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Vad	  är	  digitalisering?	  

I	  samband	  med	  industrialismens	  nedgång	  började	  digitaliseringen	  snabbt	  förändra	  
världen	  och	  är	  nu	  en	  av	  de	  stora	  megatrenderna.	  Allt	  som	  går	  aB	  digitalisera	  har	  
eller	  kommer	  aB	  digitaliseras.	  På	  område	  eDer	  område	  ser	  vi	  hur	  allt	  mer	  
förvandlas	  9ll	  eBor	  och	  nollor.	  Allt	  vi	  gör	  kan	  nu	  digitaliseras.	  Äta,	  shoppa,	  sova,	  
träna,	  jobba,	  fri9d,	  allt	  kan	  registreras,	  mätas,	  lagras	  och	  analyseras	  i	  digital	  form.	  

Digitaliseringskomissionen	  definierar	  digitaliseringen	  på	  följande	  säB:	  
-‐	  	  Informa9onsdigitalisering:	  En	  process	  där	  en	  analog	  förlaga	  transformeras	  9ll	  
	  	  	  digital	  informa9on.	  	  

-‐	  	  Samhällsdigitalisering:	  En	  samhälls-‐	  och	  människoomvälvande	  process	  	  
	  	  	  där	  individer	  och	  organisa9oner	  kan	  kommunicera	  och	  utbyta	  informa9on	  
	  	  	  med	  andra	  på	  helt	  nya	  säB.	  	  

Siffror	  
-‐	  81	  %	  använder	  Internet	  dagligen	  
-‐	  Unga	  i	  sniB	  3,5	  9m/dag	  
-‐ 	  Hela	  befolkningen	  i	  sniB	  2	  9m/dag	  
-‐ 	  Vi	  9Bar	  på	  våra	  smartphones	  i	  sniB	  221	  ggr/dag	  

Källa:	  Nordicom	  



8	  tekniker	  driver	  
utvecklingen	  
Ar%ficiell	  intelligens	  
AI	  är	  en	  av	  grunddrivkraDerna	  i	  den	  fortsaBa	  digitaliseringen.	  
Med	  hjälp	  av	  så	  kallad	  kogni9v	  utveckling	  byggs	  nu	  program	  som	  
ständigt	  utvecklas	  genom	  aB	  på	  egen	  hand	  observera	  och	  förstå	  
samband,	  och	  därmed	  kunna	  föreslå	  bäBre	  och	  bäBre	  lösningar	  
på	  problem.	  Självkörandebilar	  och	  intelligent	  hälsosystem	  är	  
9diga	  exempel.	  

Internet	  of	  things	  
I	  stort	  seB	  alla	  prylar,	  all9från	  brödrostar	  9ll	  lastbilar,	  kommer	  i	  
fram9den	  aB	  vara	  uppkopplade	  och	  kunna	  kommunicera	  med	  
varandra	  och	  andra.	  Enligt	  analysföretaget	  Gartner	  kommer	  det	  
redan	  2016	  aB	  finnas	  6.4	  miljarder	  uppkopplade	  ”prylar”.	  	  Det	  
smarta	  hemmet	  är	  på	  väg	  aB	  realiseras.	  	  

Wearables/nearables	  
Den	  mobila	  tekniken	  integreras	  allt	  mer	  i	  våra	  kläder	  eller	  bärbara	  
teknikaccessoarer.	  Områden	  som	  träning,	  hälso-‐	  och	  sjukvård,	  
säkerhet,	  spel	  och	  livss9l	  påverkas.	  Det	  vi	  har	  på	  oss	  blir	  en	  del	  av	  
det	  digitala	  ekosystemet.	  Tröjor,	  byxor	  och	  skor	  kopplas	  upp.	  Den	  
mobila	  tekniken	  integreras.	  På	  sikt	  försvinner	  telefonen?	  	  

3D-‐prin%ng	  
Digitalisering	  där	  det	  mesta	  vi	  gör	  omvandlas	  9ll	  eBor	  och	  nollor	  
är	  nu	  på	  väg	  aB	  även	  omfaBa	  fysiska	  produkter.	  Vi	  står	  inför	  eB	  
större	  genombroB	  för	  3D-‐skrivare.	  Med	  snabbare	  och	  billigare	  
printers	  kommer	  möjligheten	  aB	  öka	  för	  aB	  9llverka	  vilka	  föremål	  
som	  helst.	  	  



Automa%sering	  
Utvecklingen	  inom	  robo9ndustrin	  börjar	  på	  allvar	  aB	  ta	  fart.	  
Robotar	  (i	  olika	  format)	  integrerats	  med	  vik9ga	  
samhällsfunk9oner,	  där	  de	  används	  inom	  områden	  som	  t.ex.	  
sjukvård	  och	  inom	  olika	  delar	  av	  9llverkningsindustrin.	  Även	  inom	  
servicenäringen	  (hotell,	  restauranger	  och	  bu9ker)	  har	  robotarna	  
gjort	  siB	  intåg.	  	  

Sociala	  medier	  
Sociala	  medier	  är	  en	  av	  ursprungsfunk9onerna	  med	  Internet	  och	  
kommunika9on	  mellan	  datorer.	  Ända	  från	  de	  första	  BBS:erna	  via	  
Lunarstorm	  9ll	  dagens	  Facebook.	  Tjänsterna	  växlar	  men	  vi	  har	  eB	  
grundläggande	  behov	  aB	  umgås,	  även	  digitalt.	  70	  procent	  av	  de	  
svenska	  internetanvändarna	  är	  idag	  medlemmar	  på	  Facebook.	  	  

Big	  Data	  
Data,	  data	  och	  åter	  data.	  I	  digitaliseringens	  fotspår	  genereras	  
ohyggligt	  stora	  mängder	  data.	  De	  senaste	  två	  åren	  har	  
mänskligheten	  genererat	  mer	  data	  än	  under	  hela	  vår	  9digare	  
historia.	  Och	  takten	  ökar.	  I	  kombina9on	  med	  ar9ficiell	  intelligens	  
finns	  här	  stor	  poten9al	  för	  nya	  upptäckter.	  

Virtual	  reality	  
Utvecklingen	  kring	  VR	  har	  gåB	  långsamt,	  men	  ser	  nu	  ut	  aB	  stå	  
inför	  siB	  genombroB.	  2016	  exploderar	  marknaden	  av	  hårdvara	  för	  
VR/AR.	  Nu	  väntar	  vi	  bara	  på	  vad	  vi	  ska	  använda	  dem	  9ll.	  Spel	  och	  
nöje	  är	  de	  mest	  uppenbara	  applika9onerna	  men	  den	  kanske	  
största	  användningen	  kommer	  aB	  bli	  mer	  på	  ”serösa”	  områden.	  	  



Fram%dens	  digitala	  
konsument	  -‐	  kännetecken	  

• 	  All9d	  uppkopplad	  
• 	  Högutbildad	  
• 	  Extremt	  påläst	  
• 	  Demokra9ska	  värderingar	  
• 	  Jämställd	  
• 	  Individualis9sk	  
• 	  Altruis9sk	  
• 	  Onåbar	  
• 	  Bekväm	  



Fram%dens	  digitala	  
konsument	  -‐	  konsekvenser	  
Teknikplatå:	  	  
Det	  blir	  allt	  svårare	  aB	  komma	  på	  revolu9onerande	  tekniska	  lösningar.	  Vi	  är	  
på	  väg	  från	  revolu9on	  9ll	  evolu9on.	  	  	  	  	  

Teknikblassé:	  	  
Konsumenten	  är	  så	  van	  vid	  stora	  tekniska	  genombroB	  så	  aB	  det	  krävs	  
revolu9onerande	  tekniska	  språng	  för	  aB	  nå	  fram.	  Konsumenten	  blir	  allt	  mer	  
svårimponerad.	  

Fokus	  på	  ny4a:	  	  
Konsumenten	  vill	  veta	  vilken	  nyBa	  ny	  teknik	  bidrar	  med	  för	  aB	  gå	  9ll	  köp.	  
Alterna9vt	  måste	  det	  vara	  sensa9onellt	  kul!	  Trögheten	  i	  genomslag	  för	  smarta	  
klockor	  är	  eB	  exempel	  där	  nyBan	  inte	  rik9gt	  nåB	  ända	  fram.	  

Bekvämlighet:	  	  
Tekniken	  hjälper	  oss	  på	  alljler	  områden.	  AI	  kanske	  i	  förlängningen	  gör	  aB	  vi	  
inte	  längre	  behöver	  faBa	  några	  beslut.	  Den	  bekväma	  konsumenten	  kan	  
därmed	  i	  fram9den	  helt	  slippa	  aB	  engagera	  sig	  i	  sina	  mer	  ru9nartade	  inköp.	  

Vad	  är	  verkligt:	  	  
Gränsen	  mellan	  IRL	  och	  VR	  suddas	  ut.	  För	  konsumenten	  spelar	  det	  ingen	  roll	  
om	  det	  är	  verkligt	  eller	  inte.	  Konsumenten	  kommer	  aB	  vara	  beredd	  aB	  betala	  
för	  båda.	  	  

Nya	  sä4	  a4	  jobba:	  	  
Utvecklingen	  går	  emot	  aB	  vi	  jobbar	  alltmer	  självständigt	  och	  aB	  vi	  jobbar	  
längre.	  I	  fram9den	  blir	  det	  allt	  vik9gare	  aB	  jobba	  i	  symbios	  med	  tekniken.	  
Roboten	  vår	  nya	  arbetskamrat	  –	  cobot.	  



Fram%dens	  digitala	  
konsument	  -‐	  konsekvenser	  
Gränslös	  konsument:	  	  
Lokala	  företag	  blir	  allt	  mer	  interna9onella.	  Även	  mindre	  företag	  ser	  en	  global	  
marknad.	  Konsumenten	  blir	  alltmer	  global	  i	  sina	  val.	  	  

Högre	  utbildning:	  	  
En	  alltmer	  välutbildad	  konsument.	  Enklare	  jobb	  automa9seras	  och	  de	  mer	  
avancerade	  jobben	  kommer	  aB	  kräva	  högre	  utbildning	  

Utbytbar:	  
	  Den	  digital	  konsumenten	  vet	  aB	  allt	  är	  utbytbart,	  och	  det	  snabbt.	  

P2P:	  	  
Vi	  kommer	  se	  en	  explosion	  i	  affärsmodeller	  som	  bygger	  på	  aB	  konsumenter	  
gör	  affärer	  med	  varandra	  med	  en	  teknisk	  intermediär.	  AirDine,	  Uber,	  Lendify	  
(lånar	  pengar	  av	  varandra)	  

Förtroende:	  	  
Förtroende	  är	  den	  nya	  valutan.	  Det	  gäller	  såväl	  förtroende	  9ll	  företagen	  man	  
köper	  av	  som	  förtroende	  mellan	  konsumenter.	  	  

KommunikaGon:	  	  
Den	  onåbare	  konsumenten.	  Man	  svarar	  inte	  i	  telefon,	  man	  svara	  inte	  på	  mail,	  
man	  gör	  sig	  okontaktbar.	  	  



Docere	  är	  eB	  trend-‐	  och	  omvärldsanalysföretag.	  U9från	  omvärldens	  
förändringar	  iden9fierar	  vi	  vik9ga	  trender	  och	  skiDen	  hos	  fram9dens	  
konsument.	  De	  insikter	  vi	  skapar	  delar	  vi	  gärna	  med	  oss	  av	  i	  kundprojekt	  
samt	  genom	  föreläsningar	  och	  workshops.	  

www.docere.se	  

Docere	  driver	  även	  Buzzter.	  Buzzter	  är	  Sveriges	  största	  sajt	  för	  den	  som	  
vill	  ha	  koll	  på	  vilka	  trender	  som	  påverkar	  dagens	  samhälle	  och	  
konsumenter.	  Här	  hämtar	  man	  inspira9on	  från	  spaningar,	  strukturerade	  i	  
14	  konsumentkategorier.	  Buzzter	  ger	  färska	  insikter	  och	  trendanalyser	  
om	  tjänster,	  koncept,	  idéer,	  beteenden	  och	  annat	  som	  s9cker	  ut,	  och	  
som	  kan	  komma	  aB	  ha	  effekt	  på	  konsumentens	  handlingar.	  

www.buzzter.se	  

Om	  oss	  


