

LinkedIns lista över de hårda kompetenser företag i

korrekt och behålls säker.

joner Facebook-användare – i många fall utan deras

störst utsträckning var i behov av, och i januari 2019

vetskap – och sedan använt informationen för att

anställde den molnbaserade CRM-leverantören

bland annat hjälpa Donald Trump i valet 2016, och

Salesforce en “chief ethical and human use officer”,

att webbtjänsten Unroll.me sålt vidare användarnas

vars uppgift är att se till att deras teknik och data han-

data till andra företag, är bara två i en lång rad av

teras på ett etiskt sätt inom företaget.

exempel.

Det växer även fram nya former av initiativ och platt-

Kostnaden för
cyberkriminalitet beräknas
uppnå tre biljoner amerikanska
dollar år 2020
75 % av chefer globalt
anser att cybersäkerhet är en
topprioritet på deras företag,
men endast 16 % är väl
förberedda för att
motstå nätrisker

Den globala marknaden för
nätsäkerhet förutspås vara
värd drygt 248 miljarder
dollar år 2023

Därför behövs yrket

Exempel på arbetsuppgifter
(beroende på yrkeskategori)

• Säkerställa att data hanteras korrekt och behålls säker
• Administrera moln och förhandla fram bästa möjliga molnlösning för
företag ur ett såväl hållbart och säkert som kommersiellt avseende

Exempel på kompetens

• Programmering
• IT-säkerhet
• Etik

formar i syfte att öka säkerheten och konsumentens
makt över datan och säkerheten. I slutet av 2016
bildade en grupp AI-forskare från Apple, Amazon,
DeepMind, Google, Facebook, IBM och Microsoft den
ideella organisationen The Partnership on AI to Benefit People and Society. Organisationens syfte är att
studera och formulera ledande metoder för AI-teknik
för att öka allmänhetens förståelse av AI, samt fungera
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Som ett resultat har det växt fram en debatt kring

som en öppen plattform för diskussion och engage-

hanteringen av personlig data och datasäkerhet.

mang kring AI och dess påverkan på människor och

Apples vd Tim Cook krävde till exempel nyligen

samhället. Ett annat exempel är plattformen Dectify,

strängare integritetsskydd och en amerikansk lag för

som hjälper företag att skydda sina hemsidor genom

digitala rättigheter. I januari 2018 tillkännagav World

att samla kunskap från 120 topprankade ”vänliga

Economic Forum ett nytt globalt centrum för cyber-

hackare”. Plattformen är partner med Amazon Web

säkerhet, och i maj samma år fick Sverige och övriga

Services och har nyligen fått uppbackning av riskka-

kommer bli allt viktigare för att locka medarbetare

EU-länder en ny gemensam dataskyddsförordning:

pitalfirman Insight Venture Partners för att ta sig an

och konsumenter. Att kunna definiera sitt ”varför”

GDPR (The General Data Protection Regulation), som

USA. Ytterligare ett exempel är plattformen Loomia,

blir avgörande för framtidens företag.

innebär att företag och organisationer bland annat

som sätter konsumenterna i full kontroll över sina per-

har tvingats se över hur de samlar in, behandlar och

sonuppgifter genom att låta dem välja att behålla sin

lagrar personuppgifter. Trots införandet av GDPR

data privat, eller att sälja den på ett säkert sätt.

Key takeaways

• Att som företag visa på att man har ett samhällsförbättrande syfte – och leva som man lär –

• Ökad datainsamling möjliggör mer personaliserade

tjänster och produkter, samtidigt som det finns en
risk att datan missbrukas eller sprids. Detta ställer

känner många svenskar otrygghet kring hur deras

ökade krav på företag att säkerställa säker och etisk

personuppgifter behandlas, enligt en undersök-

hantering av information.
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6
Hälsa

En av de mest spännande utvecklingarna inom hälosområdet är
utvecklingen av individualiserad hälsa. Den individualiserade hälsan, tillsammans med teknikutveckling, ger upphov till att allt mer
hälsodata genereras. Genom att samla och analysera data kommer
vården kunna bli mer effektiv och preventiv. En stor hälsoutmaning
är en åldrande befolkning. Svenskarna lever längre, och antalet äldre blir fler – i dag är medellivslängden för män närmare 81 år och för
kvinnor drygt 84 år, och år 2028 förväntas antalet som är 80 år och
äldre vara 255 000 fler än 2018, vilket är en ökning med 50 procent.

”Framtidens hälsa är
individanpassad, preventiv
och effektiv.”
Frida Lundmark,
programansvarig Vinnova
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Hyperpersonaliserad
hälsa

Experten:
”Etableringen av
precisionsmedicin
kommer att
förändra hela
vårdsystemet”

att säkerställa att individen förstår vad svaren innebär och kan reflektera över och ta ställning till hur
mycket man som individ faktiskt vill veta, men också
efteråt för att tolka och ge rådgivning utifrån analysens resultat.
Precisionsmedicin har beskrivits som ”den heliga

Diagnos och rådgivning utifrån din

Ett annat område som driver på utvecklingen av

unika DNA och livsstil

individanpassad hälsa är etableringen av precisions-

Tack vare digitala hjälpmedel som wearables (kropp-

medicin. Precisionsmedicin, även kallat ”individan-

snära teknik som bland annat kan mäta olika hälso-

passad behandling” och ”individualiserad medicin”,

tillstånd genom exempelvis scanning och sensorer)

handlar bland annat om att utgå från varje individs

kan vi sedan en tid tillbaka själva mäta våra värden

DNA och hur genetiska faktorer interagerar med

och prestationer. Genom utvecklingen av självtester

miljö- och livsstilsfaktorer. Inom svensk hälso- och

har det även blivit enklare och vanligare att ta reda

sjukvård genomförs just nu stora satsningar på

I dag kan vem som helst beställa hem DNA-tester,

ökar möjligheten att på sikt kunna agera preventivt

på sina anlag och sitt DNA. I USA har 12 miljoner

precisionsmedicin, bland annat i form av initiati-

hur ser du på den utvecklingen?

och på så sätt minska risken att vi blir sjuka, med-

amerikaner låtit sitt DNA bli analyserat av företag

vet Genomic Medicine Sweden, som ska etablera

Det är positivt på så sätt att det bidrar till att fler

an de som redan är sjuka kommer att kunna få rätt

som 23andMe och AncestryDNA. I Japan har Nestlé

precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården på

kan få insikt i sin hälsostatus och eventuella risker

diagnos snabbare, vilket gör att man tidigare kan

lanserat en plattform som ger kunderna personliga

nationell nivå. En av de aktörer som stödjer initiativet

för att drabbas av vissa sjukdomar, vilket möjliggör

sätta in korrekt behandling direkt. Därmed kan

näringsriktlinjer baserat på ens kostvanor, DNA och

är Vinnova, vilka bidragit med nästan 44 miljoner

att kontrollera sin hälsa och agera preventivt för att

förhoppningsvis fler patienter få en större chans till

blodprovresultat. Användare skickar bilder av maten

kronor till satsningen, som totalt uppgår till drygt 84

minska risken att bli sjuk. Samtidigt kan det röra sig

en effektiv behandling, samtidigt som det sparas tid

de äter till tjänsten via en app, och genom analys av

miljoner kronor. Vi har pratat med Frida Lundmark,

om både känslig och komplex information – infor-

och resurser inom vården.

DNA och blodprov bedöms sårbarheten mot

som är projektansvarig för satsningen på Vinnova,

mation som man kanske inte alltid vill veta, och som

vanliga sjukdomar som högt blodtryck och diabetes.

om utvecklingen inom individanpassad hälsa.

kan vara svårtolkad. Därför behöver det finnas råd-

Hur kommer etablerandet av precisionsmedicin

givning och stöd kopplat till testerna – dels innan, för

att förändra kompetensbehoven och sättet att

Därefter får man personliga kostråd och specialutformade vitamintillskott.

graal” för framtidens hälso- och sjukvård. Vad är
de främsta vinsterna?
I dag handlar vården främst om att hjälpa redan
sjuka individer. I många fall kan det ta lång tid att
få rätt diagnos, vilket är påfrestande för individen,
samtidigt som det kostar mycket tid och resurser för
vården. Genom etableringen av precisionsmedicin

arbeta inom vården?
Etablerandet kommer att innebära stora förändringar för sättet att arbeta inom vården. Dels kommer
det skapas mycket stora mängder data, vilket i sin
tur innebär att det kommer behövas kompetens
inom dataanalys och AI för att bygga analysmodeller
som kan hantera och analysera datan på ett effektivt
sätt. Det kommer även att behövas bioinformatiker
som kan tolka datan åt läkarna. Sedan tror jag att
det kommer att bli allt viktigare med kompetens
inom psykologi, filosofi och etik för att bedöma hur
datan ska hanteras, till exempel för att hantera etiska
frågeställningar och på vilket sätt informationen ska
framföras på bästa sätt utifrån olika individers förut-

Den globala marknaden för
gen-tester förväntas öka från
drygt 8 831 miljoner dollar år
2017 till 19 112 miljoner år 2024
– en årlig tillväxttakt på drygt
12 % från 2018 till 2024
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sättningar. På ett samhällsekonomiskt plan kommer
hälsoekonomi bli en otroligt viktig kompetens inom
vården framöver, för att kunna göra hälsoekonomiska analyser av effekterna av införandet av precisionsmedicin. Arbetsmässigt kommer det att bli än
viktigare att jobba tätt i team runt patienten, så att
man tillvaratar varje professions specifika kompetens
och kunskap på allra bästa sätt. Det kommer inte gå
att arbeta i silos, utan man kommer behöva arbeta
mer i team där alla olika kompetenser finns samlade.
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Framtidsyrke nr 9:

DNA-coach
Därför behövs yrket

Samtidigt som allt fler kan mäta sina hälsovärden kan det vara svårt att förstå datan, och/eller agera på den. Därför behövs en DNA-coach, som hjälper
individen att tolka datan samt ta fram individanpassade tränings-och kostupplägg, både för att minska existerande hälsoproblem samt i förebyggande syfte.

Exempel på arbetsuppgifter

• Analysera kundens DNA för att ta fram livsstils- och kostråd som får just den
personen att må bra, både psykiskt och fysiskt

• Följa hur personen följer coachens rekommendationer genom bland annat
wearables samt mäta och utvärdera hur kroppen reagerar på den nya
livsstilen för att optimera rätt kost och rätt träning

Exempel på kompetens

• Genetik
• Nutrition
• Beteendevetenskap
• Psykologi
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Åldrande
befolkning
– utmaningar
och möjligheter
Fler blir äldre, men yngre i sinnet
Svenskarna lever allt längre och andelen äldre blir
allt fler. Dessutom blir de äldre allt mer aktiva. Att
fylla 65 ses inte längre som åldern då man går i
pension och drar sig tillbaka – i stället ser många det
som början på en ny aktiv period i livet. I en amerikansk studie svarade till exempel åtta av tio att de
ser åldrandet som ett tillfälle att nå nya mål, och tre
fjärdedelar att åldrandet ger tid att utöva passioner
som tidigare inte passade in i ens liv.
Dagens seniorer arbetar även högre upp i åldrarna.
För män i åldersgruppen 60–64 har arbetskraftsdeltagandet ökat från 55 till 75 procent från slutet av
1990-talet till år 2017. För kvinnor i samma åldersgrupp låg arbetskraftsdeltagandet på närmare 70
procent år 2017.

för att främja social stimulans och delaktighet bland
äldre personer genom utbildning i och användning
av digital teknik. I många kommuner pågår i dag initiativ för att öka den digitala kompetensen hos äldre,
bland annat genom IT-coacher. Coacherna är äldre
personer som utbildar och hjälper andra äldre med
digital teknik.
En av de som arbetar för att äldre ska förstå teknik
och inte hamna utanför i dagens samhälle är Gunilla
Yhuel Sätterberg, som utsågs till Årets Volontär 2018.
På SeniorNet Botkyrka har hon bland annat startat
en ”mobiljunta” där äldre hjälper varandra att förstå
smarta telefoner och surfplattor. Vi har pratat med
Gunilla om vinsterna med att vara aktiv på nätet som
senior.

Digitala coachen:
”Sociala medier
främjar social
kontakt – både
online och offline”
Varför är det viktigt att lära sig att hantera
internet som äldre?
Om man inte hänger med riskerar man att hamna
utanför, på olika sätt. I takt med att samhället blir
mer och mer digitalt hamnar de äldre utanför, inte
minst bland samhälls- och myndighetstjänster som
Vårdguiden, Mobilt BankID och Skatteverket. Internet är även en viktig plats för att både skapa och
behålla sociala kontakter. Forskning har visat att utbildning i, och användning av, dator och internet kan
minska ensamheten bland äldre personer.
Hur kan internetanvändning minska
ensamheten bland äldre?
Internet är som sagt ett otroligt viktigt medel för att

Ensamhet bland äldre och digital aktivitet
som botemedel

Seniorer allt mer digitalt aktiva

De senaste åren har den utbredda ofrivilliga ensam-

• Nästan sju av tio av de som är 55 år och äldre

heten uppmärksammats allt mer. Flertalet studier vi-

använder sociala medier och internet flera

sar på att ofrivillig ensamhet har negativa effekter på

gånger om dagen.

både mental och fysisk hälsa, och i dag talas det om

• Två tredjedelar av seniorerna använder sig av

ensamhet som en av vår tids folksjukdomar. Statisti-

någon form av sociala medier, och Facebook

ken visar att ensamhet i form av social isolering ökar

och Instagarm är mest populärt: drygt nio

med åldern. Som ett resultat av att ens partner eller

av tio använder Facebook och nästan hälften

vänner blir sjuka och avlider, och den fysiska orken

Instagram.

och rörligheten minskar, sjunker helt enkelt antalet
naturliga sociala sammanhang.

• Närmare två tredjedelar använder sig av
sociala medier för att hålla kontakt med
vänner, och nästan sex av tio för att hålla

Forskning visar att utbildning i, och användning av,

kontakt med familj och släkt, medan runt

dator och internet kan minska ensamheten bland

hälften följer olika intressegrupper.

både underhålla befintliga och skapa nya kontakter,
såväl digitalt som i verkliga livet. Genom Skype, Facebook och Instagram kan man hålla kontakten med
vänner, barn och barnbarn som man inte har ork
eller fysisk möjlighet att ta sig till. Nu kan man både
prata med dem via video och följa deras vardagliga
liv. På Facebook finns det många intressegrupper
som kan föra ihop människor genom deras gemensamma intressen. Släktforskning är exempelvis
jättestort bland äldre, och då kan man hitta någon
att dela sitt intresse med, både genom fysiska möten
men även över nätet. Genom Instagram går det att
dela med sig av intressen, sin vardag och saker man
provat på för andra. Om man sitter ensam i en lägenhet kan det skapa lite glädje och minskad ensamhet

äldre personer. Samtidigt som dagens seniorer blir

att i alla fall ha kontakt med sina vänner, barn och

allt mer aktiva på internet lever fortfarande en stor

barnbarn och både följa och skriva kommentarer

andel av dagens äldre i så kallat ”digitalt utanför-

till dem.

skap”. Folkhälsomyndigheten har därför inlett ett
samverkansprojekt med Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Forte och Statens beredning för
medicinsk samt social utvärdering, för att ta fram ett
kunskapsstöd som kan ge vägledning till kommuner
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Framtidsyrke nr 10:

Oldfluencer
Därför behövs yrket
I Sverige blir vi allt äldre och vår tid som pensionärer förlängs. Bilden av en
pensionär börjar förändras, och i dag innebär inte att gå i pension att dra sig
tillbaka, utan kan i stället vara starten på en ny aktiv period i livet. Exempelvis
är många äldre nu aktiva i sociala medier där de delar med sig av sina liv och
inspirerar andra till en mer social och aktiv livsstil.

Exempel på arbetsuppgifter

• Inspirera till en mer aktiv och social livsstil
• Testa och utvärdera produkter och tjänster
• Skapa sociala mötesplatser
Exempel på kompetens

• PR & kommunikation

Key takeaways

• Självmätningar ger individen mer kontroll över sin
hälsa, men ökar behovet av tolkning av data samt
coachning för att skapa beteendeförändringar.

• Implementeringen av precisionsmedicin ökar
behovet av fler kompetenser inom vården,

exempelvis IT, hälsoekonomi, etik och filosofi,
samt behovet av samarbete mellan olika roller
och kompetenser.

• Ökad digital aktivitet är ett viktigt medel för att
minska socialt utanförskap bland äldre.
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Slutord
Stora utmaningar
skapar stora
möjligheter

konkreta handlingar visa på hur man bidrar till en

rätt inställning – att visa på intresse, nyfikenhet och

som kan ses som en utveckling av ”EQ”, det vill säga

positiv samhällsutveckling för att överhuvudtaget

öppenhet, en vilja att lära och tänka nytt – är något

emotionell intelligens – och som handlar om att vara

kunna legitimera sin existens. Dels kommer vi att se

som arbetsgivare eftersöker och värdesätter allt mer,

en medveten, kritisk, syftesdriven och förstående

ett ökat behov av samarbete mellan olika discipliner,

snarare än en formell examen. Mycket av det fram-

människa. Helt enkelt allt det där som maskinerna

företag och branscher för att kunna lösa komplexa

tida arbetslivet kommer troligtvis att handla om att

inte är kapabla till – än. För som vi konstaterade in-

problem kopplat till klimat, hälsa och digitalisering.

lära sig på plats och av sina kollegor. Arbetar du med

ledningsvis, vilket blivit tydligt i arbetet med rappor-

Dessutom ökar kraven på medarbetarna att bli mer

något som du verkligen känner för, blir det enklare

ten, är det omöjligt att förutsäga exakt hur det fram-

Vilka blir lärdomarna från denna rapport? Här är ett

multikompetenta och beredda att ständigt lära om

och roligare att följa med i utvecklingen.

tida arbetslivet kommer att se ut. Vad vi däremot

par av de insikter som vi tycker är mest intressanta.

och nytt för att fortsätta att vara relevanta på arbetsmarknaden.

Vikten av att vilja lära och tänka nytt
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faktiskt kan konstatera är att det är en spännande tid
Det oumbärliga mänskliga värdet i ett digitaliserat

för de som ska jobba i framtiden.

och automatiserat arbetsliv.

Det är tydligt att vi står inför stora globala och kom-

Utvecklingen kommer alltså innebära ökade krav

En annan intressant och positiv insikt vi fått genom

Förutom att arbetet med rapporten har varit intressant

plexa samhällsutmaningar, och att många samhäll-

på både företag och medarbetare, men framför allt

att gräva djupare i utvecklingen inom olika områden

och lärorikt, har det väckt fler frågor och en lust att

eliga förändningar sker på ett allt snabbare och mer

kommer det att skapa nya möjligheter i form av

kopplade till arbetslivet är den ökade betydelsen av

fortsätta diskutera utmaningar och möjligheter inom

oförutsägbart sätt när utvecklingstakten är expo-

fler och nya spännande jobb, som vi menar på att

människan och dennes unika kvaliteter. För parallellt

framtidens arbetsliv. Detta kommer vi att göra i flera

nentiell. Ökat klimathot, teknologiska och digitala

många av dagens arbetsföra kan ställa om till med

med – och till stor del som ett resultat av – ett allt

olika sammanhang, så titta gärna in på vår hemsida

omvälvningar samt ökad datainsamling, i kombina-

relativt små medel. Genom att våga prova nytt, och

mer digitaliserat, datadrivet och automatiserat ar-

och följ oss på sociala medier för att ta del av löpande

tion med mer medvetna och kritiska konsumenter är

att våga följa sina intressen och hjärtefrågor, kan fler

betsliv ser vi att värderingar, syfte, etik, kreativitet och

information och dela med dig av dina tankar.

några exempel på kännetecken för vår samtid, och

hitta ett jobb som de trivs med och som bidrar till en

empati får en central betydelse. Man skulle kunna

som kommer att få stora konsekvenser för det framti-

positiv samhällsutveckling. Bland våra experter finns

tänka sig att framtidens medarbetare kommer att

da arbetslivet. Dels ökar kraven på företag att genom

det en samstämmighet kring att just passion och

bedömas utifrån ett slags ”decency quota” eller ”DQ”,

Vi ses på TRR.se!
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Vi öppnar dörrar till
framtidens arbetsliv

