
 FÖRÄNDRINGEN KOMMER
- OCH DEN KOMMER SNABBT

DEN TEKNISKA

71% / 29%
Aktuell arbetsfördelning 
människa / maskin inom företag 

58% / 42%
Prognos för 2022

Bör vi bli
 

eller inspirerade? 
 

OROLIGA

60%
av alla yrken 
innehåller minst... 

... 30%
fullt automatiserbara
uppgifter

Prognosen för

2030
att arbetsstyrkan ska minska som 
ett resultat av AI och automatisering 

6%

SÅ VAD DRIVER
UTVECKLINGEN? 

‘NEXT-GEN’ KUNSKAP

 
ARTIFICIELL

INTELLIGENS
 ANALYS AV

BIG-DATA

 TEKNISKA ROLLERNA?
 OCH DET HÄR NYA

NYA TEKNISKA ROLLER

•  Informationsanalytiker &     
    Forskare
•  Utvecklare av mjukvara och   
    applikationer
•  Specialister på E-handel och    
    sociala medier

MER MÄNSKLIGA FÄRDIGHETER

•  Kundservice 
•  Marknad och försäljning   
•  Utbildning och utveckling

•  Artificiell intelligens, 
    maskininlärning och specialister på   
    big data 
•  Experter på 
    process-automatisering 
•  Designexperter inom användar- 
    upplevelse och människa/   
    maskininteraktion
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HR BEHÖVER... 

Förändring av
kärnkompetenser som 
behöver  ändras för att 
kunna arbeta år 2022

Färdigheter från fyraårig 
teknisk utbildning är för 
gammal redan vid examen

Personal som behöver 
betydande omskolning 
och fortbildning till 2022

42%
... VARA SNABBARE

50%
... SE HELHETSBILDEN

54%

60% GE DINA
ANSTÄLLDA 

VAD DE VILL HA.
OCH BEHÖVER. Redo att lära sig nya 

färdigheter eller omskola 
sig helt för att forsätta 
vara anställningsbara

LIGG STEGET FÖRE
Flexibel utbildning i takt med tiden
DIGITAL LEARNING CENTER

Mercuri International gör det varje år möjligt för företag i över 50 länder att bli mer e�ektiva när det kommer till 

försäljning och ledarskap. Vi arbetar såväl lokalt som globalt och erbjuder våra kunder både kundanpassade
lösningar och branschexpertis. Vi låter resultat växa genom människor och ger er de verktyg och processer som 

För mer information besök mercuri.se

krävs för att ni ska kunna tackla era försäljningsutmaningar.

LÄS MER

Vad kommer det betyda för
 

i framtiden? 
 

ARBETSKRAFTEN

I Europa och 
USA förväntar sig 

... JOBBA MED SIN 
KÄRNVERKSAMHET


