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Rapporten  

• Drygt 50% av alla jobben på den svenska arbetsmarkanden kommer 
att försvinna och ersättas av datorer inom en tjugoårsperiod! 
 

• Förstudie för att lyfta hur förändringarna på arbetsmarknaden 
beskrivs med utgångspunkt från digitalisering och globalisering   
 

• Vetenskaplig litteratursökning 
 

• Vi vill kunna ställa oss relevanta frågor kring utbildning, 
samhällsbyggnad, infrastruktursatsningar, arbetsmarknadsinsatser, 
social hållbarhet 
 
 

• Samhällskontraktet – Eskilstuna kommun, Landstinget i Sörmland, 
Landstinget i Västmanland, Västerås Stad och Mälardalens högskola 
 

 



En liten tillbakablick 

• Globalisering 

• 1959 – första bilden av jorden från rymden! 

• Digitalisering 

• Två uppfinningar som har lika stora konskevenser – 
ångmaskinen och elektriciteten 

• Boktryckarkonsten 

• Teknologisk arbetslöshet 

 

• Urbanisering, individualisering, demokratisering 

 

 

 



Digitalisering 

• automatisera v. –de  • göra automatisk 

• digitalisera v. –de  • omvandla till digital form 

• datorisera v. –de   • datorbehandla, börja använda dator i 

• robotisera v. –de   • utrusta med robotar; göra själlös o. 
        mekanisk 

          

 

          (Svenska Akademin, 2013) 



Digitalisering 

• En process som pågått i ca 20-30 år 

• En ostoppbar kraft –  Allt som kan digitaliseras kommer att 
digitaliseras 

• Ett positivt fenomen som bidrar till ökad demokratisering 

• Politiska och institutionella förändringar som leder till fler eller 
färre arbetstillfällen 

• Förflyttning mellan ekonomier som gör att vissa arbeten 
försvinner – höjd pensionsålder  i Kina 

 

 



Digitalisering 

● Finger dexterity – förmåga att med precision använda sina fingrar och 
händer för att hantera och montera.  
● Manual dexterity – förmåga att snabbt agera med händer och fingrar.  
● Cramped work space – förmåga att agera i trånga och obekväma utrymmen.  
● Originality – förmåga att komma på ovanliga eller smarta idéer eller lösa 
ovanliga problem.  
● Fine arts – kunskap om teori och teknik att komponera, producera och 
uppföra teater, dans, musik eller litteratur.  
● Social perceptiveness – förmåga att känna av och förstå andra människors 
känslor och reaktioner.  
● Negotiation – förhandlingsteknik, få andra att samarbete och komma 
överens.  
● Persuading – övertalningsförmåga.  
● Assisting and caring for others – ta hand om, ge assistans, uppmärksamhet 
och känslomässigt stöd till andra.  
 
 
● Måste utföras på plats  
● Kräver personkontakt  
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Risk Västmanland 

15 största yrkesgrupper, utsatthet enl Osborne och Frey (2013), Fölster (2014) 

  Utsatthet   2013 

   1.  vård- och omsorgspersonal 13703 34 % 

   2.  försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 5090 95 % 

   3.  ingenjörer och tekniker 4213 56 % 

   4.  yrke okänt 3907 

   5.  säljare, inköpare, mäklare m.fl. 3778 71 % 

   6.  lager- och transportassistenter 3212 79 % 

   7. civilingenjörer, arkitekter m.fl. 3169 5 % 

   8. byggnads- och anläggningsarbetare 2935 73 % 

   9. maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 2757 78 % 

  10. byggnadshantverkare 2686 50 % 

  11. fordonsförare 2439 80 % 

  12. montörer 2395 91 % 

  13. drift- och verksamhetschefer 2257 13 % 

  14. företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 2229 46 % 

  15. förskollärare och fritidspedagoger 2212 5 % 

  16. dataspecialister 2078 12% 



Globalisering 

• global [-a´l] adj. –t -a   • omfatta hela jordklotet,   
         världsomfattande  

• globalisera v. –de    • göra global  

• globalisering s. –en -ar  • internationalisering av ekonomi 
         och handel  

        (Svenska Akademin, 2013)  



Globalisering 

• Isolerat fenomen eller en överskuggande process 

• Positivt eller negativt fenomen 

• Demokratiseringsprocess 

• Ny era av ojämlikhet – uteslutning 

• Globalisering gör makt otydlig 

 

• Globalt och lokalt 

 

• Leder till flexibilisering och individualisering 

 

 

 

 

 

 



Flexibilisering 

Osäkerheten på arbetsmarknaden 

Visstidsanställningar o ofrivilligt egenföretagande 

Instabila levnadsförhållanden 

 

Prekariatet 

 

Ansvarsförskjutning 

 

 



Lösningar? 

De nya jobben 

Mer och bättre utbildning 

Innovation och entreprenörer 

Istället för arbete 

 



Konsekvenser 

Policy 

 

Individer  

 

Företagen 

 

Nyföretagande 

 



Tack! 
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