
Fasta anställningar ersätts av sk: gig ekonomi. Istället för att 
knyta till sig kompetenser på lång tid flyttas fokus till att hitta 
den kompetens som behövs här och nu, lite som casting till en 
filminspelning.
Fokus på flexibilitet, effektivitet, kreativ förmåga och spets-
kompetens, snarare än företagslojalitet och fysisk närvaro.

Flexibla arbetssätt

Demografi
Allt fler lever allt längre, vilket innebär att den globala befolk-
ningsstrukturen blir äldre och unga en minoritet.

De som har råd satsar pengar på sin hälsa med hjälp av nya 
applikationer, data, genteknologi, nya läkemedel, kost och 
annan hälsoteknologi.
Ojämlikheten syns i hälsan och livslängden.

Andra aspekter är att livslångt lärande blir en ny hörnsten i 
livet. Samt att en ökad medvetenhet om att jordens ekologiska 
bärförmåga har sina gränser.

Konsumtionen fortsätter att växa även om miljömedvetenhe-
ten ökar. Men det kan hända att konsumtionen börjar minska 
eller fokuserar allt mer på tjänster. Det kan också hända att 
konsumtionsvanor blir en faktor som delar befolkningen.

Före Covid-19 var den urbana trenden dominerande och den 
pekade mot att nästan 70 procent av världens befolkning 
skulle bo i städer år 2050. Pandemin vände den trenden och 
numera är det t.ex. fler som flyttar bort från Stockholm än till. 
Framtiden är därmed oviss beroende på vilken riktning man 
vill att ens företag ska utvecklas mot.

Urbanisering
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Kunder ställer allt högre krav på att samtidens företag ska 
tänka och agera hållbart, samt leverera klimatsmarta pro-
dukter.

Företag med en tydlig hållbarhetsplan tar större och större 
marknadsandelar.

Framgångsrika företag lyfter allt oftare fram samhälls- och 
miljöeffekter, och inte enbart vinst och värdestegring åt aktie-
ägare. 

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarheten ska numera 
främjas tillsammans.

Klimatförändring och ekologisk hållbarhetskris har bidragit 
till att vår tids största utmaning är att hitta en lösning på hur 
användningen av naturresurser och utsläpp kan åtskiljas från 
den ekonomiska tillväxten och det upplevda välbefinnandet.

Teknologin innefattar redan många möjligheter.
Den största utmaningen är att ändra människornas beteende 
och tänkesätt.

Fokus hållbarhet

Kvinnor stärks
Att flickors och kvinnors ställning förbättras i högre grad är 
alltjämt en växande global trend. Det talas om en kvinnoeko-
nomi där konsumtion och trender som i högre grad riktas till 
kvinnor blir starkare.
Tyvärr ser vi också en motreaktion där hatretorik och antipati 
mot kvinnors och flickors stärkta ställning ifrågasätts eller 
hånas.
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Teknologi för alla
Teknologins snabba utveckling och människornas ökade livs-
längd leder till att samhället består av teknologiska verklighe-
ter som är allt längre från varandra.

Olika åldersgrupper använder teknologin på mycket olika sätt. 
Det finns därmed inte längre en lösning för alla.

Trender



Färdigheterna utmanar kunskaperna då internet gör det lätt 
att inhämta enorma mängder information och den artificiella 
intelligensen bidrar till att hantera informationen.

Färdigheter som kritiskt och analytiskt tänkande, kreativitet 
och social kompetens förutspås bli alltmer efterfrågade.

Samtidigt pågår en kompetensexplosition; där det föränderli-
ga arbetslivet och samhället förutsätter ständig utveckling av 
kompetens.

Färdighet | kunskap Kundupplevelsen
Kundens nya möjlighet att göra sin röst hörd har gett upphov 
till ”kvalitétsamhälle” där kundupplevelsen är i fokus.

Fokus på kundupplevelsen syns t.ex genom:

Anpassat utbud
Hemsidor erbjuder produkter som liknar dina tidigare inköp 
istället för hela sortimentet.

Modern kundtjänst
Artifciell intelligens är inte bara för företag med miljoner i 
budget. Det kan faktiskt hjälpa små företag att spara mer och 
samtidigt leverera fantastisk kundtjänst med smarta applika-
tioner.

Kundomdömen
Möjligheten att ta del av och lämna kundomdömen har blivit 
en viktigt nyckelfaktor i om vi väljer att köpa något och är 
därför av därför otroligt viktigt för företag online. Att arbeta 
med kundomdömen kan vara ett användbart verktyg för 
marknadsföring i små, kundorienterade företag med mindre 
budget.
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VR och AR
I en virtuell verklighet (VR) försjunker man i en helt simulerad 
värld, ofta genom att använda VR-glasögon, medan man i en 
förstärkt verklighet (AR) kompletterar den betraktade, verkliga 
miljön med ett digitalt lager som synliggörs genom t.ex linser, 
glasögon eller våra bärbara enheters kameror.

AR-teknologi byggs in i våra smarta enheter. Användare kan 
interagera med och undersöka omgivningen på nya, fördju-
pade sätt. Appar läser av ansikten och miljöer och adderar 
filter som möjliggör förhandsgranskning av t.ex produkter i en 
köpsituation.

Kända exempel är: Pokemon Go eller olika ansiktsfilter i Snap-
chat, messenger eller instagram.

Teknikerna influerar många sammanhang: utbildning, träning, 
konferens, turism, simuleringar och övningssituationer (militär, 
sjukvård, tillverkningsindustri), kultur, sport, reklam, etc etc.

I industriella miljöer används AR för att visa ritningar eller 
statusinformation på utrustning du filmar eller tittar på via 
glasögon eller surfplatta/iPad.

Att använda VR- och AR-teknik möjliggör bättre kundresor och 
bidrar till ökad kvalitet och högre tempo i manuella arbets-
processer.

Teknologier



Automatisering
Fysisk automatisering av arbetsprocesser kan öka kvaliteten 
och drifttiden i processerna, samtidigt som mänskliga resurser 
frigörs för att arbeta med andra värdeskapande uppgifter.

Arbetsuppgifter som för närvarande hanteras av anställda 
utförs endast vid överenskomna arbetstider och ofta med hög 
kvalitetsvariation. Fysiska robotar kan jobba dygnet runt utan 
att ta semester, och de levererar på en jämn hög nivå.

Allt fler företag inom flera branscher undersöker hur använd-
ningen av robotar kan bidra till ökad kvalitet och leveranska-
pacitet till en lägre kostnad.

Teknologier
Sakernas Internet Digitala assistenter
Antalet produkter som är uppkopplade mot internet ökar 
ständigt. De samlar in, tar emot och skickar data vidare 
genom ett uppkopplat ekosystem av produkter, tjänster och 
människor. IoT (Internet of Things) förenar ofta interaktivitet, 
sensorer och AI-funktionalitet för att tillföra största möjliga 
värde i olika sammanhang.

Sakernas Internet gör sitt intåg i samhället i form av sensorer, 
wearables (bärbar teknik), digitala assistenter (ofta röststyr-
da), hälsotjänster/välfärdsteknologi, prylar för analys och 
övervakning, smarta hem och smarta städer.

För att lyckas med IoT måste företag vara villiga att utveckla 
nya affärs- och verksamhetsmodeller kring nätverk av anslut-
na enheter.

Digitala assistenter är olika typer av programvara som kan 
utföra regelbaserade arbetsprocesser och kommunicera med 
människor i skrift och tal.

De digitala assistenterna representeras av teknik som Robo-
tics Process Automation (RPA), chatbotar och röstassistenter 
(voice).

Allt fler företag ser digitala assistenter som en lösning när de 
vill öka tillgängligheten och kvaliteten, uppfylla produktivitets- 
och tillgänglighetskrav, förbättra svarstiderna mot sina kunder 
eller anställda, samt stödja eller möjliggöra övergången från 
rutinjobb till värdeökande aktiviteter för analoga medarbe-
tare.
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Hyperkonnektivitet Artificiell intelligens

Robotisering

Användningen av nätbaserade tjänster ökar och utvidgas. 
Nya funktioner, varor, produkter och tjänster kopplas på ett 
eller annat sätt till nätet som är närvarande överallt. Samti-
dens användare förväntar sig en anpassad kundupplevelse, 
baserad på tidigare val, språk, livsstil mm.

Åtkomsten till data samt förmågan att utnyttja och kombinera 
data på ett kreativt sätt är trumfkort när nya affärsmodeller 
utvecklas. Värdet skapas av dem som förstår hur affärer och 
nytta kan uppstå när data/information förflyttas/klustras och 
analyseras på olika sätt.

I en datadriven samtid är det viktigt för varje företag att ha en 
strategi för data. Både med hänsyn till affärer, kundrelationer 
och säkerhetsaspekter. Att ställa om verksamheten till att bli 
mer datadriven kräver mod och en viss ansträngning men det 
lönar sig i form av bättre underbyggda beslut, förbättrade 
processer och insikter för produkt- och tjänsteutveckling.

Artificiell intelligens eller självlärande algoritmer används 
i allt fler uppgifter. I bästa fall kan mänsklighetens största 
utmaningar lösas med hjälp av artificiell intelligens. Samtidigt 
är artificiell intelligens förknippad med en stor mängd etiska 
frågor.

Frågorna gäller till exempel algoritmernas genomskinlighet, 
beslutens ansvarsfullhet och ägarskap och snedvridningar 
beträffande informationen som utnyttjas.

För att kunna utnyttja AI krävs en tydlig strategi och en plan 
för hur data kan inhämtas och utnyttjas för att fungera som 
underlag till bättre beslut, ökad insikt och optimering av 
affärsprocesser.

Robotisering frigör tid inom en rad olika områden och är ett 
perfekt verktyg för att effektivisera processer särskild de som 
innehåller flera manuella steg. Samverkan mellan robotise-
ring och artificiell intelligens gör att robotar klarar av allt mer 
komplexa uppgifter utan rast, dygnet runt.
Effektiviserade lagerlokaler, personliga assistentrobotar, 
självkörande bilar, smart trafik och drönare är exempel som 
baserar sig på robotisering.
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3D-printning
Tillverkningsprocessen är additiv, vilket betyder att ett objekt 
produceras lager för lager i stället för att man skär ner eller 
svarvar ett större objekt till önskad form.

3D-utskrifter kan minska behovet av reservdelslager och avse-
värt minska ledtiderna eftersom det blir möjligt att tillverka det 
man behöver, när man behöver det, där man behöver det.

Teknologier

Cirkulär ekonomi

Provision

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där produktionen 
och användningen planeras så att det inte uppstår avfall, 
utan material och deras värde bevaras i cirkulationen.

Cirkulär ekonomi innebär inte bara återvinning, utan även 
nya verksamhetsmodeller inom ekonomin såsom delning, 
leasing, reparation och återanvändning.

Ny teknologin har en nyckelroll när det gäller att möjliggöra 
detta.

Oavsett om det är fråga om mat, skjutsar, verktyg, bostäder, 
hobbyer eller idrottsredskap kan omvälvningar och nya verk-
samhetssätt skönjas i allt fler branscher.

Att jobba/sälja på provision har funnits länge men det har 
aldrig varit enklare än nu. Du samlar andras produkter eller 
tjänster inom en viss kategori på en plattform och tar sedan 
ut en procentuell ersättning på allt som säljs. 

Ex: fiverr, etsy, appstore

Intäktsmodeller
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Delningsekonomi Upselling/tillägg
Ökat nätverkande och ett växande digitalt kollektiv, bidrar 
till nya fenomen som: delningsekonomi, crowdsourcing och 
massfinansiering och skapar förutsättningar för nya former av 
organisering och innovationer.

Du erbjuder produkter eller tjänster som förstärker kundupp-
levelsen för kunder som nyttjar/har köpt ett annat företags 
vara/tjänst.

Ex: företag som erbjuder ”byggdelar” som hjälper kunden att 
”hacka” sina ikeamöbler, t.ex lådfronter, möbelben mm

Intäktsmodeller Intäktsmodeller

Annonsfinansierat
Du erbjuder en kostnadsfri service eller ett kostnadsfritt utbud 
till kund och tar istället betalt av annonsörer med motpresta-
tionen att marknadsföra deras produkter.

Ex: innehåll på youtube, online-magasin mm

Kom bara ihåg att som kund - om något är gratis så är det 
du som är produkten.

Intäktsmodeller



Pay-as-you-go

Freemium Abonnemang

Varor och tjänster bryts ner i en buffé av mindre delar och 
kunden betalar enbart för det hen använder/i just det ögon-
blicket.

Ex: laddade kort i restauranger där endast det kunden brukar 
dras av, trafikkort, biljetter, lösviktsbutiker, kan även vara fråga 
om rådgivning/bokföringstjänster eller annat som man kan 
välja ut delar av, eller t.ex ebokstjänster, där man betalar 
endast för x-antal lyssningar/läsningar.

Du erbjuder ett kostnadsfritt grundutbud till ett stort antal 
kunder och tar betalt först för premium-tjänster.

Ex: innehåll i appar, spotify, dropbox mm

Du erbjuder en kostnadsfri prova på-period, varpå kunden 
måste betala månadsvis för att ta del av utbudet.

Ex: streaming-tjänster, prenumeration nyheter mmIntäktsmodeller
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