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Kunden i fokus

• Hyper konkurrens

• Ny teknik t.ex. big data, crm, marketing 
automation

• Nya automatiserade processer 

• Nya agila arbetssätt

• Ny icke hierarkisk organisation

• Ofta automatiserar man en liten process som 
frontar kunden, t.ex. faktura, return & repare 
el. sjukanmälnings system och har dåligt 
integrerade autonoma system back-end 



Går inte så fort som man kan tro 
• 0,1% företag i SE är +250 anställda

• 73,8% av företag i SE är enmansföretag

• EU mål att 50% av faktureringen ska vara 
digital år 2020

• 69% av företagen uppskattar att mer än 
90% av sin fakturering är på papper 

• Ca 10% av större företag och 
organisationer är mogna för molnet 
(Radar, Tieto cloud maturity index)

• Det papperslösa kontoret!?

• Vi är mer digitala i våra privata liv än vad 
vi är i våra yrkesliv

• Det IT-branschen sa vid millennieskiftet 
händer nu 



Arbetsuppgifter försvinner

• Dåliga, tråkiga, monotona, repetitiva 
arbetsuppgifter försvinner

• Stansa fakturor, tidrapporter osv

• Ingen saknar de jobb robotarna tog över i 
industrin på 80-talet!



Nya arbetsuppgifter kommer till

• Människor är överlägsna maskiner på många 
sätt!

• Programmera, validera, kontrollera, 
automatisera

• Värdehöjande arbetsuppgifter

• Kundnära, kreativa, rådgivande, service, 
insight

• Utmaningen är att kunna leva med ständiga 
förändringar



Det är inte de starkaste och smartaste som 
kommer hålla sig i jobb, det är de som är mest 
förändringsbenägna! 



Vad innebär detta för våra medlemmar?

• Att lära handlar inte längre om att mata in och rapa upp

• Nivån på instegsjobben höjs

• Det är i första hand inte civilekonomernas jobb som försvinner

• Ekonomer har en hållbar och utvecklingsbar utbildning

• Våra medlemmar håller sig i jobb – exceptionellt låg arbetslöshet 1,5%

• Behov av ständig kompetensutveckling – vem betalar? Individen, företaget, samhället?

• Normen kommer inte vara att vara anställd utan att vara företagare/giggare där man varvar 
anställning & företagande 

• Älska förändringar och ta en aktiv del i digitaliseringsarbetet!



Tack!


