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Om automationens status och möjlig-
heter enligt svenska företagsledare

Det senaste året har vi mött dem överallt. 
Robotarna. Som tar jobben från hotellper-
sonal, tolkar, receptionister, ekonomer och 
säljare. Och som blir allt mer människolika 
såväl i beteenden och ”intelligens” som i 
utseende. Parallellt har Oxfordforskarna 
Frey och Osborne liksom svenska Reform-
institutet konstaterat att ungefär hälften av 
jobben kan automatiseras bort på 15-20 års 
sikt. Frågan är hur dessa uppskattningar 
stämmer överens med svenska företagsleda-
res syn på saken. Ser de större eller mindre 
WV[LU[PHS&�=HY�ÄUUZ�T�QSPNOL[LYUH�VJO�]PSRH�
är drivkrafterna? När är hälften av dagens 
jobb ersatta av algoritmer? Det var några 
av frågorna vi ställde till 200 ledare i privata 
M�YL[HN�TLK�ÅLY�pU����HUZ[pSSKH��=PZZH�Z]HY�
var minst sagt överraskande.
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Automation – En välsignelse

Medan den allmänna debatten handlar om hoten mot jobben och såväl 
70- och 80-talsdystopier som lösningar som medborgarlön börjar bli 
frekventa i den internationella debatten så lyser dessa dystopier med sin 
frånvaro bland respondenterna. Ur deras perspektiv är automation en 
välsignelse, och risken för massarbetslöshet i automationens kölvatten 
ger de inte mycket för. Endast 4 procent instämmer helt i påståendet att 
”automatiseringen är ett hot mot jobben”. 52% procent tar avstånd från 
detsamma. I stället instämmer 89 procent i att det är en ”nödvändig och 
önskvärd utveckling för att öka lönsamheten”, och över hälften av dessa 
instämmer helt i påståendet.

Samtidigt som få ser automationen som ett hot mot jobben räknar dock 
mer än varannan koncernchef, vd och divisionschef med att få säga upp 
medarbetare på grund av automatisering. Även bland mindre företag med 
upp till 25 anställda är det många som ser uppsägningar som en naturlig 
följd av automatiseringen. Inom kunskapsintensiva branscher som kon-
sultverksamhet, reklam och PR, dvs branscher som sägs vara framtids-
branscher är siffrorna än högre; här räknar två av tre med att de kommer 
att behöva säga upp medarbetare.

Automation i full fart överallt 

Att automationen redan pågår för fullt långt utanför industrins klassiska 
domäner är de flesta medvetna om. En mycket stor del av ekonomin han-
teras redan av robotar. Informationssökning med Google, automatiserad 
incheckning på flyget, musikförslag på Spotify är alla exempel på tjäns-
teautomation som ofta genererar helt nya tjänster. 

Var fjärde respondent säger också att automatiseringen under de senaste 
fem åren påverkat den egna verksamheten i mycket stor utsträckning. 
Inom ekonomi och finans och resor och turism är de siffrorna betydligt 
högre. 

Endast 4 procent in-
stämmer helt i påståen-
det att ”automatiseringen 
är ett hot mot jobben”.
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Listan på branscher som redan påverkats av automatisering (eller ska vi 
säga digitalisering) är lång och välkänd. Musik, medier och resor är konsu-
mentnära sektorer som alltid brukar alltid lyftas upp i sammanhanget, och 
i fallet medier är sektorn nu på väg in i ännu en fas med robotjournalistik 
som bärande element. 

Effekter på branschnivå är därför något som de flesta respondenter lyfter 
fram. Endast några få procent tror att automationen inte kommer att 
påverka den egna branschen eller sektorn. De flesta tror alltså på motsat-
sen, en omfattande påverkan; hela 71 procent tar avstånd från påståendet 
att ”automatiseringen kommer inte att påverka den här branschen så 
mycket” och knappt fyra av tio motsätter sig detta helt. Inom ekonomi 
och finans, detaljhandel och IT/telecom motsätter sig drygt hälften av 
respondenterna detta helt.

Är hälften av dagens arbetsuppgifter borta 2030? 

Teknikutvecklingen inom framför allt IT-området är det som på ett 
fundamentalt sätt skapar förutsättningen för dagens automationsvåg. Och 
den utvecklingen är exponentiell. I genomsnitt blir datorerna ungefär dub-
belt så kraftfulla varje eller vartannat år. Därmed blir de på kanske bara 
fem år 32 gånger snabbare och smartare till samma kostnad. 

Redan idag rättar robotar uppsatser bättre än lärare och musik skriven av 
robotar, som Emily Howell, kan inte skiljas från den skriven av människor. 
De första robotdrivna hotellen har redan öppnat, där receptionen sköts av 
humanoider med en ansiktsplastik som till och med kan väcka avund hos 
en botoxpumpad filmstjärna. Multiplicera med 32 och du inser vad det 
kommer att klara av bortåt 2020.

23 procent av arbetsupp-
gifterna kan automatise-
ras idag
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Världens bästa kognitiva dator, Ipsofts Amelia, kan efter två månaders 
lyssnande och lärande från mänskliga kollegor hantera över 60 procent av 
kundtjänstärendena själv. Hur mycket klarar hon efter ett halvår eller ett 
år? Och hur länge dröjer det innan de flesta kundtjänstarbetare ersatts av 
algoritmer?

Med detta i bakhuvudet är det inte underligt att våra respondenter i 
genomsnitt bedömer att över 20 procent av arbetsuppgifterna på deras 
arbetsplats skulle kunna automatiseras redan idag. Över två av tio tror att 
40 procent eller mer skulle kunna automatiseras redan idag, medan färre 
än var tionde gissar att det är mindre än 20 procent som är automatisera-
bart. Intressant nog uppskattar de att även 20 procent av de egna uppgif-
terna skulle kunna automatiseras redan nu, bland stabschefer är den siffran 
än högre.

Framöver tror fyra av tio att hälften av arbetsuppgifterna har automatise-
rats till 2030 och ytterligare runt femton procent tror att det sker till 2040. 
Men det är ett snitt. Bland dem som är verksamma inom ekonomi och 
finans är det 75 procent som tror att hälften av uppgifterna är borta 2030, 
inom IT/telecom 55 procent och resor och turism 45. Till dess är det 15 
år, vilket gör att dagens företagsledare och funktionsexperter rent av är 
något mer optimistiska till automationens möjligheter än forskare och 
experter. 

4 av 10 tror att hälften 
av arbetsuppgifterna i 
den egna verksamheten 
är automatiserade år 
2030
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Information och marknadsföring först i tur

De senaste fem åren har automationen framför allt påverkat informations-
hanteringen. Därefter följer en rad informationstunga områden som:

 • Drift av IT-system
 • Marknadsföring
 • Omvärlds- och marknadsanalys

Dessa fyra områden, inte minst de tre första, faller inom kategorin ”kun-
skapsautomation”, som McKinsey i en rapport 2013 bedömde är det 
teknikområde näst efter mobilteknik som har den största ekonomiska 
potentialen under perioden fram till 2025. Det är här som plattformar 
som Watson, Amelia och även Kairos Futures egen digitala blodhund 
Marvin kommer in i bilden. De kommande åren bedöms alla dessa områ-
den ha ännu större potential för automatisering. Omkring 50 procent av 
respondenterna sätter dem på automationslistan.

Men även produkt- och tjänstepaketering, liksom produkterna och tjäns-
terna i sig har redan starkt påverkats av automatiseringen. Var tredje säger 
att dessa områden redan påverkats av automatisering. Framöver bedömer 
nära hälften att de kommer att göra det.

2\UKT�[L[�¶�-YPaVU�LSSLY�ISPUK�ÅpJR&�

Finns det då inga fredade zoner, områden dit automationen inte fullt 
kommer att nå? Jo, och dessa kan kortfattat sammanfattas i ”kundinter-
aktion”. Även i större utsträckning än t ex kreativt arbete som utveck-
lings- och innovationsarbete. Endast 20 procent ser t ex någon större 
automatiseringspotential på receptionssidan, och blott var tredje pekar ut 
kundtjänst som automatiseringskandidat. Kommer respondenterna bli 
sannspådda? Kanske. Kanske inte. Receptioner bemannas redan av robotar 
i t ex Japan och Kina och Amelia tjänstgör redan i storbankernas kund-
tjänster och som digitala coacher på Shells ojeborrplattformar. Så hur stor 
är potentialen egentligen? Är det personliga kundmötet kanske snarare än 
automatiseringens blinda fläck än fredade zon?

30 % av vd-ar tror att 
man kan automatisera 
utveckling och innova-
tion ytterligare
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Nå, förstå och möta är automationens 
heliga graal

Att nå nya kunder, förstå deras kundbehov och erbjuda individualiserade 
tjänster är automationens främsta förtjänster, så som de uppfattas idag. 
Ungefär hälften av respondenterna säger att det är detta som hittills varit 
automatiseringens stora förtjänst. VDar och koncernchefer ser också 
möjligheten att ta fram helt nya tjänster och erbjudanden genom automa-
tisering som central.

Ur ett mer filosofiskt perspektiv kan man det som att automatiseringen 
ska hjälpa företagen att skapa vad filosofen Martin Buber kallar en Jag-
Du-relation med kunderna, en relation som bygger på djup förståelse 
och verkliga möten. Med automationen går vi bort från artificiell mass-
kommunikation och massproduktion och möter kunderna på deras nivå, 
fångar deras behov och responderar på dem.

Det intressanta är samtidigt att det är relativt få som säger att automatise-
ringen drivs av kundernas eller marknadens krav. 

Möjligheten till kostnads- och personalbesparingarär inte heller oviktig.  
Bland dem som har en tydlig strategi och automatiserat mer offensivt 
anser hela 63 procent att automationen skapar just sådana möjligheter.

Produkten i centrum i digitaliseringens och automatio-
nens tidevarv 

Affärernas hårda kärna – produkter, paketering och innovation – är i korta 
drag dit resurserna kommer att gå under de kommande fem åren om våra 
respondenter får rätt. Mellan 35 och 40 procent av respondenterna väljer 
dessa områden som prioriterade, långt fler än de som väljer marknadsfö-
ring, inköp, redovisning och till och med försäljning. Är det ett tecken på 
att den hårda kärnan är ifrågasatt och hotad av digitalisering och automa-
tion? Kanske. Med en tydlig och fungerande produkt borde, enligt skol-
boken, alla resurser läggas på att få ut den på marknaden och få till avslut 
med kund. Men med produkter under press krävs något annat. Då hjälper 

60% av vd-ar säger att 
automationen gett dem 
möjlighet att erbjuda 
helt nya tjänster
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det inte hur mycket man satsar på att få ut dem, i det långa loppet är man 
är ändå ohjälpligt förlorad.

Är det möjligen därför många hoppas att automatiseringen ska hjälpa till 
att skapa nya produkter och paketeringar? Mellan 40 och 50 procent ser 
automatiseringsmöjligheter inom de områdena. Vad som talar för att det 
kan lyckas är att så många som 89 procent av dem som fått ut mycket av 
automatisering de senaste fem åren säger att automatisering skapat möj-
ligheter till just helt nya tjänster och produkter.

Automation – drivkraft eller räddningsplanka?

En intressant notering i sammanhanget är det starka sambandet mellan 
var respondenterna ser automatiseringsmöjligheter och vart de bedömer 
att investeringarna kommer att gå under kommande år. Sambandet är 
extremt starkt, i statistiska termer är korrelationskoefficienten 0,76, vilket 
innebär att om det finns ett kausalt samband från ”identifierad möjlighet” 
(med automation) till prioriterad satsning (investering) så skulle automa-
tionsmöjligheterna förklara 58 procent av prioriteringarna. 

En helt annan tolkning är att sambandet dock den omvända. Respon-
denterna ”vet” att det krävs satsningar och investeringar i nya produkter, 
produktutveckling, paketering och innovation och sätter därmed sin 
förhoppning till att lösningen ska ligga i automatisering, som därmed blir 
räddningsplankan i nöden, den Heliga Graalen. Men denna förhoppning 
kan samtidigt vara endast en ogrundad och from sådan. 

Om uppfattningen om hur automationen så här långt påverkat verksam-
heten stämmer någorlunda, är dock den mer rimliga tolkningen att det är 
sambandet ”automationsmöjlighet” – ”investering” som är den mest tro-



9

KAIROS FUTURE
Automation – Det 21a århundradets  

heliga graal? 

liga. Det finns nämligen också ett mycket starkt samband mellan hur man 
uppfattar automationens effekter under de senaste fem åren och hur man 
ser på möjligheterna framöver. Här är korrelationskoefficienten 0,93. 

Förändring tar tid och kräver kunskap och vilja

Vilka är då hindren? Den frågan ställde vi ett antal omgångar som en 
öppen fråga. De fyra övergripande svaren är: Tid och tröghet, existerande 
IT-system, kunskapsbrist och pengar.

Förändringarna tar tid. Tröghet i organisationen och svårigheten att 
avsätta tid och resurser till automatiseringen fördröjer det som rent prak-
tiskt skulle kunna ske i dagsläget, och försvårar även framtida automa-
tionssteg. Förändring tar tid helt enkelt, och trots att det finns mycket att 
vinna är det få som vill, kan eller orkar driva på en snabbare förändring. 

Underutvecklade och daterade IT-system som äter upp hela utvecklings-
budgeten och inte låter sig knytas samman med nya lösningar. Många av 
de automationslösningar som skulle krävas är så pass omfattande att det 
är svårt att integrera dem med existerande teknik och processer; många 
deltagare i studien talar om tröghet och en svårighet att förändra organi-
sationen för att passa tekniken. Därför föredrar istället många att vänta 
på ny tekniken som passar verksamheten. Om det är en lämplig strategi 
återstår att se.  
Det tredje stora problemet är bristen på kunskap. Många känner till 
möjligheterna att automatisera, men är osäkra på hur. Andra menar att de 
själva vet vad som skulle gå att automatisera, men att det finns okunskap 

89 procent av högau-
tomatiserarna säger att 
automatiseringen skapat 
möjligheter till helt nya 
tjänster och produkter
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bland andra i verksamheten om vad som faktiskt är möjligt – vilket inne-
bär att initiativen aldrig tas, eftersom det är för få som inser fördelarna. 

Automatisering kostar initialt pengar och kräver investeringar som många 
verksamheter ännu inte är villiga att ta. Några nämner att de bidar sin tid, 
eftersom det kan vara klokt att vänta och se vad som betalar sig. 

Strategi på undantag

Trots att automationen redan pågår för fullt, många ser automationen som 
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den heliga graal som ska lägga grunden för jag-du-relationer och indivi-
dualiserade kunderbjudanden, och att de flesta tror därtill att hälften av 
arbetsuppgifterna kommer att automatiseras inom femton år, så saknar 
de flesta fortfarande en genomtänkt automationsstrategi. Hälften saknar 
helt den helt, trots att varannan av dessa ändå automatiserar för fullt. Av 
dem som har en strategi missar var tredje att följa upp strategin – något 
som faktiskt kan vara rentav skadligt. I studien visar det sig nämligen att 
de organisationer som inte följer upp sin strategi t.o.m. är mindre kost-
nadseffektiva än de som inte automatiserar alls. Bland dem som har en väl 
fungerande strategi för automatisering uppger sig däremot över hälften 
vara mer kostnadseffektiva än sina konkurrenter.

Oavsett om den följs upp eller ej finns ett starkt samband mellan en 
strategi och att faktiskt se förändring. Av de som påverkats kraftigt av 
automatisering de senaste fem åren är det 85 procent som har någon 
form av strategi, och över hälften som följer upp den. Bland dem som inte 
påverkats så mycket är motsvarande siffra bara 27 procent. Det talar för 
att automation i första hand är drivet inifrån, utifrån egna intentioner och 
ambitioner, exakt så som företagsledarna beskriver det. Och att det är de 
med en strategi som i första hand är aktiva.

Strategerna ser möjligheter i försäljning och marknad

De som påverkats av automatisering är alltså de som i störst utsträckning 
också formulerat och exekverat en automatiseringsstrategi. Framför allt 
har dessa tvingats omformulera sin övergripande strategi till följd av auto-
matiseringen. 37 procent av dem som har en tydlig automatiseringsstra-
tegi säger att den strategiska planeringen påverkats av automatiseringen, 
att jämföra med 6 procent bland dem som saknar automatiseringsstra-

85 procent av dem som 
påverkats kraftigt av 
automatiseringen har 
någon form av automati-
seringsstrategi
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tegi. Även effekterna på försäljning, och produkt- och tjänstepaketering 
och innovation och utveckling skiljer sig väsentligt åt mellan de med en 
uttalad strategi och dem som saknar detta, och kanske inte heller automa-
tiserar.

Trots detta ligger nära till hands att tolka resultatet som att det för många 
av ”strategerna” handlar om något av en omvändelse under galgen, snarare 
att än att de själva varit proaktiva automatiserare. Ett skäl till detta är att 
de inte upplever sig prestera nämnvärt bättre än konkurrenterna, trots sina 
satsningar.

Däremot ser de automationens möjligheter, och där de utmärker sig mest 
är i att de ser möjligheter inom kärnområdena försäljning, marknadsföring 
och produkter och tjänster. Därtill ser de signifikant större automations-
möjligheter inom stödfunktioner som ekonomi/redovisning, inköp och 
distribution. 

… Men investerar främst i paketering och utveckling 

Även investeringsfokus skiljer sig mellan de med strategi och de utan. De 
med en automationsstrategi fokuserar främst på innovation och utveck-
ling, och då i första hand inom produkt- och tjänstepaketering. Återigen 
ser vi hur det är de som sett hur nuvarande affärsmodeller håller på att 
eroderas av ökad automatisering som responderar med en automatise-
ringstrategi med hopp om att genom denna kunna återuppfinna såväl 
affärsmodeller som produkter och erbjudanden och kanske också försälj-
ning och distribution. Och troligen är de något på spåret. De mest hög-
automatiserade verksamheterna talar just om möjligheterna att genom 
automatiseringen skapa helt nya och betydligt mer individualiserade 
erbjudanden, och rent av nå helt nya marknader. Förutom att de också 
sänker kostnader genom minskad personal.
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Områden som påverkats mest 
av automatisering de senaste 5 
åren

Områden där de största automa-
WLRQVP|MOLJKHWHUQD�¿QQV�

Områden verksamheten ska 
investera de kommande 5 åren 

Strategisk planering

Försäljning 

 Produkt- och tjänstepaketering

 Utveckling och innovation 

 Våra produkter och tjänster

 Utbildning och kompetens

Försäljning 

Marknadsföring 

 Våra produkter och tjänster 

 Ekonomi/redovisning 

 Inköp och leveranser

Distribution 

Produkt- och tjänstepaketering

 Utveckling och innovation 

Försäljning 

Utbildning och kompetens

Våra produkter och tjänster

Omvärlds- och marknadsanalys

Områden där det är störst skillnader mellan dem som har en uttalad och genomförd automationsstrategi och dem 
som saknar en sådan. 
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Lönar det sig? 

Till sist. Lönar det sig att automatisera eller att ens ta fram en genom-
tänkt strategi. Det korta svaret på den frågan är ja. I figuren nedan ser vi i 
hur mycket större utsträckning som företag som med hjälp av automati-
seringen tycker sig frigjort värdefull medarbetartid också är högpresterare. 
Bland högpresterarna är det över 60 procent som säger att de får ut mer 
av sina kvalificerade medarbetare genom automatisering, bland lågpres-
terarna är det drygt 20 procent. Högpresterare är här de ca 15 procent av 
företagen som presterar i fyra dimensioner – försäljningstillväxt, kundtill-
växt, sysselsättningsutveckling under de senaste fem åren samt självskattat 
framgång. 

´7DFN�YDUH�DXWRPDWLVHULQJ�Vn�NDQ�YL�In�XW�PHU�DY�YnUD�NYDOL¿FHUDGH�PHGDUEHWDUHV�WLG�VRP�WLGLJDUH�
inte var möjligt”. Andel instämmer

High-performers Low-performers

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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Och en nyckel i sammanhanget verkar vara att faktiskt ta tag i frågan och 
ta fram en fungerande strategi, om vi antar att det finns ett samband som 
går i riktning från strategi till framgång. Bland högpresterarna har nära 
2 av 3 en uttalad strategi (implementerad eller ej), medan det omvända 
gäller bland lågpresterarna. Bland lågpresterarna är förhållandet det 
omvända.

”Har er verksamhet någon uttalad strategi kring hur ni ska dra nytta av förbättrade automatiserings-
möjligheter?” Förekomst bland hög- respektive lågpresterande företag

High-performers Low-performers

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 Nej Ja
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Det 21a århundradets heliga graal

I en av sina sista böcker skrev professor Peter Drucker – ”the father of 
management” – att det 21a århundradets största ledarutmaning var att 
göra samma sak med kunskapsarbetet som vi gjorde med det manuella 
arbetet under 1900-talet, nämligen att öka produktiviteten 50 gånger.

Möjligheten att ”få ut mer av våra kvalificerade medarbetares tid” är som 
vi sett en av de största förtjänsterna med automatisering. Det framgår tyd-
ligt av svaren, där 51 procent anger detta som en av de stora förtjänsterna. 
Bland dem har en tydlig automationsstrategi är siffran ännu högre, hela 
57 procent och bland högpresterarna än högre.

Men den stora förtjänsten verkar inte handla om effektivisering av infor-
mations- eller kunskapsprocesser, utan om möjligheten att förstå kunder 
på ett djupare plan och att respondera på dessa genom innovativa grepp.

Automationen som Helig Graal handlar om hur den fungerar som möj-
liggörare för mer kundanpassat bemötande och individualiserade tjänster 
och produkter. Genom automatiskt spåra kundbeteenden i kundinter-
aktionen kan man fördjupa insikten om varje enskild individs behov och 
beteenden och därmed också erbjuda en rikare och mer precis interaktion 
till en betydligt lägre kostnad. Men det ger också möjlighet att utveckla 
nya produkter och erbjudanden, skräddarsydda för varje individ eller 
grupp av individer. Tilltron till automatisering av innovation och andra 
mer kreativa aktiviteter är kanske en av de största överraskningarna med 
studien. Men betänker man hur nya IT-plattformar som Idea Mangement 
och Enterprise Innovation Management Platforms börjar etableras i 
större företag blir det enklare att förstå. Det är plattformar som t ex auto-
matiskt taggar inlägg, spårar likartade, kopplar ihop individer eller auto-
matiskt fångar upp och sorterar relevant omvärlds- och marknadsinfor-
mation och som inspirerar användare och påminner dem om att ständigt 
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vara aktiva i innovationsprocessen. Den Heliga Graalen automation har 
kanske på sikt inte bara förmågan att hjälpa företagen att skapa en Jag-Du 
relation med kunden, den kommer skapa motsvarande relationer mellan 
”system” och användare och göra ”plattformen” till vår allra bästa vän.
Undersökningen bygger på enkätsvar från 340 ledare inom privata företag 

Automatiseringens tre nivåer
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Om rapporten

samt ett fåtal organisationer. Av dessa har vi tittat speciellt på de som är 
aktiva inom företag med mer än 10 anställda, vilket lämnade 196 fullstän-
diga svar. Respondenterna kommer från ett brett urval av branscher. Av 
de svarande var 42 procent chefer på högsta nivå inom antingen bolaget/
affärsområdet eller sin koncern.  Enkätsvaren samlades in under septem-
ber 2015.  

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper 

Om Kairos Future

företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Genom trend- 
och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora 
sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i 
Stockholm och vi har samarbetspartners världen över. Se www.kairosfu-
ture.com för mer information.


